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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК: 82.991:7.01

Юдін О.А.
(Київ, Україна)

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ТА МЕТАФІЗИЧНІ ВИТОКИ
ПОНЯТТЯ ЕСТЕТИЧНОГО ЗАВЕРШЕННЯ В ЕСТЕТИЦІ
І ТЕОРІЇ АВТОРА М. М. БАХТІНА
У статті розглядаються термінологічні та метафізичні джерела ключового поняття естетики М. М. Бахтіна – поняття завершення. Термін був запозичений з естетики Г. Когена разом з поняттям естетичної любові та прив’язкою до проблеми відносин між мистецтвом і релігією. Проте в цій конфігурації у Бахтіна термін завершення
набуває нового значення, зумовленого зв’язками з першою філософією Бахтіна та орієнтацією естетичної діяльності на релігійні відносини між Богом і людиною, що веде до
формування надісторичної теоретичної моделі авторської діяльності, яка орієнтується на релігійно-естетичний ідеал.
Ключові слова: завершення, автор-творець, надлишок бачення, позиція позазнаходження.
В статье рассматриваются терминологические и метафизические источники
ключевого понятия эстетики М. М. Бахтина – понятия завершения. Термин был заимствован из эстетики Г. Когена вместе с понятием эстетической любви и привязкой к
проблеме отношений между искусством и религией. Но в этой конфигурации у Бахтина
термин завершения получает новое значение, обусловленное связями с первой философией Бахтина и ориентацией эстетической деятельности на религиозные отношения
между Богом и человеком, что ведет к формированию внеисторической теоретической
модели авторской деятельности, опирающейся на религиозно-эстетический идеал.
Ключевые слова: завершение, автор-творец, избыток видения, позиция вненаходимости.
The article deals with the terminological and metaphysical sources of the key-notion
of M. M. Bakhtin’s aesthetics – the notion of completion. It was borrowed from H. Cohen’s
aesthetics together with the notion of aesthetic love and their connection with the problem of
the relation between art and religion. But in this configuration Baktin’s notion of completion
receives the new meaning caused by the ties with the Baktin’s first philosophy and orientation
of the aesthetic activity at the religious relations between God and the human which leads to
the formation of the non-historical theoretical model of author’s activity based on the religiousaesthetical ideal.
Key words: completion, author-creator, surplus of vision, position of outsidedness.
© Юдін О.А., 2011
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Хоча наукова спадщина М.М. Бахтіна має доволі строкатий і навіть суперечливий характер, більшість дослідників, що уважно й цілеспрямовано вивчали його праці, наполягають на її цілісності. Про це писали В.С. Біблер [2, 90], В.Л. Махлін [4], Н.К. Бонецька
[3, 17], М. Голквіст [11, 13] та чимало інших [7, 97]
Системність мислення М.М. Бахтіна дещо по-різному сприймається і тлумачиться
різними дослідниками. Одним із найрішучіших і найпалкіших поборників строго систематичного підходу до наукової творчості Бахтіна є Н.Д. Тамарченко, який наполягає
на повній системності в сенсі неможливості й неправомірності розгляду й тим більше
використання бахтінських понять без врахування всього контексту його мислення, тобто
всієї системи його понятійного апарату: «…найзагальніші категорії моральної філософії
ученого і його найконкретніші висловлювання на теми літературознавств пов’язані безпосередньо через його ж філософську естетику» [8].
Проте цілісність та системність тут, на нашу думку, означає не дедуктивний характер
комплексу бахтінських понять, а численні й глибокі зв’язки між ними, з чого й випливає
їхня змістовна оригінальність. Саме ці зв’язки потребують уважного вивчення, починаючи з їхніх витоків.
Естетика М. М. Бахтіна, як вона викладена в його ранній праці «Автор і герой в естетичній діяльності», є водночас теорією автора. Для Бахтіна не існує естетичного явища
поза категорією автора. Естетика Бахтіна є естетикою автора-творця, його естетичної діяльності завершення героя. І ключовим поняттям тут є поняття естетичного завершення,
що характеризує сутність естетичної діяльності.
Осмислення естетичного процесу відштовхується категоріального апарату, що викристалізувався в першій філософії Бахтіна, як вона викладена в тексті «До філософії
вчинку». Бахтін постійно повертається до поняття архітектоніки в тих чи інших сполученнях як до основного методологічного орієнтира. Естетичний процес, так би мовити, надягається на понятійний каркас архітектоніки світу вчинку як відношення між
я та іншим, що постає в естетиці як відношення автора й героя. Саме у такій прив’язці
останнє постає головним предметом аналізу: «Архітектонічно стійке та динамічно живе
відношення автора до героя слід зрозуміти як у своїй принциповій основі, так і тих різноманітних індивідуальних особливостях, яких воно набуває в того чи іншого автора в
тому чи іншому творі» [1, 7].
З поняттям естетичного завершення тісно пов’язані два інших поняття, через які естетика Бахтіна поєднується з його першою філософією, – поняття надлишку бачення
і позиції позазнаходження. Надлишок бачення визначається як виток авторства: «Надлишок бачення – брунька, де дрімає форма і звідки вона розгортається, ніби квітка» [1,
106]. Надлишок – це поняття, що одночасно належить і феноменології світу вчинку, і
архітектоніці естетичної події. Надлишком бачення володіє я стосовно іншого у відкритій події буття: «Співчутливе розуміння не відображення, а принципово нова оцінка, використання свого архітектонічного положення в бутті – поза внутрішнім життям іншого»
[1, 178].
Поняття позиції позазнаходження вже належить царині естетичного, хоча певним
чином виявляє зв’язок з подією буття. Але для цього потрібно змінити настанову свідомості. Можна сказати, що саме з певною зміною настанови свідомості відбувається,
так би мовити, відрив автора від події буття, точніше, усунення себе з відкритого й не6

завершеного життя заради життя в новому плані: «Оскільки я активно знаходжу й усвідомлюю щось даним і наявним, певним, я цим самим в акті свого визначення вже над
ним (і оскільки визначення ціннісного – ціннісно над ним); в цьому мій архітектонічний
привілей – виходячи з себе, знаходити світ поза собою, який весь переходить в акт. Тому
тільки я, знаходячись поза буттям, можу прийняти й завершити його незалежно від смислу. Це абсолютно продуктивний, прибутковий акт моєї активності. Але щоб дійсно бути
продуктивним, збагачувати буття, цей акт має бути суцільно надбуттєвим. Я повинен
ціннісно весь піти з буття, щоб від мене і від мого в бутті, яке підлягає акту естетичного
прийняття й завершення, нічого не лишилося б для мене самого цінного» [1, 118-119].
Отже, позиція позазнаходження вже позбавлена етичних моментів і відтак не належить
події буття.
Зрештою тільки категорія завершення вже є виключно категорією естетики, тобто
категорією, що не має ніякої відповідності у відкритій події буття: «Естетичне ціле не
співпереживається, а натомість активно створюється (і автором і споглядачем; у цьому смислі з натяжкою можна говорити про співпереживання глядача творчій діяльності
автора), лише героям необхідно співпереживати, але і це не є ще власне естетичний момент, таким є лише завершення» [1, 142]. Категорія завершення наявна лише у новому
естетичному плані буття: «Цілісна людина є продукт естетичної творчої точки зору і
лише її однієї» [1, 155].
Бахтін виділяє три типи форми героя і, відповідно, три типи завершення: часову,
просторову та смислову (інколи окремо говориться про ціннісне завершення, проте загалом ціннісне є синонімом смислового). Естетична мета остаточно досягається, коли
відбуваються всі три форми завершення. Проте в численних аналізах конкретних фактів
мистецтва, наведених в «Авторі і герої» виявляється, що повний збіг практично ніколи
не має місця, а виглядає радше певним естетичним імперативом, своєрідним ідеалом
естетичної діяльності. Відповідно постає питання про походження цього ідеалу.
Можна виділити принаймні три таких джерела: термінологічне, метафізичне та фактичне. В цій статті будуть розглянуті два перших.
Термінологічно поняття завершення запозичене в Германа Когена. На цей факт, здається, першими звернули увагу і чітко зафіксували коментатори тексту «Автор і герой в
естетичній діяльності» [1, 597-600]. Вони також відзначили, що у Когена поняття завершення тісно пов’язане з поняттям естетичної любові, яке також запозичує Бахтін і яке
відіграє в нього важливу роль.
Проте слід відзначити важливі відмінності. Варто коротко порівняти позиції Когена й Бахтіна, оскільки через подібності і водночас відмінності виразно виявляється, що
завдяки спиранню на феноменологічний метод, з одного боку, відбувається подолання
Бахтіним традиції трансцендентальної філософії, а з іншого – все ж таки зберігається
певна залежність від неї.
Як послідовник Канта, Коген намагається вивести естетичну діяльність суто з однієї
свідомості. І оскільки апріорі для нього є головним поняття чистого почуття (отриманий
від Канта імпульс до обов’язком побудови системи, про що вже йшлося вище), він пропонує емпіричне наповнення цієї здатності трансцендентальної суб’єктивності. Таким
емпіричним наповненням виступає любов як афект, що долає свою афективну природу:
«Любов – це афект, який не тільки слугує передумовою для естетичного почуття, але й
7

перетворюється в естетичне почуття; який у цьому перетворенні досягає чистоти естетичного почуття» [10, 174-175]. Імовірно, естетична любов у Когена відіграє таку важливу роль, оскільки вона є водночас емпіричним і «чистим» почуттям: «…якщо естетична
свідомість має бути визначена як чисте почуття, то це чисте почуття є любов і це означає,
що любов… є першоджерелом мистецтва» [10, 178].
Також поняття естетичної любові спирається у марбурзького мислителя на певну
історичну аргументацію. Інша людина, що є об’єктом естетичного почуття, естетичної
любові і, відповідно, завершення, фактично розглядається лише як тіло. Когена здебільшого цікавить питання про естетичну діяльність як подолання «тваринного» ставлення
до тіла іншої людини, і він намагається визначити зв’язок між античним і християнським
мистецтвом. Поняття естетичної любові саме і постає тут спільним знаменником між
давньогрецьким Еросом і християнською любов’ю: «…не ідеал Фідія є останнім кроком
мистецтва, і зокрема у християнському мистецтві саме любов має стати центральною
проблемою [10, 176].
Поняття завершення в нього є похідним в тому сенсі, що воно розвиває естетичну
концепцію, в якій центральним поняттям є поняття естетичної любові: «В поєднанні
любові й поваги (Ehre) знаходить своє завершення (vollendet sich) поняття любові… Це
завершення любові, на основі піднесення через афект поваги, здійснює лише мистецтво
[10, 178].
Отже, завершення постає як продукт, корелят і водночас критерій естетичної любові
і відтак чистого естетичного почуття. Ті конкретні аналізи, які наводяться у Когена як
ілюстрація реалізації естетичної любові мають на увазі образ людини як тіла, тобто як
природної реальності, і завершення тут означає подолання ізольованості окремої людини і включення її (насамперед тіла) в цілісне бачення (знову ж таки мається на увазі ціле
природи):
«Ми потребуємо почуття як методичної чистоти. Відповідно, у справжньому мистецтві ми пізнаємо тенденцію до завершення (Vollendung1) як його критерій. Це тенденція до цілісності (Ganzheit) та єдності (Einheit), що відкидає окреме, ізольоване, яке
постає для периферійних точок зору, але не для центральної. Завершеність є тотальністю
(Allheit); тому вона поглинає все окреме, ніщо не залишаючи поза своєю увагою… Тут
також дається взнаки любов, що приймає в себе найменші деталі, освітлює й одухотворяє найменшу рису» [10, 184-185].
Тож, як бачимо, наявні значні збіги у формулюваннях: так само йдеться про досягнення цілісності, єдності, навіть подолання периферійних точок зору (це формулювання,
яке натякає на бачення і відповідно якусь тенденцію до феноменологічного підходу, щоправда, у Когена лишається поодиноким і нерозгорнутим). Ось доволі близьке висловлювання у Бахтіна, де також присутні ці поняття: ««Звідси безпосередньо витікає також
загальна формула основного естетично продуктивного ставлення автора до героя — від1
Варто зауважити, що в цьому і в деяких інших контекстах поняття Vollendung Когена можна
також перекладати як «досконалість». Воно зберігає в нього обидва значення: завершення в сенсі
включення в тотальність, подолання окремішності, і досконалість тіла, особливо в тих випадках де
йдеться про скульптурне чи живописне зображення останнього. У Бахтіна це друге значення повністю відсутнє. Натомість у ставленні до тіла в нього взагалі відсутні античні мотиви, Ерос, його
подолання, і тіло постає тільки крізь призму християнського бачення.
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ношення напруженого позазнаходження автора стосовно всіх моментів героя, просторового, часового, ціннісного й смислового позазнаходження, що дозволяє зібрати всього
героя, який зсередини себе самого є розсіяним і розкиданим у заданому світі пізнання і
відкритої події етичного вчинку, зібрати його та його життя й виповнити до цілого тими
моментами, які для нього самого в ньому самому є недоступними» [1, 96].
Проте водночас поняття завершення в Когена за своїм змістом значно відрізняється
від бахтінського. Насамперед найбільш впадає в око головна відмінність, яка полягає у
тому, що в Когена як у кантіанця взагалі відсутнє поняття про другу свідомість. Естетична подія у Бахтіна розгортається саме між двома свідомостями. Авторська свідомість
обіймає свідомість героя. Важливу, хоча й обмежену, роль у нього відіграє поняття вживання («вживания», «вчувствования»), що походить від поняття розробленого також німецькою філософською естетикою – Einfühlung2. Коген дуже коротко розглядає поняття
вживання у своїй «Естетиці чистого почуття», власне, тільки для того, щоб піддати його
критиці як нетворче, як почуття, що не є продуктивним і не відповідає методичному
ідеалу чистого почуття: «Чисте почуття є не вживання, а чуйність (Erfühlung), причому
для обох сторін, як для об’єкта, так і для суб’єкта». Вживання взагалі, на його думку, не
є проблемою для естетики, воно є лише моментом, що має місце на «відносних ступенях
почуття» і далі «зазнати розпаду» [10, 185-186]. З цих формулювань видно, що Коген
взагалі мислить естетичне відношення як суб’єкт-об’єктне, тоді як для Бахтіна герой –
насамперед суб’єкт [1, 165]. Водночас Бахтін також піддає критиці абсолютизацію вживання, намагання звести до нього естетичну діяльність, і, цілком імовірно, що критика
Когена сталася тут для нього у пригоді. (Зокрема, саме на Когена він спирається в своїй
критиці експресивної естетики, коли аргументує відмінність естетичної любові від вживання3 [1, 154].)
Інша суттєва відмінність полягає в тому, що саме поняття завершення стає центральним поняттям естетики Бахтіна, тоді як поняття естетичної любові дещо відступає на
другий план. Точніше сказати, що Бахтін дуже активно вживає поняття любові (маючи
на увазі в підтексті саме естетичну любов), але на відміну від Когена, який активно й
методично категоризує, пояснює його за допомогою логічних дефініцій, російський мислитель останніх майже уникає.
Поняття любові взагалі одне з найуживаніших в тексті Бахтіна, воно, так би мовити, супроводжує поняття завершення, виступаючи його синонімом, наповнюючи його
живим теплом, але сором’язливо іде, як сказано, від логічної категоризації. Бахтін говорить про «любовне усунення себе з поля життя героя», про «милування» («любование»)
героєм, про «любовне осягнення» меж героя, про любов як «нове емоційно-вольове відношення до іншого як такого», про «формотворчу любов матері та інших людей», що
2
Поняття вживання (Einfühlung) відіграє важливу роль у німецькій філософській естетиці і, як
відзначає сам Бахтін, найбільш глибоко було розроблено німецьким філософом Теодором Ліппсом
[див. зокрема: 1, 94, також с. 595].
3
«Найбільше відхилення, яке робить більшість експресивних естетиків від свого основного
принципу і яке веде нас до більш правильного розуміння естетичної діяльності, є визначення співпереживання як симпатичного й співчутливого, причому це або прямо виражається (в Когена, у
Грооса), або мислиться несвідомо. До кінця розвинуте поняття симпатичного співпереживання докорінно зруйнувало б експресивний принцип і привело б нас до ідеї естетичної любові й правильній
настанові автора щодо героя» [1, 154].
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йде з дитинства, про «естетично продуктивну любов», про «любовне завершення», про
беззмістовність та безпредметність чистої любові, «любовне активне створення форми», «любовне споглядання», «внутрішню визначеність» як «освітленість не смислом, а
любов’ю поза всяким смислом», про «любовно стверджуючу форму» і таке ін. [1, сс. 97,
100, 110, 120, 126, 129, 156, 165, 168, 172, 176, 187, 200, 231]. Можна сказати, що діяльність автора у зображенні Бахтіна просочена поняттям любові. Однак пряме визначення
цього поняття знаходимо лише двічі: «…творча реакція є естетична любов» [1, 165]; «…
любов як активний підхід до іншої людини поєднує зовні пережите внутрішнє життя… із
зовні пережитою цінністю тіла в єдину й унікальну людину як естетичне явище, поєднує
спрямованість з напрямом, кругозір з оточення» [1, 155]. В останньому висловлюванні
любов виступає практично тотожною поняттю завершення, адже вона поєднує обидва
вище зазначені етапи естетичної діяльності (вживання і завершення зовні) і обидва кругозори – героя і автора – в єдине ціле («естетичне явище»). Проте ці обидва визначення
зустрічаються в русі тексту, в ході розгортання, уточнення думки, але не у відправних чи
підсумкових формулюваннях.
Щодо цієї «сором’язливості» відносно дефініцій можна висловити наступне міркування. Не можна не відзначити інший спільний момент наявний в естетичних концепціях
обох мислителів, який проте має в них різний смисл. Ідеться про питання зв’язку між
естетикою та релігією.
Герман Коген однозначно заперечує значення релігії для мистецтва. На його думку,
виводити мистецтво з релігії є методично хибним: «У корні невірною є методика… яка
керується поглядом: мистецтво живиться від релігії. Вірним є рівно протилежне: релігія
живиться суцільно від мистецтва в тому, що стосується всіх її змістів та осіб, за допомогою яких вона так чи інакше приводить у дію культ…»4 [10, 184].
Тож естетична любов у нього пов’язана з розумінням людини як природної істоти,
тобто в сенсі частини природи: «Чисте почуття є чиста любов до природи людини, що є
частиною загальної природи. Ця любов є справжнім почуття, творчим почуттям. Без цієї
любові мистецтво не могло б з’явитися, і без неї воно не може розвиватися. Вона є рушійною силою (Urkraft) мистецтва, Вона єдино і є любов’ю»; «…чиста продуктивність,
в якій реалізується чисте почуття, є любов до природи людини» [10, 182-183]. Отже,
концепція Когена відштовхується від античного чи принаймні ренесансного світогляду.
Таке розуміння є у певному сенсі протилежним бахтінському. В першій філософії М.
М. Бахтіна («До філософії вчинку») важливу роль у формуванні поняття вчинку відіграє
посилання на життя і смерть Христа як модель відповідального вчинку взагалі. В естетиці
ця залежність виступає ще очевидніше. З багатьох непрямих формулювань очевидно, що
Бахтін, запозичуючи в Когена поняття естетичної любові, дуже істотно його переосмислює, і його поняття саме значною мірою живиться від поняття християнської любові5.
Насамперед, поняття естетичної любові у Бахтіна є двостороннім, тобто моя естетична любов до іншого має в ньому відповідник як потребу в цій любові: «…я відчуваю
4
«Чи потребує мистецтво поняття божества, це велике питання. Цілком можливо, що греки
отримали своїх богів завдяки мистецтву, і повсюди мистецтво, ймовірно, було причетним до їх формування» [8, 186].
5
На християнські мотиви, що лежать у підґрунті естетики Бахтіна дослідники вже неодноразово звертали увагу [див. напр.: 3; 4; 5; 9].
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абсолютну нужду в любові, яку тільки інший зі свого унікального місця зовні мене може
здійснити внутрішньо; ця нужда, щоправда, розбиває мою самодостатність зсередини,
але ще не оформлює мене ззовні» [1, 129].
Отже, естетична любов є буттєвою відповіддю на цю абсолютну потребу іншого в
мені. І тому для Бахтіна (зокрема, саме у трактаті «Автор і герой в естетичній діяльності», оскільки, наприклад, у «Творчості Франсуа Рабле і народній культурі середньовіччя й Ренесансу» ситуація інша) неприйнятним є когенівське твердження про «любов до
природи людини» і також завершення образу людини у сенсі включення у ціле природи
як «частини загальної природи», тобто акцент на тілесності людини. Навпаки, тіло для
Бахтіна – це образ душі, і, власне, завдання автора полягає в тому, щоб сформувати тіло
як образ («лик») душі людини, оскільки сама людина не змозі цього зробити:
«Адже тільки іншого можна обійняти, охопити з усіх боків, любовно відчути всі
його межі: тендітна конечність, завершеність іншого, його тут-і-тепер-буття внутрішньо
пізнаються мною і ніби оформлюються обіймами… Тільки до уст іншого можна доторкнутися устами, тільки на іншого можна покласти руки, активно піднятися над ним, осіняючи його суціль («осеняя его сплошь») усього, в усіх моментах його буття, його тіло і
в ньому душу» [1, 120; курсив автора, підкреслювання моє. – О.Ю.].
Не можна не звернути увагу на вживання слова «осіняти» («осенять») та його похідних: «осеняя», «осенение», «осеняем» 6. Вони вживаються в трактаті Бахтіна лише в
одному місці, але п’ять разів на один абзац загалом за контекстом у значенні формотворення образу іншого (образу душі в тілі). У словнику Даля слово «осенять», «осенить»
зустрічається у восьми словникових статтях і всюди лише в одному словосполученні
«осіняти хрестом» («осенить крестом») і відповідно в значенні «хрестити»7. Отже, в іншому значенні Бахтін це слово вживати не міг. При цьому частота його вживання доводить настійну потребу в цьому слові, яка виражається навіть у новоутворенні іменника,
якого в російській мові немає. Тобто це слово тут є не просто стилістичним синонімом, а
принципово важливим концептом. Відтак естетична в даному разі мислиться у міцному
поєднанні с релігійним жестом хрещення. І, зважаючи на те, що як випливає з наведеної в примітці першої цитати, йдеться про естетичну активність не стільки в мистецтві,
скільки насамперед у житті, відкритій події буття, то цей зв’язок мислиться, сказати б,
6
«Естетична активність моя – не в спеціальній діяльності митця-автора, а в єдиному житті,
недиференційованому й не звільненому від неестетичних моментів, – що синкретично таїть у собі
ніби зародок творчого пластичного образу, виражається в низці незворотних дій, що ідуть від мене й
ціннісно утверджують іншу людину в моментах його зовнішньої завершеності: обійми, поцілунок,
осінення («осенение») і таке ін.»
«Як предмет обіймів, цілування, осінення зовнішнє, обмежене буття іншого стає ціннісно пружним
і важким…»
«…ми відволікаємося тут від сексуальних моментів, що замутнюють естетичну чистоту цих незворотних дій, ми беремо їх як художньо-символічні життєві реакції на ціле людини, коли ми, обіймаючи або осіняючи тіло, обіймаємо або осіняємо й душу, що в ньому замкнена («заключенную в
нем») і яку воно виражає» [1, 120].
7
Те саме значення має українське слово «осінити», «осіняти», як вказують академічні словники
української мови. Цікаво, що в словнику Ожегова цього слова взагалі немає, а натомість, згідно зі
«Словником української мови», воно продовжувало своє життя у ХХ столітті.
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генетично (що є цілком протилежним позиції Когена, як було показано вище). Естетична
діяльність отримує відтінку значення релігійного спасіння.
Лексика, пов’язана з релігійною цариною, зокрема, з темою спасіння, можна сказати, пронизує характеристику естетичної діяльності, надає їй проникливості й дещо містичної глибини. Естетична активність з боку героя в деяких тлумачиться як «естетична
благодать», «милість»8 і зрештою прямо як «естетичне спасіння»: «У трагедії в її цілому
як художній події активним є автор-споглядач, а герої – пасивними, вони потребують
спасіння, мають бути спокутані естетичним спасінням» [1, 146].
Якщо ж перейти на бік автора неодноразово його діяльність, то хоча прямих висловлювань такого характеру небагато, проте вони є чіткими, й однозначно свідчать на користь прямого зв’язку між релігійними і естетичними цінностями: «Спеціальна відповідальність (в автономній культурній царині) – не можна творити безпосередньо в божому
світі; проте ця спеціалізація відповідальності може засновуватися тільки на глибокій довірі до вищої інстанції, що благословляє культуру, довірі до того, що за мою спеціальну
відповідальність відповідає інший – вищий, що я дію не в ціннісній пустоті. Без цієї
довіри можлива лише пуста претензія» [1, 261].
«Божественність митця – в його причетності до вищого позазнаходження» [1, 248].
Прикметним э той факт, що попри незаперечну наявність релігійних мотивів у естетиці Бахтіна в нього, на відміну від Когена, відсутні прямі звернення до питання про
зв’язок між релігією та мистецтво, якісь намагання прямо його визначити, як мало місце
в німецького філософа. Особливо за тієї обставини, що і в Когена, і в Бахтіна наявна
співвіднесеність трьох ідей: естетичної любові, завершення і зв’язку мистецтва з релігією, – причому перші дві Бахтіним запозичені в Когена, а остання в Когена постає під
знаком заперечення, а у Бахтіна – під знаком безперечного утвердження, але непрямо,
без постановки питання взагалі. На тлі Когена ця відмова виглядає свідомим рішенням.
Нам здається логічним припустити (звісно, тут мова може йти лише про припущення),
що саме ствердна позиція Бахтіна в цьому питанні і є причиною відсутності прямої його
постановки, оскільки це виходить за межі наукового розгляду.
Зрештою, знаходимо також формулювання, в якому відношення та взаємодія обох
учасників події буття – я та іншого – виступає як наслідування і форма стосунків людини
і бога. Йдеться про те, що Бог в християнстві визначається істотно як «батько небесний,
який наді мною і може виправдати і милувати мене там, де я зсередини себе самого не
можу себе милувати й виправдати принципово, залишаючись чистим з самим собою.
Чим я маю бути для іншого, тим Бог є для мене. Те, що інший долає і відкидає в собі
самому як погану даність, то я приймаю і милую в нім як дорогу плоть іншого» [1, 133].
Щоправда, це висловлено не як позиція автора тексту, а як висновок аналізу етико-естетичних складових християнства крізь призму категорій я та іншого. Проте неважко поба8
«Зовнішній образ зображеної скелі не лише виражатиме її душу (можливі внутрішні стани: завзятість, гордість, непохитність, самодостатність, туга, самотність), але і завершить цю душу трансґредієнтними її можливому самопереживанню цінностями, на неї зглянеться естетична благодать,
милуюче виправдання, неможливе зсередини її самої» [1,141].
«…життєва подія в її цілому є безвихідною: зсередини життя може виразити себе вчинком, покаянням-сповіддю, криком; відпущення й благодать сходять від Автора. Вихід не є іманентним життю, а сходить на неї немов дар зустрічної активності іншого» [1, 152-153].
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чити, що описане відношення значною мірою відповідає вище наведеній характеристиці
естетичної діяльності як форми спасіння.
Отже, можна сказати, що взаємовідносини між Богом і людиною виступають – непрямо в сенсі відсутності прямих формулювань, але цілком очевидно – в якості естетичного ідеалу завершення. Справді, лише для Бога людина постає повністю завершеною в
усіх трьох аспектах – просторовому, часовому та ціннісно-смисловому.
Естетична діяльність завершення героя автором-творцем, як вона представлена в
праці «Автор і герой в естетичній діяльності», є позачасовою, надісторичною теоретичною моделлю, що виведена з певних метафізичних та термінологічних передумов,
а не з аналізу історії мистецтва. Проте вже в самій цій праці виникає певна напруга між
цією теоретичною моделлю та історичним матеріалом, на який вона накладається. Це
створює передумови для перегляду основних естетичних понять і розуміння авторської
діяльності, що буде реалізовано в подальших конкретних літературознавчих працях
М. М. Бахтіна.
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МОВА ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ В ТРАКТАТАХ ДАВНЬОКИТАЙСЬКИХ
ФІЛОСОФІВ
Статтю присвячено проблемі взаємозв’язку мови й мислення, як вона розглядалась
у трактатах давньокитайських філософів. З’ясовано, що вони вирішували цю проблему
в двох аспектах: 1) вербальний – невербальний характер пізнання; 2) зв’язок означника
й означуваного. Висловлені з приводу першого аспекту точки зору надають підстави
виокремити три течії в ранній філософії мови в Китаї: прихильників невербального
пізнання, прихильників вербального пізнання і прихильників комплексного – як вербального, так і чуттєвого пізнання. При цьому представники першої течії вважали зв’язок
означника й означуваного необумовленим, представники другої течії говорили про його
обумовленість когнітивними процесами, а представники третьої течії вважали появу
означників обумовленою чуттєвими процесами.
Ключові слова: мова, мислення, означник, означуване, пізнання.
Статья посвящена проблеме взаимосвязи языка и мышления, как она рассматривалась в трактатах древнекитайских философов. Оказалось, что они рассматривали ее в
двух аспектах: 1) вербальный – невербальный характер познания, 2) связь означающего
и означаемого. Высказанные относительно первого аспекта точки зрения дают основания выделить три течения в ранней философии языка в Китае: сторонники невербальности познания, сторонники вербальности познания и сторонники комплексного –
как вербального, так и чувственного познания. При этом представители первого направления считали связь знака и означающего необусловленной, представители второго
говорили об ее обусловленности когнитивными процессами, а представители третьего
считали, что появление знака обусловлено действием чувств.
Ключевые слова: язык, мышление, означающее, означаемое, познание.
The article is devoted to the examination of the connection between language and
cognition as it was represented in the philosophical works in ancient China. Philosophers of
those times were viewing this issue in two aspects: 1) verbal – non-verbal nature of cognition;
and 2) connection between sign and signified. According to the point of view encompassed
by the first aspect, three mainstreams can be differentiated in early language philosophy in
ancient China: supporters of non-verbal nature of cognition, supporters of verbal nature of
cognition and supporters of complex – verbal and sensible cognition. Philosophers of the first
mainstream considered the connection between sign and signified to be undetermined, the
second mainstream said it was determined by cognitive processes, and the third one thought it
was determined by perception.
Key words: language, mind, sign, signified, cognition.
Інтерес до проблеми зв’язку мови й мислення як ключової в процесі визначення істинності пізнання й правильності поведінки людини виник у Китаї набагато раніше, ніж
© Кірносова Н.А., 2011
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на Заході, хоча, як і в багатьох інших випадках, він не розвинувся в окрему наукову дисципліну в західному розумінні поняття «науки». Ця проблема (зв’язку мови й мислення) цікавила вже давніх китайських філософів, тож перші висловлювання щодо неї були
зроблені ще 2,5 тис років тому – у філософських трактатах Лао-цзи, Конфуція, Мо-цзи
та ін. Більшість цих висловлювань давніх філософів добре відомі й досліджені, однак
з когнітивістичної точки зору ще не інтерпретувалися, тож розглянемо ще раз ті з них,
які стали першими спробами осмислити роль мови в процесі пізнання світу людиною,
та спробуємо подати їх «у новому світлі» – з точки зору інтересів сучасної когнітивної
лінгвістики.
Знайомлячись із джерелами часів розквіту філософської думки в Китаї (VI – IV ст.
до н.е.), можна зробити висновок, що проблема зв’язку мови й мислення для давньокитайських філософів розпадалася на два основні аспекти – по-перше, їх цікавило, говорячи сучасними словами, чи вся інформація, яку приймає мозок людини, може бути
висловлена, тобто, проблема вербальності/ невербальності пізнання; та по-друге – як
видана мозком (тобто, все-таки висловлена) інформація співвідноситься з реальністю,
тобто, проблема стосунків означника й означуваного (名та 实в термінах давньокитайської філософії).
Розглянемо спочатку думки тих філософів, які вважали мову нездатною виразити
всю інформацію, що сприймається мозком людини.
Лінія невербального пізнання (зовнішнього світу).
Лао-цзи (≈580 – ≈500). В одному з перших творів, де містяться висловлювання щодо
ролі мови в процесі пізнання – в «Даодецзін» – знаменитий філософ і засновник даосизму Лао-цзи вказує на обмежені можливості мови як інструменту пізнання. Відзначаючи незамінну роль мови в процесі впорядкування світу (мовою сучасних когнітивістів
– у процесі категоризації світу), він зауважує, що сутність речей осягається тільки безпосереднім їх сприйняттям, тобто поза вербальною діяльністю.
Наведемо найбільш знамениті висловлювання самого Лао-цзи, на підставі яких сучасні дослідники й роблять висновки про його розуміння мови.
Показовими є вже перші рядки «Даодецзін» («道德经»， 一章):
1) 道可道，非常道，2) 名可名，非常名。3) 无名，天地之始；4) 有名，万物之母
[1: 2] 。
1) Істина, яку можна висловити – не постійна; 2) поняття, яке можна виразити – не
постійне. 3) Немає поняття про початок неба і землі; 4) є поняття про витоки безлічі
речей1.
Цікаво, що під ієрогліфом 名, який у сучасній китайській мові перекладається як
ім’я, назва, сучасні китайські дослідники творчості Лао-цзи розуміють поняття （概
1
Переклад українською мовою здійснено з перекладу сучасною китайською мовою оригінального твору Лао-цзи за виданням [1]. Цей переклад слід вважати робочим і виконаним для потреб
цього дослідження. Посилатися на інші переклади (іноземними мовами) в цьому випадку було не
зручно, оскільки спроби відтворити думку Лао-цзи здійснювалися багатьма перекладачами, проте
адекватного перекладу, без суттєвих утрат змісту, так і не було зроблено – в силу хоча б високої
інформаційної насиченості використаних в оригіналі понять.
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念）[1: 2]. Однак семантична структура цього ієрогліфа свідчить про існування підстав
саме для такого перекладу. Варто також мати на увазі (і це також засвідчує семантична
структура ієрогліфа 名), що в давньокитайській мові обидва значення – ім’я і поняття –
не розрізнялися, і властивістю поняття було мати ім’я, тобто, мати словесне вираження.
Отже, в реченнях 1) і 2) наведеної цитати відчитується думка про обмеженість вербальних можливостей людини – Лао-цзи достатньо категорично стверджує, що висловлюється тільки тимчасове (відносна істина), що насправді не може задовольнити пізнавальних потреб людини. У реченні 3) міститься думка Лао-цзи про те, що сутність усього
– дао（道）– існувала до виникнення понять (тобто, імен), тому – напрошується висновок, підсилений контекстом попередніх двох речень: її (сутність) неможливо пізнати
через мову, адже вона первинніша щодо мови. Так тлумачить висловлювання філософа й
сучасний лінгвіст Сюй Шиї [2: 299]. Іншими словами, справжнє осягнення суті речей, на
думку Лао-цзи, відбувається невербально. У реченні 4) міститься думка Лао-цзи про роль
мови в пізнанні, і це, очевидно, – категоризація, оскільки, щоб мати поняття про безліч
речей, необхідно відділити їх одна від одної, розрізнити.
Давніші коментатори Лао-цзи додавали, що дао (початок неба і землі) тому не може
бути назване (тобто, про нього не існує поняття), що воно не має форми [1: 2], а значить перебуває в стані хаосу. Оскільки ж Лао-цзи не приділяє спеціальної уваги в своєму трактаті розрізненню двох станів – світу й свідомості людини, його висловлювання
можна застосувати й до останнього (стану свідомості), тоді наведена цитата допускає
тлумачення в такому ключі: хаос – це не стан світу, коли не існувало форм та понять, а
ментальний стан людини, коли вона не володіє мовою, або відмовляється користуватися
нею з метою глибшого пізнання, і в такому вигляді ця цитата може бути вписана в «реєстр» основоположних тез сучасної когнітивістики.
У 56-му розділі «Даодецзін» міститься ще одне, не менш відоме висловлювання Лаоцзи про обмеженість можливостей мови в процесі пізнання:
知者不言，言者不知 [1: 86]。
Той, хто знає, – не мовить, а хто мовить – той не знає.
Наведена цитата засвідчує, що Лао-цзи розділяв мову й пізнання: мова являє ментальний стан не-знання (можливо, можна назвати його станом поверхового пізнання),
коли розум ще не проник у сутність речі.
Таким чином, у питанні стосунків між означником (поняттям) та означуваним (річ,
її сутність) Лао-цзи, очевидно, дотримувався думки про те, що ім’я речі не дорівнює
самій речі (і не виражає її сутності), а значить, він допускав, що зв’язок між означником
і означуваним – довільний. До певної міри, тут уже звучить думка про суб’єктивність
будь-якого пізнавального процесу, що відбувається через мову, обстоювана сучасними
когнітивістами, однак, на відміну від них, Лао-цзи все ж передбачав, що об’єктивне пізнання можливе, варто тільки подолати межі мови (вербалізації), тоді як сучасні когнітивісти вважають, що й позавербальне пізнання є суб’єктивним, оскільки невіддільне від
конкретного людського тіла [3].
Так чи інакше, але з точки зору когнітивної лінгвістики важливо відзначити, що Лаоцзи надавав перевагу невербальному знанню, а роль мови вбачав у категоризації світу.
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При цьому він вважав зв’язок означника й означуваного необумовленим.
Чжуан-цзи (≈369 – 286). Послідовник Лао-цзи продовжив доводити тезу про обмежені можливості мови в процесі пізнання (言不尽意2, [2: 305]), висловивши при цьому
й думку про суто символічний характер мовного знаку. Зв’язок між мовою і мисленням
(відображеним у смислі) Чжуан-цзи кваліфікував як зв’язок засобу і мети – це була
нова ідея, порівняно з висловленими його попередником. Вона, безперечно, відчитується
і в ідеях сучасних когнітивістів, проте вони не вважають цей зв’язок однобічним, стверджуючи, що й мета впливає на засіб [див: 4: 57].
Наведемо спочатку цитату з Чжуан-цзи, у якій ідеться про «тілесний розум» на прикладі пізнання дао, а також про обмежені можливості мови в процесі передачі результатів такого пізнання:
«大宗师»:
夫道，有情有信，无为无形；可传而不可受，可得而不可见…[1: 249]
Дао є реальним, його існування – незаперечне, хоча воно бездіяльне і безформне;
дао можна відчути, але не можна переказати, його можна осягнути, однак не можна побачити…
Тут, очевидно йдеться про специфічну природу чуттєвого пізнання, адже інтелектуальне також може бути по-своєму чуттєве, а почуття – реальні (відчутні), хоча вони
й не мають форми. На нашу думку, тут слід говорити про те, що Лао-цзи розрізнив (по)
чуття і відчуття. Останні можуть ввести в оману в процесі пізнання, а перші – ведуть до
істинного пізнання.
Отже, Чжуан-цзи, слідом за Лао-цзи, вважав, що мовою можна передати інформацію
тільки про те, що має форму. Тут можна поставити питання, відповідь на яке потребує
подальшого й глибшого дослідження: чи не ієрогліфічне письмо, яке походить від зображень форм, вплинуло на його точку зору?
Тепер наведемо цитату про категоризацію і суб’єктивність вербального знання:
«齐物论»:
夫道未始有封，言未始有常，为是而有畛也 [1: 226]。
Те, що можна назвати істиною, споконвіку не мало меж, і мовлення споконвіку не
мало постійних норм3, і тільки коли почали говорити про правильність, знадобилося
розмежування й розрізнення відмінностей.
На підставі цієї цитати сучасні мовознавці вважають, що Чжуан-цзи розумів категоризацію (процес розмежування речей, закріплений словом) як процес, далекий від пізнання істини, що, знову ж таки, підтверджує думку його вчителя Лао-цзи про обмежені
можливості мови в процесі пізнання істини [2: 305]. Можна додати, що Чжуан-цзи, таким чином, не надавав великого значення абстрактному мисленню4 в процесі пізнання
істини, що підтверджується й наступними двома цитатами – про символічність знаку й
про неважливість мовної оболонки для пізнання. Розглянемо їх:
Мовлення не вичерпує думки
Очевидно, Чжуан-цзи тут констатує, що один і той самий смисл можна висловити в різних
формах.
4
продуктом чого є категоризація
2
3
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«天道»:
世之所贵道者，书也。书不过语，语有贵也。语之所贵着，意也。意有所随，意之
所随者，不可以言传 [1: 292]。
Люди надзвичайно цінують книжки, однак книжка лише містить чиєсь мовлення, яке
має свою осібну цінність. Його цінність полягає в смислі, який воно передає, а смисл має
своє джерело і його не можна передати через мову.
Таким чином, Чжуан-цзи вважав, що через мову все-таки висловлюється певний
смисл, однак він – поверховий. Проте, мова приховує істину (джерело смислу), яка самою мовою не виражається, але слухач може встановити її на підставі своїх знань про
мову (як систему), а також виходячи з конкретної мовної й культурної ситуації [2: 306].
«外物»:
荃者所以在鱼，得鱼而忘荃；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；言者所以在
意，得意而忘言[1: 382]。
Бамбуковий гачок використовують для лову риби, однак, коли рибу вловили, про гачок забувають; пастки використовують для того, щоб вловити зайця, однак коли його
впіймають, про них забувають; до мовлення вдаються, щоб передати смисл, і коли його
вхоплено – про мовлення забувають.
Іншими словами, Чжуан-цзи вважав, що форма й зміст мовних знаків – окремі самодостатні одиниці, взаємовідносини між ними – як між засобом і метою: засіб важливий
для досягнення мети, однак, коли її таки досягнуто, він уже не потрібний.
У наш час у роботах когнітивістів ця теза зазнала переосмислення в двох аспектах: 1)
тепер вважається, що не тільки мета залежить від засобу, але й він визначається метою;
2) сучасні когнітивісти не відкидають вербального пізнання.
Отже, Чжуан-цзи вважав, що мова – це лише інструмент вираження смислу, але сама
по собі не є органічно пов’язаною з ним (тобто, зв’язок між ними як означником і означуваним необумовлений) [2: 306]. Він, як і Лао-цзи, розглядав мову як інструмент пізнання зовнішнього світу, але далеко не досконалий інструмент, який не дає вичерпного
пізнання.
Ґуань-цзи (≈723 – 645). Ґуань Чжун – мислитель епохи Міжусобиць, якого хоча й не
можна віднести до послідовників даосизму (як попередніх двох філософів – Лао-цзи й
Чжуан-цзи), однак у питанні вербальності чи невербальності пізнання він дотримувався
спільної з ними думки – вважав вербальне пізнання далеко не достатнім, тобто, не істинним [2: 302].
«管子 – 心术上»:
故必知不言，无为之事，然后知道之纪[5: 193]。
Необхідно усвідомити те, що не може бути вимовлено, і те, що не потрібно чинити,
тільки тоді можна дізнатися про сутність дао.
Можна помітити, що представники лінії невербального пізнання тісно пов’язували
мову зі світом форм, відмовляючи їй при цьому в органічному зв’язку з істиною й наділяючи можливістю лише передавати її. Представників цієї лінії цікавило пізнання зовнішнього світу і вони вважали, що вербальне його пізнання є невичерпним, обмежується
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тільки площиною форм, не сягаючи суті речей. У питанні взаємозв’язків між означником
і означуваним вони обстоювали довільний (необумовлений) зв’язок між ними.
ІІ. Лінія вербального пізнання (внутрішнього світу).
Конфуцій (≈551 – ≈479). Молодшого сучасника Лао-цзи – Конфуція – більше цікавила роль мови у пізнанні внутрішнього світу людини, а не зовнішнього світу. Тож
дослідники [2: 300] відзначають особливий інтерес Конфуція до застосування мови на
практиці в процесі соціалізації людини. Вони підрахували, що в збірці висловлювань
Конфуція «Луньюй» міститься більше 50-ти висловлювань (з 514-ти), які стосуються
мови або мовної поведінки людини. Багато з них мають директивний характер, однак за
кожною його директивою стоїть певна пізнана ним закономірність світу або мислення.
Вважаючи, що мова тісно пов’язана з управлінням державою (питання, яке цікавило філософа найбільше), Конфуцій намагався оволодіти тим механізмом, через який
мова впливає на поведінку людини. Важелем цього механізму він визнав поняття 正名
– правильних імен («своїх імен»5):
«论语-子路»:
名不正则言不顺；言不顺则事不成 ... [6: 265]
Якщо поняття6 не правильні – мовлення не вдається;
Якщо мовлення не вдається – справи не можуть здійснюватися ...
Розглядаючи це висловлювання Конфуція в світлі власного дослідження, наважимося стверджувати, що філософ, по-перше, вважав поняття про річ （名）, закріплене в її імені, окремим від суті речі （实） – адже якщо люди часто називають речі не
своїми іменами, значить зв’язок між ім’ям і річчю достатньо гнучкий і встановлюється
суб’єктивно; по-друге, поняття розглядалося ним як результат пізнання речей, тому й
могло бути правильним або неправильним, відображаючи, таким чином, когнітивні здатності конкретної людини. Іншими словами, зв’язок між означником і означуваним для
Конфуція був, очевидно, обумовленим когнітивними процесами.
Наведемо ще одну показову цитату:
«论语-卫灵公»:
辞达而已矣[6: 356] 。
Мета висловлювання – виразити смисл.
Як пишуть сучасні коментатори [6: 357], філософ мав на увазі, що не потрібно прикрашати мовлення, адже в процесі комунікації достатньо тільки чітко й ясно виразити
свою думку. Тут цікаво згадати, що стилістичне забарвлення мовлення, тобто, його «прикрашання» – це результат вираження в мові почуттів. Отже, можемо припустити, що
Конфуцій розглядав мовлення як засіб самоконтролю, тобто, контролю над своїми почуттями. Практика ж такого мовлення – в якому представлені тільки логічні судження –
виглядає тим механізмом впливу на поведінку людини (принаймні, на власну поведінку),
яким цікавився філософ.
5
В українській мові ми говоримо “називати речі своїми іменами”, тобто, з точки зору носія
української мови ім’я має належати речі, бути однією з її властивостей.
6
Стосовно цього перекладу див. примітку до цитат Лаоцзи.
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Цікаво підкреслити, що своїм твердженням філософ передбачав, що вплив на поведінку людини має здійснюватися виключно раціональними засобами – адже уникаючи в
висловлюваннях емоційно-прикрашальних компонентів ми виключаємо й вплив на підсвідомість.
Отже, можна сказати, що мовні дослідження, центром яких є людина, розпочинаються в Китаї з Конфуція, який ушановується і як засновник китайської культури взагалі.
Так, зокрема, вважає Сюй Шиї [2: 302].
Учні Конфуція. Коментуючи твори вчителя, його послідовники висловили достатньо оригінальні думки щодо зв’язку між мовою й мисленням – в продовження його думок. Один з прикладів – твір Цзо Цюміна7 «Тлумачення Цзо до «Весен та осенів». Цзо
Цюмін (502 – 422), якого найімовірніше вважають учнем Конфуція висловив таку ідею:
言以足志，文以足言 [цит по: 4: 59]。
Мовлення – це повноцінна думка, а письмо – повноцінне мовлення.
Очевидно, що на відміну від послідовників даосизму, Цзо Цюмін довіряв вербальному пізнанню. З цієї цитати також можемо зробити висновок про те, що мислення первісніше за мову, якщо остання (в усній і, опосередковано через неї, в писемній формі) є
його повноцінним представником.
Їнвень-цзи (≈350 – ≈270). Їнвень-цзи – послідовник Конфуція в епоху Міжусобиць,
однак продовжуючи думку Вчителя він перемістив фокус досліджень на взаємозв’язок
поняття (名) і форми (形) (замість колишнього поняття й сутності) і підкреслив обмежуючу роль форми щодо імені [7].
Ґунсунь Лунцзи (≈350 – ≈270). Інший представник доби Міжусобиць – Ґунсунь
Лунцзи – обстоював думку про те, що ім’я і суть складають одне ціле, обмежуючи один
одного. При цьому він увів поняття вказівника (指), яке й з’єднувало в його теорії ім’я
та суть в одне ціле [7]. Це поняття означало певні атрибути, які існують незалежно від
речей, але через них речі виявляють себе, однак атрибут – це конструкт розуму, тобто
таким чином можна вважати, що Ґунсунь Лунцзи, як і Конфуцій, зауважує, що зв’язок
між мовою і світом опосередкований ментальністю людини.
Сюнь-цзи (≈313 – 238). Сюнь-цзи – прихильник конфуціанських ідей в епоху Хань,
також цікавився темою виправлення понять і в своєму творі, один з розділів якого так і
називається “Виправлення понять” （正名） він висловив певні думки про когнітивну
функцію мови [2: 308].
У зв’язку з темою нашого дослідження насамперед слід відзначити, що Сюнь-цзи
надзвичайно високо оцінював здатність людини до категоризації. Тому спочатку наведемо дещо пафосну й образну цитату з його твору стосовно вміння категоризувати:
«非相»:
人之所以为人者，非特以二足而无毛也，以其有辩也[8: 56]。
Людина є людиною не тільки тому, що вона ходить на двох ногах і не вкрита хутром,
а тому, що має здатність до розрізнення добра і зла.
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Іноді його авторство ставиться під сумнів.

Втім, образність узагалі була характерною мові Сюнь-цзи (що слід визнати відходом
від заповітів учителя8), що помітно й на прикладі іншої цитати, хоча й більш «прямої» у
способі вираження думки:
«正名»:
贵贱明，同异别，如是，则志无不喻之患，事无困废之祸[8: 338]。
Коли дороге й дешеве розділені, спільне й відмінне визначені, тоді не можна помилитись у розумінні думки, а відтак – і зробити щось неправильно.
Зазвичай, коли в лінгвістичних джерелах пишуть про Сюнь-цзи, насамперед згадують його оригінальну на той момент тезу про те, що мова є результатом домовленості,
тому смисл, який народжується в процесі мовлення не є «природним», а обов’язкового
зв’язку між денотатом і сигніфікатом не має. Однак ця його теза менш цікава для когнітивного дослідження, тому аналізувати її не будемо.
Отже, представлені філософи – всі послідовники конфуціанства, – вважали процес
пізнання внутрішнього світу вербальним. І це логічно, тому що внутрішній світ людини
формується через слово, значить і пізнається через нього. У питанні ж зв’язку між означником і означуваним вони вперше заговорили про його обумовленість когнітивними
процесами.
ІІІ. Лінія комплексного (вербального і чуттєвого) пізнання.
Мо-цзи (480 – 420). Особливо цікавою для нашого дослідження є творчість опонента Конфуція Мо-цзи, оскільки він, напевне вперше в давній філології, звертається у
вивченні безпосередньо до писемного знаку й висловлює думку про його символічний
характер.
Наведемо показову з цієї точки зору цитату:
«经说上»:
言也者，诸口能之，出民[名]者也。民[名]若画虎也[9: 223]。
Мовлення: коли всі можуть щось сказати, виходить мовлення і з’являються поняття.
Як з’являються поняття: коли реальний стан речей змальовано чітко, мов тигра, якого
можна визначити з першого погляду.
На підставі цієї цитати можна зробити висновок, що правильно представлений знак
(тигр) є запорукою істинного пізнання. Це висловлювання свідчить і про те, що Мо-цзи
також вважав зв’язок між означником і означуваним обумовленим, але не тільки чуттєвими процесами (наприклад, зоровим сприйняттям).
Приділяючи велику увагу дослідженням звукової оболонки мови9, в своїй творчості
філософ уже до нашої ери торкався питань «тілесності» мови, про що пишуть сучасні
когнітивісти [3]. В одному з його творів містяться наступні твердження:
«经上»:
1) 闻，耳之聪也。2) 循所闻而得其意，心之察也。3) 执所言而意得见，心之辩也
[9: 208-209] 。
Див. вище цитату з Конфуція (№2)
Мо-цзи вважав, що саме звукове сприйняття дає змогу людині зрозуміти смисл сказаного [див.
9: 208].
8
9
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1) Слух: чуттєвість вуха. 2) Повторюючи про себе почутий звук, можна дізнатися
смисл, який в ньому виражала інша людина, – це тому, що серце проникливе. 3) Коли
оволодів вимовленими словами, то зможеш виразити для інших задуманий зміст. Це
свідчить про те, що серце здатне до судження.
Таким чином, Мо-цзи говорив про цінність обох способів пізнання – вербального й
невербального, адже сприйняття слова задіює почуття. Обумовленим чуттєвими процесами він вважав і зв’язок означника та означуваного.
ЛІТЕРАТУРА
1. 老子•庄子/（春秋）李耳，（战国）庄周著。-北京：华文出版社，2009。-431页。
2. 语言文字/徐时仪著。-南京：南京大学出版社，2009。-437 页。
3. Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the Flash – The Embodied Mind and its Challenge
to Western Thought. – N.Y., 1999.
4. 认知语用学/何自然主编。-上海：上海外语教育出版社，2006。-538 页。
5. 管子/李山译注。-北京：中华书局，2009。-350页。
6. 论语大全集/（春秋）孔丘著; 雅瑟主编。-北京：新世界出版社，2010。-439 页。
7. 公孙龙子/（战国）公孙龙 著。 – 长春：时代文艺出版社，2008。 – 74页。
8. 荀子：精华本/（战国）荀子著。- 沈阳：万卷出版公司，2009。- 368 页。
9. 墨子/司马哲编著。-北京：中国长安出版社，2008。- 386 页。

УДК 81:1

Лозовой А.Ю., Названова И.А.
(Таганрог, Россия)
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В «ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» Э. ГУССЕРЛЯ

У статті розглядається категорія «ідеальних предметів», значення як ідеальний
предмет, здійснюється логіко-семантичний аналіз виразів, запропонованих Едмундом
Гуссерлем в «Логічних дослідженнях».
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В статье рассматривается категория «идеальных предметов», значение как идеальный предмет, проводится логико-семантический анализ выражений, предложенных
Эдмундом Гуссерлем в «Логических исследованиях».
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The article deals with the category of ‘ideal objects’; meaning as an ideal subject; the
logical-semantic analysis of the expressions proposed by Edmund Husserl in the “Logical
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Проблема значения и определения понятия значение всегда интересовала лингвистов, логиков и философов. Традиционно в науке о языке у значения всегда сохранялись
экстралингвистические или внелингвистические признаки; многие лингвисты стремились вывести его из числа лингвистических явлений как явление, находящееся за пределами лингвистики и недоступное лингвистическому анализу (Л. Блумфилд, например)
[1]. В дескриптивной технике исследования языка (3. Хэррисом и др.) термин значение
упоминается как несущественный коррелят фонемо-морфологических дистрибутивных
формул [2]. Своеобразная точка зрения на понимание и определение значения сложилась
у Эдмунда Гуссерля в рамках феноменологии и феноменологической теории значения,
разработанной им в «Логических исследованиях» [3].
К настоящему моменту было предпринято определенное количество попыток анализа феноменологической теории значения. Большинство из них выполнялось в контексте
тех или иных философских воззрений, что, соответственно, определяло направленность
попытки такого анализа либо на некоторые основные понятия теории значения, либо на
основные процедуры феноменологического метода, либо на выявление и исследование
проблемы значения в феноменологии Эдмунда Гуссерля в целом. Такие усилия, разумеется, весьма ценны со всех точек зрения, хотя, будучи узконаправленными, охватывают
лишь какую-то одну сторону теории философа. В данной работе мы попробуем рассмотреть семантический аспект значения как идеального предмета в примерах, приведенных
самим философом. Но прежде необходимо в наиболее общем виде объяснить сущность
такой категории феноменологии Э. Гуссерля, как идеальный предмет. Ученый признает,
что обычно наше сознание обращено к внешнему миру, например, осуществляя акты
выражения, мы «живем в них». Он предлагает переключить сознание с внешнего мира
на мир внутренний, то есть на сознание самое. Таким образом, содержание сознания образует собой предмет феноменологического исследования. Такое изменение установки
сознания Э. Гуссерль называет «феноменологической редукцией». Феноменологическая
редукция представляет собой некое «заключение в скобки» всего имеющего отношение
к материальному миру, избавление вещей от их реального статуса, отказ от существующих теории и идей, освобождение сознания; полная незамутненность сознания в итоге
подразумевает уже неактуальность вопроса существовании самого предмета исследования. После этого остается так называемая область чистого сознания, сохраняющего, однако, все свое содержание. Такое возможно, по мнению Э. Гуссерля, поскольку сознание
не беспредметно, а интенционально – всегда направлено на какой-либо объект. Однако
этот объект существует не вне сознания, а наоборот, находится внутри него как предмет
мыслимый лишь до той степени, до которой он полагается мышлением. Это – идеальный
предмет, называемый философом сущностью или эйдосом. А истинное знание и есть
знание этих идеальных предметов. Так, к примеру, законы логики и положения математики – наиболее очевидные идеальные предметы, поскольку являются универсалиями.
То есть, все элементы логической структуры науки, ее общие незыблемые принципы и
понятия являются, с точки зрения феноменологии Э. Гуссерля, вечными идеальными
сущностями, составляющими основу любой науки. Идеальный предмет не существует
вне сознания, он лишь мыслится и представляет собой идеальный смысл наших познавательных переживаний. Нас с вами не должен интересовать вопрос о том, существует
ли реальное соответствие идеальному предмету, поскольку таким идеальным предметом
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сознания могут быть и стол, и кентавр, и круглый квадрат – все может войти в «поле феноменологического исследования» на равных правах с истинами логики и математики.
Принимая как данность высказанные ученым положения, попробуем рассмотреть
семантический аспект значения как идеального предмета. Значение как идеальный предмет у Э. Гуссерля интенционально, оно является автономным по отношению к актам
переживаний. Понимание предметности у ученого еще более своеобразно: его утверждение о том, что «предмет и значение никогда не совпадают» наиболее часто анализируется, обсуждается и оспаривается.
Для иллюстрации рассмотрим примеры, приведенные в первом исследовании «Выражение и значение»: «Два имени могут означать различное, но называть то же самое.
Так, например, победитель при Иене – побежденный при Ватерлоо; равносторонний
треугольник – равноугольный треугольник. Выраженные в этих парах значения, очевидно, различны, хотя они подразумевают один и тот же предмет». [4: 55]
Заметим, что в качестве примеров Э. Гуссерль использует имена и математические
объекты. В первой оппозиции родовым сигнификатом будет полководец, интенциональным видовым отличием – дифференциальный компонент победитель-побежденный, при
имплицитности семы полководец со значительной степенью уверенности можно говорить о совпадении денотата и референта. Но не все столь очевидно. В приведенной выше
паре значение хотя и относится к одному и тому же предмету, однако этот предмет, имея
ряд основных сходных свойств, в то же время обладает и многими различиями, начиная
с меняющейся с возрастом внешности и заканчивая политическим положением.
Во второй паре так же имеет место субстантивация на основе предпосылки тождества. Можно сказать, что при одном денотате для обоих значений, выделяются различающиеся референты: равносторонний треугольник и равноугольный треугольник
совпадают или становясь идеальными математическими объектами, или превращаясь в
платоновскую идею. А в конкретном коммуникативном акте и в определенном контексте
мы выделяем либо одно, либо другое качество, т.е. нельзя одновременно сказать равносторонний треугольник и равноугольный треугольник.
Иллюстрируя обратное отношение, Э. Гуссерль приводит следующее: «…два выражения имеют одно и то же значение, но различную предметную отнесенность. Выражение конь, в каком бы контексте оно не появлялось, имеет одно и то же значение. Если мы
говорим один раз Буцефал – это конь, а в другой раз Эта кляча – конь, то в переходе от
одного высказывания к другому произошло, очевидно, изменение в смыслопридающем
представлении. «Содержание» этого высказывания значение выражения конь осталось,
правда, неизменным, однако предметная соотнесенность изменилась» [3: 56]. В этих
двух значениях интенсионалом будет конь, видовым отличием, сигнификатом – плохой
конь или хороший конь. Общий денотат подразумевает различение референтов – кляча
и Буцефал.
Анализируя эти положения, В.И. Молчанов указывает на зависимость референции
от контекста, контекстуализирует не только предметную соотнесенность, но и значение
«конь». Он пишет: «… в реальном опыте мы не произносим фразы типа «Буцефал – это
конь» или «Холстомер – это конь», а только поясняем имена: «Буцефал – это конь Александра Македонского» и т.д.» Можно, конечно, сказать: И Буцефал – конь, и эта кляча
– конь, но этим как раз подчеркивается различие значений выражения конь» [4: 324].
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Кроме того, Эдмундом Гуссерлем в данном примере не учитывается полисемия. Порусски, впрочем как и по-немецки, конь может означать не только определенный вид
животного или шахматную фигуру, но и специальный гимнастический снаряд. В данном
случае даже обозначаемые предметы разнородны. Безусловно, второе и третье значения
данного слова развились с течением времени из первого на основе метафорического или
метонимического переноса, но на данном этапе развития языка представляют самостоятельные лексико-семантические варианты.
Таким образом, можно сказать, что категория значения как идеального предмета выводится скорее из логико-философских, нежели из лингвистических предпосылок. Однако и лингвистический аспект полностью опустить нельзя. Между выражением и референцией Э. Гуссерль вводит значение как априори существующий идеальный предмет.
Различение значения и предмета, декларируемое философом, не очевидно, а возможно
лишь на уровне референта при определенной контекстуализация значения выражения,
приведенного ученым, и только в случае гипостазирования такого значения. Тогда неограниченная контекстуализация допускает возможность полисемии общего термина, и
это не облегчит, а даже затруднит и семантический анализ, и коммуникацию.
ЛИТЕРАТУРА
1. Блумфилд Л. Язык / Блумфилд Леонард. – М.: Издательство «Прогресс», 1968. –
608 с.
2. Звегинцев В. Проблема значения в современном зарубежном языкознании // Новое
в лингвистике. Выпуск 2 / Под ред. В.А. Звегинцева. М.: Издательство иностранной литературы, 1962. – С. 9-17.
3. Гуссерль Эд. Собрание сочинений. Т. 3 (1). Логические исследования. Т. II (1) /
Перев. с нем. В.И. Молчанова. – М.: Гнозис, Дом интеллектуальной книги, 2001. – 472
с. – (Научное издание).
4. Молчанов В. И. Исследования по феноменологии сознания / В. И. Молчанов. – М.:
Издательский дом «Территория будущего», 2007. – 456 с. – (Серия «Университетская
библиотека Александра Погорельского»).

25

психологія МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 802.0-801.561.3

Виноградова Е.Ю.
(Одесса, Украина)

КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ КОМПЛИМЕНТА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИАЛОГЕ ХIХ ВЕКА И В СОВРЕМЕННОМ
ДИАЛОГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО РОМАНА)
Робота присвячена актуальній проблемі сучасної лінгвістики – вербального забезпечення ефективного мовленнєвого спілкування. У роботі проводиться контрастивний
аналіз психолінгвістичних особливостей вживання компліменту в оригінальному англомовному художньому діалозі ХIХ століття і в сучасному діалозі.
Ключові слова: вербальна комунікація, комплімент, діалог, діахронія, культура.
Работа посвящена актуальной проблеме современной лингвистики – вербального
обеспечения эффективного речевого общения. В статье проводится контрастивный
анализ психолингвистических особенностей употребления комплимента в оригинальном
англоязычном художественном диалоге ХIХ века и в современном диалоге.
Ключевые слова: вербальная коммуникация, комплимент, диалог, диахрония, культура.
The work is dedicated to the urgent problem of modern linguistics – verbal means of effective
speech communication. In the work we deal with a contrastive analysis of the psycholinguistic
peculiarities of the use of the compliment in the original English literary dialogue of the 19th
century and in modern dialogue.
Key words: verbal communication, compliment, dialogue, diachrony, culture.
Современная лингвистика ориентирована, прежде всего, на психологию организации речевого общения. Усиленное внимание уделяется проблеме организации речевой
коммуникации, а само понятие “коммуникация” переживает переосмысление. Предметом нашего исследования является комплимент как один из неотъемлемых компонентов
современной коммуникации, средство гармонизации межличностного взаимодействия
– комплимент.
Объект исследования – художественный диалог.
Цель нашей работы – установить психолингвистические различия в употреблении комплимента в оригинальном англоязычном художественном диалоге ХIХ века и
в современном диалоге. Материал исследования составляют 1000 комплиментов ХIХ
века и 1000 современных комплиментов, отобранных методом сплошной выборки из
оригинальных англоязычных текстов.
© Виноградова Е.Ю., 2011
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Как известно, речевое общение требует от человека высокой психологической
культуры, а также постоянного изучения и учета эмоциональной стороны межличностных
отношений. Комплимент является тонким и действенным инструментом психологической потребности человека удовлетворения положительных эмоций. По определению
словаря иностранных слов, “комплимент” – слово французского происхождения, означающее похвалу, лестное выражение”[11: 437]. А.С. Хорнби определяет комплимент как
“акт вежливости, показывающий восхищение собеседником и демонстрирующий уважение к нему[14: 317].
Эволюционная природа вербальной коммуникации, ее связь с конкретным стилем
общения, принятым в социокультурном сообществе в данный период, предусматривает
следующую трактовку комплимента. Под последним понимается высказывание, содержащее комментарий, касающийся какого-либо события, характеристики, приобретения,
достижения, которые связаны с адресатом и расцениваются как отправителем сообщения, так и его получателем, позитивно.
«Любое лингвистическое исследование, – как отмечал еще Э. Коссериу, – не может
замыкаться в рамках современного состояния исследования явлений и должно быть дополнено сведениями про их историческое развитие» [2: 237]. Современные взгляды на
диахронический анализ базируются, в целом, на противопоставлении синхронического
и диахронического подходов. Диахрония (от греч. diá — через, сквозь и chrónos — время), совокупность методов языкознания, направленных на изучение фактов языка в их
историческом развитии. По Ф. де Соссюру, предметом диахронической лингвистики являются отношения, связывающие элементы в порядке исторической последовательности, не воспринимаемой одним и тем же коллективным сознанием. Такой же точки зрения
придерживался и Ш. Балли. Большинство же лингвистов, соглашаясь с самим противопоставлением синхронии и диахронии, отрицает ограничения исследования одним из
подходов. В данной работе разделяются взгляды А. Сеше, Э. Бёйсенса, Э.Коссериу, Н.С.
Трубецкого, Р.О. Якобсона и др., которые вслед за Бодуэном де Куртенэ, считают, что
диахроническое изучение не исключает понятие системы, а синхроническое описание
не может целиком исключить понятие эволюции. Это мнение разделяется большинством современных языковедов. В настоящей работе диахронический подход к исследованию комплимента дает, по нашему мнению, ключ к пониманию функционирования
речемыслительных операций сквозь призму применения конкретной речевой тактики.
Речь людей, безусловно, отображает особенности состояния языка конкретной исторической эпохи или определенного этапа.
Как уже отмечалось выше, комплимент в современной трактовке является синонимом похвалы и лести. Однако в толковых словарях, изданных еще до 1917 года, комплименту дается несколько иное определение: «Комплимент – учтивые слова, выраженные
изустно или письменно; приветствие» [13: 406]. А «Новый и полный российско-франко-немецкий словарь, сочиненный и дополненный по словарю Росiйской Академии»
1813 года под комплиментом понимает еще и невербальное действие – поклон [12]. Из
этого следует, что в ХIХ веке комплимент отождествлялся как с вербальными, так и
невербальными формами вежливости.
Как известно, культура общества явление историческое, развивающиеся в зависимости от общественно-исторических формаций. Это совокупность материальных и
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духовных ценностей созданных человечеством на определенный момент его исторического развития.
История всякого языка отражает культуру его народа. Очевидно, что в каждом горизонтальном срезе языка отражаются культурные представления социума в определенный
исторический момент.
В ХIХ веке комплимент по нашим данным, употреблялся в основном представителями элиты, высшего сословия [6:108]. В это время комплимент являлся обязательной
формой речевого этикета и относился к традиционным формулам вежливости, и только в
некотором смысле служил для реализации тактики коммуникативного согласия. Так как,
любезность была принята в обществе комплимент становится формой этикета устного
речевого общения и трактуется как непременный вид похвалы, знак склонности и привязанности [8].
До XIX в. комплимент встречался лишь в эпистолярной речи. Но начиная с XIX
в., комплимент приобретает гораздо более широкое использование и становится
неотъемлемым элементом художественного диалога. Комплименты говорят, чтобы
смазывать “социальные колеса” и, таким образом, служить “социальной смазкой” [11].
В последние годы комплиментом в целях обучения искусству делового общения
стала активно интересоваться практическая психология ( Шепель 1994; Шейнов 1997;
Бодалев 1996; Борисов 1998 и др. ). Комплимент рассматривается как один из психологических способов влияния на собеседника. Психология рассматривает комплимент как
необходимый компонент создания доверительной тональности общения, способствующий его эффективности [1].
XIX в. характеризуется стремительным буржуазным развитием общества, его
быстрой демократизацией во всех областях жизни, в том числе и литературной. Анализ
фактического материала показывает, что постепенно исчезает высокопарно-повышенный
стиль, но все еще присутствуют сложные этикетноречевые конструкции.
– A straightforward, open-hearted man like Weston, and a rational, unaffected woman like
Miss Taylor, may be safely left to manage their own concerns ( Jane Austen ).
– Mr. Knightley’s air is so remarkably good that it is not fair to compare Mr. Martin with
him. You might not see one in a hundred with gentleman so plainly written as in Mr. Knightley
( Jane Austen ).
В рассматриваемый период времени комплимент использовался как форма галантности (в основном по отношении к даме), как того и требовал светский этикет,
отмеченный куртуазностью. «В разговоре с женщинами все твои шутки и остроты прямо или косвенно должны быть направлены на похвалу собеседнице и ни в коем случае
не должны допускать толкования для нее обидного или неприятного» – так, например,
поучал своего сына известный политик и писатель XVIII века граф Честерфилд. В пример он ставил французское общество, отмечая, что «везде, где собираются французы,
присутствует некая галантная игривость с женщинами, в которых мужчины не только не
влюблены, но даже не притворяются влюбленными»[9].
Проделанный анализ фактического материала и изучение специальной литературы
позволяет выделить основные требования, предъявляемые к использованию комплимента в XIX веке.
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1. В первую очередь, руководства по этикету советовали избегать говорить
комплименты “тем людям, с которыми мы знакомы лишь шапочно, или же быть в этом
отношении очень осторожными и разборчивыми”[8: 191].
2. Делать комплименты даме мужчиной уместно только тогда, когда он вполне убедился в расположении к себе девушки.
3. Молодым девушкам и женщинам из скромности запрещалось делать комплименты
мужчинам.
4. Комплименты между мужчинами были не только неприняты, но и считались
неприличными, по крайней мере в тех случаях, когда они не сопровождались легкой
иронией, то есть не облекались в форму невинной шутки.
5. Слыша похвалу родителям, молодые люди должны были отвечать, благодаря и
скромно подтверждая эту похвалу, но ни в коем случае ничего не добавлять.
Требования к искусству комплимента как элементу этикета в конце 20 века кардинально изменились. Исследование фактического материала показало, что количество
простых предложений для выражения комплимента в ХХ веке значительно увеличивается и начинает доминировать над количеством сложных, 4:1 соответственно.
– Congratulations, Sire. You played a marvelous game ( Isaac Azimov ).
В процессе исследования установлено, что в среднем удельный вес комплимента
на усредненную страницу художественного текста диалога составляет 1:3 в диалогах 19
века и 1:5 в XX веке. Такое количественное распределение комплиментов мы объясняем
как с психолингвистической, так и культурологической позиций. В XIX веке, как уже
указывалось выше, комплимент являлся необходимым атрибутом речевого этикета и
лишь отчасти реализацией тактики коммуникативного согласия. В XX веке комплимент
утрачивает во многом свои речеэтикетные функции, приобретая все большее значение
“коммуникативной взятки” [3]
Соотносясь с формами мышления человека, языковые формы носят отпечаток культурологических представлений пользователей языка. В непосредственной или опосредованной форме, культура создается в процессе деятельности человека. Язык порождает
формы вербального общения, понятные и традиционные для определенной культурной
среды [4:48].
Сравним психолингвистические особенности комплимента XIX века и комплимента современного нам периода. Пространный характер общения XX века отразился и на
форме комплимента. Кроме того, в ХІХ веке комплименты имели более поэтический
характер.
“What to do with this little girl, a nice, lovable thing with hair of bright auburn, and
looked as if the sunlight had been trapped in its curly, rippling masses” ( Ethel Turner ).
В результате анализа конкретного фактического материала было обнаружено, что в
персонажном диалоге 19 века 58% комплиментов адресовалось мужчиной женщине. В
то время как женщины делали комплименты мужчине только в 2% случаев.
В современном персонажном диалоге очевидно гендерное нивелирование тактики комплимента. В диалогах данного периода мужчины делают комплименты женщинам только в 46% случаев, а женщины мужчинам в 30% случаев. Это почти в 15 раз
больше чем в персонажном диалоге 19 века. Заметим, что коммуникативная сущность
гендернооформленных комплиментов диахронически не меняется. В художественном
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тексте 19 века и в современном художественном диалоге комплименты мужчин женщинам касаются в основном их внешности, а комплименты женщин, адресованные мужчинам – их профессиональных навыков и интеллектуальных способностей. Сравним
например:
a) – Sir Rupert, you’re so experienced, so educated, that I simply feel dutified to turn to
you humbly for advise (J. Heyer).
b) – I’m glad you’ll be there, It’s always nice to feel somebody like you backing you up
(Jessica Fletcher).
Заметим, что комплименты 19 века в основном пролонгированные и прямые, в то
время как в современном диалоге комплименты, адресованные мужчинам, более краткие
и имеют непрямой характер.
В современной литературе комплименты выражаются в основной массе короткими,
простыми, безыскусными высказываниями. Например:
– Your hair looks nice ( A. Christie ).
Очевидно, что многомерный мир общения, постоянно воспроизводимый, обновляющийся и развиваемый усилиями социальных субъектов, в ходе своей эволюции претерпевает очевидные изменения, связанные с развитием общества. Психология общения в
целом не могла не отразиться на синтаксическом оформлении комплимента, как особого
вида коммуникативной тактики.
В наше время приоритеты сместились от игры и образности в сторону информативности и функциональности. Современная модель речевого послания подразумевает
четкость, понятность и, что весьма важно, – оправданность.
Таким образом современные комплименты являются более демократичными по своей сути, поскольку употребляются всеми слоями современного общества. Выраженные в
основном простыми предложениями, комплименты не имеют четкой гендерной окраски,
поскольку могут употребляться как мужчинами по отношению к женщинам, так и женщинами по отношению к женщинам и женщинами по отношению к мужчинам. Отсюда
можно сделать вывод о глубоких изменениях человеческого менталитета, которые, преломляясь сквозь призму сознания, находят свое отражение в языке.
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К ВОПРОСУ О БАЛЕТНОЙ ЭСТЕТИКЕ И. СТРАВИНСКОГО
И Д. БАЛАНЧИНА
Соавторство И. Стравинского и Д. Баланчина обусловлено единством эстетических
и психологических истоков. Объединяет их русская культура, Петербург, эмиграция.
Они оба создали свой век в искусстве – «век Стравинского и век Баланчина». Они оба
традиционалисты – новаторы, чьим художественным методом является работа по
модели, «ремонт старых кораблей» [1: 90-91].
Их творческая общность, в первую очередь, основывается на понимании ритма и
игры, как движущей силы музыки и хореографии. Ритм-пульс, бесконечно разнообразный
и прихотливый в музыке Стравинского, неизменно поражает Баланчина. У Стравинского ритм организует музыкальное время. У Баланчина музыкальное время организует
время танцевальное. Стравинский не упускал случая подчеркнуть музыкальность хореографии Баланчина, Баланчин же – танцевальную природу музыки Стравинского.
Заинтересованность Баланчина в ритме остро чувствовал и Стравинский, отмечавший, что Баланчину нужен моторный импульс, а не просто балетные «па». Такой
импульс, определивший уникальный баланчинский стиль пластики и классического танца, породил соавторство таких неоклассицистских балетов как «Аполлон Мусагет»,
«Орфей» и абстрактного балета «Агон», в котором определяющим фактором является
состязание, игра.
Ключевые слова: ритм, игра, звучащий танец, контрапункт, неоклассика.
The co-authorship of I. Stravinsky and D. Balanchine was predetermined by common
psychological and aesthetic sources. What they have in common is Russian culture, Petersburg,
immigration. They both created their own epochs – “the age of Stravinsky” and “the age of
Balanchine”. They are distinguished for combining tradition with innovation, their methods
being “repairing ancient vessels.”
What they have in common is the similar understanding of concept of rhythm and play as
moving forces of music and choreography. Balanchine admired extremely versatile music of
Stravinsky. For Stravinsky the rhythm is the organizing principle of the musical time and on the
contrary, for Balanchine musical time dominates of the time of dance. Stravinsky never missed
a chance to emphasize the musicality of the Balanchine’s choreography and Balanchine never
failed to adore the dancing quality of Stravinsky.
Balanchine’s interest in rhythm was keenly felt by Stravinsky who mentioned that Balanchine
was in need for triggering impulse and not only ballet ‘pa’. This kind of impulse, predetermining
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the unique style of Balanchine, gave birth to such neoclassicist ballets as “Apollo”, “Orpheus”
and an abstract ballet “Agon” in which the playfulness plays an essential part.
Key words: rhythm, play, point counter point, neoclassicism.
Новаторское значение музыки И. Стравинского в развитии хореографии ХХ века бесспорно. 10 оркестровых партитур посвящены им балетному театру. 3 партитуры смешанные (балет с пением). Хореографическое воплощение получила и его симфоническая поэма “Песнь соловья”. Пристрастие Стравинского к хореографии налицо. Он восхищался
классическим балетом и считал, что балет “по красоте своего строя и аристократической
строгости формы как нельзя лучше отвечает моему пониманию искусства. Ибо здесь, в
классическом танце, я вижу торжество вдумчивой композиции над расплывчатостью,
правила над произволом, порядка над “случайностью” [2: 156].
Интерес Стравинского к балетному театру кроется в игровом начале творчества композитора, которое доминирует во всех его произведениях как театрального, так инструментального жанров. Танец же в своих истоках воплощает игровое начало. Танец, как
таковой, представляет своеобразную и особенно совершенную форму игры. Видимо, в
этом кроется примат танцевального начала в музыке Стравинского. К осознанию своего
призвания Стравинский пришел через встречу с С. Дягилевым, через которого и произошло сближение с балетмейстерами, которые и создали “балетный театр” Стравинского.
Существенным оказалось и то, что они все родом из России: М. Фокин, брат и сестра
Нижинские, Л.Мясин, Б. Романов, С. Лифарь и, наконец, Д. Баланчин (Георгий Баланчивадзе).
Стравинский познакомился с Д. Баланчиным в 1925 году, сблизился в 1928 году и
впоследствии работал с ним в тесном контакте на протяжении четырёх десятилетий.
“Петипа ХХ века” – так называли Баланчина – в новом качестве возродил столь ценимую
Стравинским классическую хореографию, и эта “неоклассика” вполне соответствовала
неоклассицистским идеалам композитора [1: 74].
Совпадение эстетики Стравинского и Баланчина обусловлено “слышанием” хореографа взрывчатой энергией ритмов композитора, смущением “сбоев”, “разрывов” в движении музыки, внезапностью смен акцентов и динамики музыкальной фактуры. Но эти
средства требуют не просто “видения” хореографом и примитивного представления о
взаимосвязи музыки с танцем”, в чем упрекал В. Нижинского как постановщика “Весны
священной” Стравинский, а хореографического переосмысления. Стравинский считал,
что между музыкой и хореографией должно возникнуть своеобразное контрапунктическое соотношение. Требуется пластическая транскрипция ритмоформул, их преобразование в танце. Такое же видение характерно и для Баланчина. Вот некоторые из его
высказываний: “Я думаю, что балет, пожалуй самое поэтическое искусство, которое настолько само выразительно, что не нуждается в определенном содержании, тексте.
Ведь в звуке, в музыкальном звуке есть смысл и без литературы, и без либретто”.
Или: “Балет – настолько богатое искусство, что он не должен быть иллюстратором даже
самых интересных, даже самых содержательных литературных первоисточников. Он –
сам по себе и сам за себя скажет о самом себе. Балет – это цветы, это красота, это поэзия,
а обо всем этом надо говорить только с позиций эстетических” [3: 17]. На заданный
однажды вопрос какая разница между классическим балетом и экспрессивным танцем
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ответ Баланчина был такой: “Я знаю только хороший и плохой танец. Все же остальное
– только вопрос стиля и техники. Вы можете выразить замысел, танцуя босыми ногами
или на пуантах. Главное – чтобы у вас было что сказать” [4: 11].
Зрительные впечатления для Стравинского весьма важны. Более того, они для него
источник фантазии. Зрительные впечатления от движения, линии или рисунки часто
“подсказывали” Стравинскому музыкальные замыслы. Взаимосвязь внешнего движения
с внутренней энергией составляет сущность музыки Стравинского. Он не верил тем, кто
слушает музыку с закрытыми глазами, он убежден, что “движения исполнителя помогают музыкальному восприятию” [2: 122]. Если представить слова в приведенной фразе
получится формула, в которой заложен глубокий для Стравинского смысл: из движения тела, из жеста возникает музыка. Если у Стравинского импульсом развития является
движение, у Баланчина импульсом является музыка. Вот как он описывает начало работы над каждым новым балетом: “Я узнаю музыку, выбираю её, вслушиваюсь в неё. Вот
так и получается – я слушаю, слушаю и тогда у меня появляется общее представление
о том, чего я хочу. Например, чем начать или чем кончить – все это мне подсказывает
музыка. Сколько исполнителей, какие костюмы и т.д. Только музыка организует время”
[5:261-269].
И Баланчина и Стравинского объединяло взыскательное отношение к себе, к своему
труду и, как следствие, – возведенное в культ преклонение перед мастерством. Они оба
имели право гордиться достигнутым и с вершины своих достижений отвергать дилетантизм. Они оба стали знаковыми фигурами ХХ века, стали мерилом в оценке профессионализма.
Многолетнее сотрудничество Стравинского и Баланчина началось с постановки
“Аполлона Мусагета” в 1928 году. “Аполлон” – балет бессюжетный. Миф воплощен (3
музы из 9-ти) в 2-х картинах (7 эпизодов). Интерес к мифологии для Стравинского не
случаен, но колорит древней Греции – условен. Начинается балет с пролога (рождение
Аполлона). Следующие за этим картины представлены рядом вариаций и раздачей даров музам, вариациями каждой из муз, дуэтом Аполлона и Терпсихоры. Заключает весь
балет картина восхождения на Парнас. Сравнение хореографа с Аполлоном, ведущим за
собой муз – балерин, стало дежурной метафорой американских критиков. И корректива,
которые он вносил в балет с каждой новой постановкой, свидетельствуют о его непреходящем интересе к раннему творению [6: 30-31]. Балет зачаровывает рафинированностью,
изяществом. В музыке балета значение мелодии выдвинуто на первый план, что по сравнению с прежними сочинениями Стравинского было новшеством для критиков. Сам композитор объясняет это не страницах “Хроники моей жизни”. Он с восхищением говорит о
“культуре пения”, идущей из Италии и о своем увлечении в период создания “Аполлона”
певучей трактовкой струнных, преклонением перед их звучанием” [2: 198-199].
Танцевальный образ, стилистически соответствующий музыке, вырастает из музыкального образа и взаимодействует с ним. Опираясь на классическую школу (в хореографии воплощены танцевальные движения галантного века) Баланчин обнаружил новые
возможности, заключенные в системе классического танца, развил и обогатил её для
адекватного раскрытия неоклассицисткой партитуры Стравинского.
“Орфей” (1948 год), второй греческий балет Стравинского и Баланчина, отличается
от холодного маньеризма “Аполлона”. Стравинский отмечал, что “тему Орфея предло34

жил Баланчин. “Вскоре он приехал в Голливуд, чтобы помочь мне разработать сюжет.
Следуя Овидию и словарю греческой мифологии, мы разделили действие на три сцены
и двенадцать танцевальных эпизодов, которые по нашим расчетам должны были занять
около получаса” [7: 56]. Античный сюжет подсказал Стравинскому использовать древнегреческие звукоряды и прозрачность полифонической ткани. Развивая традиции К.
Монтеверди (Стравинский специально изучал его музыку и его современников) он вводит лейттембр тяжелой меди для воплощения ужасов Плутонова царства. Лира Орфея
воплощена скользящим тембром арф, приобретающим значение звукового символа. Вся
оркестровая ткань прозрачна, в ней преобладают темброво-колористические звучания.
Драматически впечатляющим является кульминационный эпизод, когда Орфей сбрасывает повязку с глаз, чтобы увидеть любимую: после темпераментной “вспышки” струнных оркестр внезапно замолкает и выразительная тишина создает эффект грозной неожиданности. 12 эпизодов (3 картины) балета создают симметрию. Их хореографическое
содержание традиционно – сольные дуэты, кордебалет. Три оркестровые интерлюдии
связывают и направляют ход действия. В целом музыка балета напевна и танцы Орфея
недаром названы ариями – они тяготеют к оперной выразительности. Вместе с тем в
балете использована и другая стилистика. В финале Стравинский обратился к строгому
контрапункту. Стравинский гордился тем, что фуга “Апофеоз Орфея” решена в духе старинных мастеров.
“Орфей” можно представить как балет с ослабленным сюжетом. Композиция, основанная на смене, контрасте танцевальных эпизодов, представляет своего рода структуру
сюиты, но сюиты особого рода, состоящей из сопряженных на разных образно-стилистических уровнях частей, своего рода “монтаж”, “конструкцию” эпизодов. Интерес Стравинского к методу монтажа подтверждается и тем, какие условия выдвигал Стравинский
Баланчину во время совместной работы над “Орфеем”: “Не говори “приблизительно”.
Нет ничего приблизительного. Надо уложиться в 2 минуты, 215, 230, или в других долях
секунды? Назови точное время, и я постараюсь по возможности выполнить это» [5: 268].
Двадцатиминутный балет «Агон» (1957) явился еще одним подтверждением новых
эстетических исканий Стравинского и Баланчина. Он является самым совершенным творением содружества Стравинский-Баланчин с точки зрения их балетной эстетики как
синтеза «зримой музыки и звучащего танца». «Агон» представляет так называемый «белый», абстрактный балет. В сущности уже «Аполлон Мусагет» был бессюжетным произведением, хотя в нем и воспроизведен колорит старинных придворных представлений
галантного века. Минимальность драматического действия характеризует и «Орфей».
«Агон» же полностью отвечает эстетике чистого танца. Само название балета, заимствованное их древнегреческого языка, в котором оно обозначало «суть и место соревнования». Мысль так озаглавить балет у композитора появилась после чтения греческих
поэм. Большой агон (соревнование) между Эсхилом и Эврипидом в «Лягушках» Аристофана заинтересовал Стравинского концепцией соревнования. Поэтому в «Агоне» в
различных хореографических комбинациях соревнуются восемь танцовщиц и четыре
танцора. Число участников 12 символически воспроизводит двенадцатитонную систему Шенберга, к которой Стравинский обратился в 50-ые годы. Однако композитор допускает отступления от ортодоксальных требований системы Шенберга. Стравинский
стремился доказать, что и в додекафонных произведениях он остается самим собой: «Я
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слышу определенные возможности и делаю свой выбор. Этот выбор для мены возможен
также при композиции с помощью серий как в любой контранпунктической форме. Само
собой понятно, что я слышу гармонически и сочиняю так же, как и до сих пор. Интервалы моих серий основываются на тональности» [1: 242].
В партитуру балета введены дополнительные инструменты (кроме рояля и арфы
это мандолина, ксилофон, кастаньеты, три там-тама), что придает звучанию необычный
характер. Стравинский проявил удивительную тембровую изобретательность, показав
оригинальное сочетание мандолины в контрапункте с деревянными духовыми (флейта)
и арфой. Звучанием этих инструментов в абстрактность балетной графики вплетается
стилизация в духе старинных французских танцев. Это относится средней части. Три
части балета хореографически и темброво комбинируются следующим образом: Первая
часть балета представляет пластику четырех участников (четыре квартета в трех комбинациях), что соответствует экспозиции серии в додекафонной технике, второй эпизод
представлен танцем трио (две балерины и танцор), которые затем распадаются (танцор,
затем две балерины) и вновь соединяются в коде. Вторая часть имеет три раздела. Первый содержит торжественную сарабанду, величавую гальярду и подвижную коду. Второй
раздел состоит из двух разных бранлей. Драматургическое развитие второй части идет от
величавой героики через утонченность колорита бранлей к лирическому центру Adagio
[1: 178]. В третьей части возвращается характер музыки первой: следуют танцы из четырех дуэтов, четырех трио и в коде звучат фанфары, открывавшие балет (танец трех квартетов). Заканчивается балет небольшой кодой, в которой участвуют все 12 участников,
но в середине коды балерины уходят со сцены и остаются четыре танцовщика в глубине
сцены спиной к зрителю в той же позе, что и в начале балета. Соответственно и музыка
заключительно эпизода представляет собой варьированную зеркальную репризу начального эпизода [8: 245]. Части балета разделены инструментальными интерлюдиями.
“Агон” можно представить как третье действие греческой балетной трилогии, первые две части которой “Аполлон Мусагет” и “Орфей”. Путь Баланчина в этой триаде последователен: все большая аскетичность снаружи, все большая страстность внутри, все
более настойчивое стремление к строгой чистоте жанра. В бессюжетном “Агоне” уже
нет ни пачек, ни тюников: танцовщицы одеты в профессиональные костюмы и вместе с
партнерами решают строго профессиональные задачи. Стравинский также последователен в своих поисках, как и Баланчин. Вполне вероятно, что в древнегреческом искусстве
и Стравинского, и Баланчина привлекала идея игры, соединения музыки и танца. Баланчин, много внимания уделивший “симфонизации” танца, говорил о Стравинском: “ Он
постоянно вводит элементы танца в нетанцевальную музыку. Ради танца он расширил
область музыки” [5: 268].
Стравинский и Баланчин, учитывая специфику музыки и хореографии, демонстрируют общие основы этих искусств. Именно такая особенность сочиненных ими балетов,
блистательный тандем композитора и хореографа как “образец любимой соавторами
аполлонической триады-контроля, порядка, простоты” [6: 30] в многом определяет балетную эстетику Стравинского и Баланчина.
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МОДА ТА АРХІТЕКТУРА: СПІЛЬНА МОВА
Стаття присвячена питанням взаємозв’язку моди та архітектури, корені якого
сягають глибин віків. Архітектура і мода існують у тісному мистецькому зв’язку, надихають одна іншу, обмінюються ідеями, використовують одній й ті ж самі терміни,
архітектурна споруда захищає людину від зовнішнього світу, а одяг допомагає зберегти
внутрішній світ.
Ключові слова: фактура, орнамент, ескіз, розмір, образ, тектоніка.
Статья рассматривает вопросы взаимосвязи между модой и архитектурой, которая своими корнями уходит в глубину веков. Архитектура и мода существуют в
тесной связи, вдохновляют друг друга, обмениваются идеями, они также используют
одни и те же термины. Архитектурное сооружение защищает человека от воздействий внешнего мира, а одежда помогает сберечь внутренний мир.
Ключевые слова: фактура, орнамент, эскиз, размер, образ, тектоніка.
The article deals with the problems of interconnection between fashion and architecture.
This interconnection dates back to the ancient history. Architecture and fashion exists in
close connection inspiring one another, exchanging ideas. They also use similar terms. An
architectural structure keeps a human being off the external world and clothes help him to
save the internal essence.
Key words: texture, decorative, design, draft outline, size, artistic image, tectonics.
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«І одяг, і будівлі – оболонка, в якій живе людина»
Том Форд
Культура – це складне, неоднозначне явище, сукупність матеріальних та духовних
цінностей, які створило й створює людство, та складових його духовно-суспільного
буття. В ній своєрідно і кожного разу по-іншому відбивається наше життя, духовне та
матеріальне. В даній статі зроблено спробу розглянути дві складові загальнолюдської
культури: архітектуру та моду та проаналізувати їх зв’язок.
Відомості про зв’язок моди та архітектури необхідно шукати в глибинах сивої давнини – льодовиковому періоді – коли житло та одяг людина виготовляла з одних і тих самих
матеріалів та за одною «технологією». Пізніше, проглядається схожість між канелюрами давньогрецьких храмів та складками античної туніки; силуетом готичного храму та
середньовічним костюмом з його гостроносими туфлями, довгими рукавами та полами
плащів, конічними жіночими головними уборами.
Передумовою діалогу між модою та архітектурою у новішу історію стало намагання
дизайнерів створити для людини цілісне матеріальне середовище, яке включало і споруди, і предмети інтер’єру, і одяг [1:26].
Архітектура і мода існують у тісному мистецькому зв’язку, надихають одна іншу,
обмінюються ідеями. Питаннями єдиного підходу до постановки творчої задачі та
взаємозв’язку проектної діяльності архітекторів і дизайнерів одягу цікавляться мистецтвознавці всього світу й знаходять все більше доказів цієї гіпотези. Архітектура і мода
мають не тільки тотожні ідеї, вони використовують одній й ті ж самі терміни: фактура,
орнамент, ескіз, розмір, образ, тектоніка тощо. Архітектура розглядається як макрокосмос, життєвий простір. Мода – мікрокосмос, «друга шкіра» людини, яку він вибирає самостійно. Архітектурна споруда захищає людину від зовнішнього світу, а одяг допомагає
зберегти внутрішній світ.
Першим архітектуру з одягом порівняв римський архітектор Вітрувій, який жив у
часи імператора Августа. У своєму трактаті «Про архітектуру» він писав: «От красоты
обнаженного тела мы переходим к колоннам толщиной в одну восьмую их роста; там,
где у человека ноги, – у колонны основание. Капитель похожа на человеческую голову
с кудрями, она украшена витиеватым орнаментом, как венок из фруктов украшает прическу. Флюты, прочерчивающие тело колонны, похожи на ниспадающие складки ткани»
[1:58].
Найкраще за все тісний зв’язок архітектури і моди забезпечує та ілюструє поняття
«стиль» – одне з важливих понять, пов’язане з еволюцією напрямів мистецтва в цілому
та архітектури й моди зокрема. Ми постійно оперуємо поняттями: стиль епохи, стиль
архітектурних споруд, стиль історичного костюма, модний стиль, стиль митця та ін.
Стиль – узагальнююча категорія художнього мислення, яка характерна для певного
етапу його розвитку, ідейна та художня спільність образотворчих прийомів у мистецтві
певного періоду чи в окремому творі, художньо-пластична однорідність предметного середовища, що складається у ході розвитку матеріальної та художньої культури як
єдиного цілого в об’єднанні різних областей життя. Стиль характеризує формально-естетичні ознаки об’єктів, що несуть певне навантаження. Стиль відбиває систему ідей
та поглядів, в яких відображено світогляд епохи. Тому стиль можна вважати виразом
38

епохи, відбитком художнього переживання людиною свого часу. В стилі частково проявляється ідеал краси, який притаманний відповідній історичній епосі. Стиль являється
конкретним втіленням емоційних особливостей та шляхів мислення, загальних для всієї
культури та таких, що визначають основні принципи формоутворення і типи структурних зв’язків,які стануть основою однорідності предметного середовища на конкретному
історичному етапі. Такі стилі називають «великими художніми стилями епохи, і вони
проявляються у всіх видах мистецтва: архітектурі, скульптурі, живопису, літературі,
музиці. Традиційно історію мистецтва розглядають як послідовну зміну великих стилів: «готика», «ренесанс», «бароко», «класицизм», «рококо», «неокласицизм», «ампір»,
«романтизм». Загальні принципи формоутворення, характерні для кожного «великого
стилю» епохи, визначають і особливості формоутворення історичних споруд та одягу
(костюма) кожного періоду, що надає можливість порівнювати форми та пропорційні
членування костюма з архітектурними формами даного часу (наприклад, так історики
порівнюють витягнуті форми головних уборів та взуття з націленими вгору шпилями
готичних соборів).
Водночас зі зміною історичних епох пішли у минуле часи великих художніх стилів.
Прискорення темпів життя людини і суспільства, розвиток інформаційних технологій,
вплив нових технологій та масового ринку привели до того, що переживання людиною
свого часу проявляється не в одному стилі, а у багатьох стильових формах й пластичних
образах [2:61].
Але серед багатьох стилів можна виділити ті, які називають «класичними» – це стилі, які не виходять з моди, зберігаючи актуальність протягом довгого часу. Класичними
стають стилі, яким притаманні певні якості. Саме ці якості дозволяють стилям надовго
затримуватися, переживши величезну кількість різноманітних «мод» та модних течій:
універсальність, багатофункціональність, цілісність та простота форм, відповідність потребам людини та довготривалим тенденціям образа життя.
Переконливим доказом міцного зв’язку моди та архітектури є те, що багато сучасних дизайнерів (Пако Рабанн, Джанфранко Ферре, Джанні Версаче) за своєю першою
освітою архітектори. Їх перехід у нову професію став гармонійним та закономірним процесом: в обох мистецьких галузях діють принципово схожі закони, багато спільних термінів, а головне – робота на благо людини [2:144].
Сьогодні ідея єдності середовища існування людини переживає друге народження:
костюм, інтер’єр, архітектура і навіть ландшафт розглядаються як складові оболонки
різного масштабу, які огортають людське тіло. У пошуках нових ідей, форм й технологій
мода і архітектура все більше зближуються та проникають одна в одну. Ключовий принцип обох практик – перетворення площини у об’ємну конструкцію. Цей спосіб створення одягу залишається незмінним вже протягом тисячоліть: полотнища тканини обгортають людську фігуру та набувають її форм. Архітектори почали застосовувати такий
підхід не так давно – з появою програмного забезпечення для проектування та дизайну.
У свою чергу мода шукає натхнення в архітектурних та інженерних будівлях: використання властивостей тканини для надання моделям одягу пишних форм (так звана
«рідка архітектура»); конструювання одягу за принципом «висячого мосту»; застосування обручів та вшивних планок для надання одягу незвичних форм тощо.
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Свого часу Шарль Бодлер сказав: «Щоб найкраще зрозуміти моду різних століть,
роздивляючись модні ілюстрації, треба доповнити «кожну гравюру сучасною філософською ідеєю, яка виникає в пам’яті при згадці зображення».[3:29]
Сучасні мода та архітектура формують саму структуру взаємовідносин між людьми.
Вони – думки, втілені у форми, філософія у дії. Тому подальший їхній розвиток – важливий показник здоров’я суспільства.
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СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
КАК СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА
«СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У статтi розглядається синтаксичний спосiб реализацiϊ концепту «стан природи» у сучаснiй росiйськiй мовi. Автор зупиняється на аналiзi компонентного состава
спецiалiзованих структурних схем, якi вербалiзують дослiджуваний концепт, i лексичному наповненнi ϊх компонентiв.
Ключовi слова: концепт «стан природи», структурна схема простого речення,
суб’єктив, предикатив.
В статье рассматривается синтаксический способ реализации концепта «состояние природы» в современном русском языке. Автор останавливается на анализе
компонентного состава специализированных структурных схем, которые вербализуют
исследуемый концепт, и лексическом наполнении их компонентов.
Ключевые слова: концепт «состояние природы», структурная схема простого
предложения, субъектив, предикатив.
The syntactic way of realization of the concept «state of nature» in modern Russian language is represented in this article. The author analyzes the contents of the specialized structural schemes and the lexical filling of the components of schemes, which represent the concept
«state of nature».
Key words: concept «state of nature», structural scheme of the simple sentence, subjective,
predicative.
Опираясь на когнитивное понимание языка как системы, аналогичной системе математической, состоящей из символов (цифры, буквы) и операций над ними, графически
изображаемых на письме (плюс, минус, двоеточие, корень квадратный и т.п.), лингвисты
видят в лексемах и фразеосочетаниях – знаки, представляющие образы вещей, понятий,
явлений, их совокупностей и множеств, денотатами которых являются наблюдаемые в
объективном мире или воображаемые, но мыслимые в качестве вещей или явлений сущности; а структурные схемы простых предложений1 определяют как знаки разных
видов отношений между этими сущностями, наблюдаемые и оформляемые людьми в
виде суждений [1: 4–5]. Описанию синтаксических структур, отражающих в концептосфере человека связи явлений или объектов реальной действительности, терминируемых
для краткости синтаксическими концептами, – «бытие объекта», «бытие признака
© Селеменева О.А., 2011
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объекта», «инобытие объекта», «самостоятельное перемещение агенса», «агенс воздействует на объект», «речемыслительная деятельность человека», «пациенс претерпевает состояние», «небытие объекта», «поссесивность», «физиологическое и психологическое состояние одушевлённого субъекта (живого существа)», «агенс перемещает
объект (АПО)», «процессуальность», «свойство», «создание объекта в результате физического труда», «память» и др. – посвящён ряд научных исследований (статей, монографий, диссертационных работ), выполненных на материале русского, английского, немецкого, французского языков [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 и др.].
Свойственное русскому менталитету желание говорить о состоянии земной поверхности, атмосферных явлениях, специфики времён года [13] отводит особое место концепту «состояние природы» в национальной концептосфере и объясняет наше обращение к анализу языковых средств его объективации.
Знаками концепта «состояние природы» являются, прежде всего, структурные схемы
безличных предложений, которые можно терминировать специализированными [3], т.е.
предназначенными для реализации только исследуемого концепта: «где есть каково»2
(И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и на небе… (Бунин. Суходол)); «где самопроисходит» (В воздухе холодало с каждым днём (Иванов. Вечный
зов)); «где пахнет чем» (– Да... В наших краях в это время уж весной пахнет... (Чехов.
Иван Матвеич)); «где действует чем откуда/куда» (Отовсюду несло славною и здоровою
свежестью… (Эртель. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги)); «покрывает что
(В.п.) чем» (Заволокло месяц тучами (Мельников-Печерский. На горах)); «где светит
чем» (Вокруг неуверенно замерцало (Павлов. Лунная радуга)).
Шесть перечисленных структурных схем по количеству входящих в них компонентов, определяемых двумя параметрами – формирующими пропозицию смыслами и содержательной структурой предикативной лексемы, её морфологической природой, мы
дифференцировали на три большие группы: двухкомпонентные («где самопроисходит»),
трёхкомпонентные («где есть каково», «где пахнет чем», «покрывает что (В.п.) чем»,
«где светит чем») и четырёхкомпонентные («где действует чем откуда/куда»). Конститутивным компонентом пяти из них – «где самопроисходит», «где есть каково», «где
пахнет чем», «где светит чем», «где действует чем откуда/куда» – выступает вместилище состояния, «не-личный, предметно-пространственный» субъект [14: 104], терминируемый нами «локативным субъективом» и маркируемый в процессе речевой реализации схем пространственными наречиями или соотносительными предложно-именными формами. Возможность природы в целом или какой-то её конкретной части быть
носителем состояния отмечена в работах Г.А. Золотовой, З.Д. Поповой, В.Ю. Копрова,
В.И. Казариной [14; 15; 10; 16 и др.].
Например: Тихо, мертвенно было в природе (Гейнце. Новгородская вольница);
Здесь всегда было сыро, прохладно и сумрачно (Домбровский. Хранитель древностей)
(ССПП «где есть каково»); Наконец лесок кончился, пришлось взобраться на небольшой
обрыв… Здесь горячо пахло медовыми цветами (Толстой. Хождение по мукам) (ССПП
«где пахнет чем); Темнеет в моём саду (Шмелёв. Солнце мёртвых) (ССПП «где самопроисходит») и др.
При речевой реализации структурных схем позиция вместилища состояния может
оставаться незанятой в силу разных причин:
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1) из-за смысловой избыточности, когда «носитель предикативного состояния ясен из
контекста…: это одно из трёх лиц – участников/неучастников речевого акта, либо среда,
окружающая говорящего или воспринимающего персонажа» [17: 274]: Лохматый туман
лежал по всей извивающейся в зарослях речке и вился в прибрежных кустах. Было тихо,
сыро (ССПП «где есть каково») и пахло мокрыми листьями (ССПП «где пахнет чем»)
(‘на реке было тихо, сыро, пахло мокрыми листами’) (Толстой. Хождение по мукам) и
под.;
2) приписывания изменений состояний природы неограниченному пространству
[18: 26]. В этом случае локальный компонент трудно восстановить из контекста, он
предстаёт расширенным, его можно соотнести со значением указательных наречий типа
здесь, там, всюду [19: 39]. Подобное явление актуально для безличных предложений, в
основе которых лежат структурные схемы «где самопроисходит» и «где пахнет чем»:
Сильно морозило (Толстой. Пётр Первый); Заметно смеркается (Пришвин. Календарь
природы) (ССПП «где самопроисходит»); Пахло колодезной водой и глухой осенью (Паустовский. Блистающие облака); Пахнет полынью (Неверов. Гуси-лебеди) (ССПП «где
пахнет чем») и др.
Вербализация локативного субъектива «становится обязательной в случае сопоставления или противопоставления разных локусов» [14: 107]: На дворе – бело (ССПП «где
есть каково»), в небе вызвездило меж летящих туч (ССПП «где самопроисходит») (Толстой. Пётр Первый); В то время как на берегу моря пасмурно и сыро (ССПП «где есть
каково»), в горах ясно, сухо и тепло (ССПП «где есть каково») (Афанасьев. Дерсу Узала)
и др.
В структурной схеме «покрывает что (В.п.) чем» носитель состояния представлен
словоформами (именами существительными в винительном падеже или местоимениями) со значением природных объектов, возможность которых выступать в этой функции
обусловлена обыденными представлениями о любом пространстве как объектно-заполненном [20: 154]: И горы, и бездны, – всё заволокло непроглядной мглой (Чарская. Вторая Нина); Зимой всю поляну снегом заносит… (Мельников-Печерский. В лесах); Небо
затянуло, шел мелкий дождик, чайки, широко распластав крылья, с криком носились над
Двиной (Герман. Россия молодая) и др.
Второй компонент выделенных специализированных структурных схем – предикатив – не характеризуется с точки зрения морфологической выраженности однородностью. Он представлен:
1) безличными глаголами (структурная схема «где самопроисходит»): Чуть светало, и в пасмурном воздухе обледенелый лес поблёскивал как стеклянный (Паустовский.
Северная повесть); В котловине смеркалось… (Ефремов. Дорога Ветров); Уже светало;
в сером небе появились голубоватые ямы, а на дне одной из них горела звезда (Горький.
Жизнь Клима Самгина) и др.;
2) личными глаголами в безличном употреблении (структурные схемы «где самопроисходит», «где пахнет чем», «где светит чем», «где действует чем откуда/куда»,
«покрывает что (В.п.) чем»): – Штормит, – сказал Гвельтов. – Балла два, не меньше
(Гуляковский. Шорох прибоя) (ССПП «где самопроисходит»); Густо и влажно пахло
зеленью полей… (Бунин. Деревня) (ССПП «где пахнет чем»); После жаров вдруг дыхнуло холодом (Шишков. Угрюм-река) (ССПП «где действует чем откуда/куда»); Во многих
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местах среди гор вырвалось пламя, и пеплом заволокло небо (Толстой. Аэлита) (ССПП
«покрывает что (В.п.) чем») и др.;
3) словами категории состояния (структурная схема «где есть каково»): С утра в
степи было по-весеннему холодно и ветрено … (Бунин. Святые горы); В степи было
тихо и темно (Горький. Старуха Изергиль); А в голубом небе было спокойно… (Андреев. Весенние обещания) и др.;
4) в единичном случае – фразеологизмом глаз коли (‘очень темно’) (структурная схема «где есть каково»): Ночью – глаз коли (Шолохов. Тихий Дон).
Третьим компонентом структурной схемы «где есть каково» выступает глагольная
связка есть, специально обозначающая вид отношения между субъективом и предикативом [1: 8] и представленная в инварианте схемы нулём.
Например: В воздухе, на солнце, было тепло, и тепло это с крепительной свежестью утреннего заморозка, ещё чувствовавшегося в воздухе, было особенно приятно
(Толстой. Война и мир). – Ср.: Утро великолепное; в воздухе прохладно, солнце ещё не
высоко (Гончаров. Обломов) и под.
Третий компонент структурных схем «где пахнет чем», «где действует чем откуда/
куда», «где светит чем» – источник запаха, веяния или света – представлен творительным падежом имени существительного: Вокруг сильно, по-церковному, пахло нагретым
кипарисом (Паустовский. Бросок на юг) (ССПП «где пахнет чем»); С полей уже тянуло
теплом (Бунин. Святые горы) (ССПП «где действует чем откуда/куда»); Неожиданно
в небесах вспыхнуло молнией… (Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ) (ССПП «где светит
чем») и под. В качестве необходимого элемента схемы «покрывает что (В.п.) чем» – выступает «стихийный каузатор» [14: 110], вызывающий определенное физическое состояние природы и маркированный также словоформой творительного падежа. В качестве
средства воздействия он занимает объектную позицию и характеризуется нами как объект-стихийный каузатор, хотя данная квалификация не является общепринятой: например, В.С. Юрченко, Г.П. Дручинина, Н.К. Онипенко терминируют его «предметным»
субъектом [21; 18]: В ночь под Пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал
дождь (Шолохов. Тихий Дон); Небо заволокло непроглядными грядами туч (Толстой.
Хождение по мукам) и под.
Четвёртый компонент структурной схемы «где действует чем откуда/куда» – исходный/конечный пункт перемещения состояния – представлен предложно-именными
словоформами (редко – наречиями): Солнце уже довольно высоко стояло на чистом
небе; но поля ещё блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой
свежестью, и в лесу, ещё сыром и не шумном, весело распевали ранние птички (Тургенев. Записки охотника) и т.п.
Высокий процент предложений нашей выборки (около 70%), в основе которых лежат
специализированные структурные схемы, т.е. предложений безличных, свидетельствует
о наличии в русской языковой картине мира XIX–XX веков тенденции к особому восчувственному типу восприятия, когда весь окружающий мир изображается «с позиции соучастия, в режиме непосредственного контакта (ситуативность) и синкретично
(целостно)» [22: 743].
Помимо перечисленных специализированных структурных схем, вербализация концепта «состояние природы» может осуществляться и неспециализированными структур44

ными схемами [3], под которыми понимают схемы, репрезентирующие иные концепты
(например, «бытие предмета», «самостоятельное перемещение агенса», «инобытие
объекта» и др.), но используемые и для объективации концепта «состояние природы»:
«где есть какое состояние» (Опять безмолвие (Гончаров. Обыкновенная история));
«что есть каково по состоянию» (Море было сонно, и далеко за мысом сверкал белыми надстройками палуб океанский пароход (Паустовский. Этикетки для колониальных
товаров)); «что есть какое по состоянию» (Воздух пьяный (Толстой. Пётр Первый));
«что есть в каком состоянии» (– Донец был в разливе (Бунин. Святые горы)); «что погружается в какое состояние» (В свежести весенней степной ночи тонули поля (Бунин.
Кастрюк)); «что находится в каком состоянии» (Море не замёрзло (Паустовский. Золотая роза)); «где нет какого состояния» (Каждый день с утра до вечера яркое солнце
горячо нагревало землю, но засухи не было (Мельников-Печерский. В лесах)); «что есть
погружено в какое состояние» (Всё повержено в какую-то меланхолическую тишину
(Эртель. Записки Степняка)) и т.п. «Рождение» таких неспециализированных структурных схем обусловлено заполнением позиции предикатива лексемами, в содержательной
структуре которых содержится сема ‘состояние’.
Совокупность структурных схем, предназначенных для репрезентации концепта
«состояние природы», образует его синтаксическое поле, ядро которого формируют специализированные структурные схемы. Так, центр ядра представлен структурной схемой
«где есть каково», которая, во-первых, маркирует основные признаки исследуемого
концепта (перцептивность, стихийность, локализованность, фазовость, временность,
каузируемость, итеративнсоть и др.), во-вторых, является наиболее частотной в реализации. Остальная часть ядерного пространства заполняется другими специализированными структурными схемами с учётом их продуктивности реализации в речи. На
периферии поля располагаются все неспециализированные структурные схемы, репрезентирующие иные концепты, но способные при наполнении предикатива лексемами,
несущими «нужные» семы, выступать и знаками концепта «состояние природы».
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СЕМАНТИКО-ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ „СИН”
У СЕРБСЬКИХ, РОСІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ
ТА ПАРЕМІЯХ
У статті розглядається амбівалентність сприйняття семантико-експресивного
змісту концепту „син”, яку засвідчує порівняльний аналіз сербського, російського і українського фразеологічного й пареміологічного матеріалу.
Ключові слова: концепт „син”, фразеологізм, паремія, асоціативні зв’язки, гендерна стереотипізація, еволюція мовної картини світу.
В статье рассматривается амбивалентность восприятия семантико-экспрессивного содержания концепта „сын”, о которой свидетельствует сравнительный анализ
сербского, русского и украинского фразеологического и паремиологического материала.
Ключевые слова: концепт „сын”, фразеологизм, паремия, ассоциативные связи,
гендерная стереотипизация, эволюция языковой картины мира.
The article deals with perceptive ambivalence of semantic and expressive contents of
the concept of «son» testified by comparative analysis of Serbian, Russian and Ukrainian
phraseological and paremiological material.
Key words: concept of “son”, phraseological unit, paremiological unit, associative links,
gender stereo-standardization, evolution of linguistic world-image.
Лексеми-назви спорідненості не випадково часто-густо фігурують у фразеології та
пареміології усіх слов’янських народів, адже вони не лише підсумовують колективний
етнопсихологічний досвід, а й свідчать про еволюцію мовної картини світу, „… виступають продуктивним засобом концептуалізації й вербалізації гендерного фактора (механізму) в мові, фіксуючи гендерну стереотипізацію, притаманну колективній свідомості,
… відображаючи в образній формі національно детерміновані оцінки й стереотипи, повязані з … традиційним розподілом чоловічих і жіночих ролей у суспільстві” [1: 2]. Метою даною розвідки є порівняльний аналіз семантико-експресивного діапазону концепту
„син” у фразеологізмах та пареміях споріднених слов’янських мов (сербської; російської,
української), котрі, однак, репрезентують різні групи, відповідно, – південно- й східнословянську. Слідом за професором Т. В. Радзієвською концепт у найбільш загальному
сенсі ми розуміємо як „ …певну сукупність або конфігурацію смислів, що стоїть за мов© Ярмак В.І., 2011
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ною одиницею, тобто єдність плану вираження і плану змісту як вмістилища смислів, що
охоплюють предметні, предикатні, модальні, дискурсивні та інші „кванти” значення, і
відповідають обсягу знань, представлених мовною свідомістю та культурною пам’яттю”
[2: 8]. Окреслюючи поняття фразеологізму, наголосимо, що нам найбільше імпонує досить широке його тлумачення на зразок того, яке знаходимо в працях професора В. М.
Мокієнка: „… під фразеологізмом ми розуміємо таке сполучення, котре може відтворюватися в готовому вигляді, якому властиві неподільність … значення слів, які входять
до його складу, й експресивність. Відтворюваність у готовому вигляді – це регулярність
уживання такого сполучення… Неподільність … значення – здатність за допомогою поєднання декількох слів висловлювати одне неподільне поняття … або тісна „прив’язка”
значення одного зі слів до іншого… Експресивність, виразність, емоційна забарвленість
фразеологізмів, багато в чому зумовлена їхньої образністю. …Стійкість фразеологічних
сполучень, „небажання” слів, що їх складають, вступати у зв’язки з іншими словами,
– одна з основних ознак фразеологізму. Ця властивість відображена в терміні „стійке
сполучення”, прийнятому для позначення фразеологізму. Виходить, що стійкість і зумовлює ту саму відокремленість, специфічність…” [3: 3; 195-196]. Сербська фразеологія,
пов’язана з термінами спорідненості, є зразком вербального втілення надзвичайно цікавого й складного онтологічного парадоксу. Цей фрагмент великого лексичного масиву
цікавий насамперед тим, що його неможливо однозначно прокоментувати ні з погляду
логіки, ані з погляду суто лінгвістичних параметрів. В етимологічному аспекті терміни
спорідненості являють собою дуже старий лексичний шар, який сягає своїм корінням,
принаймні, епохи праслов’янської мовної єдності, тому в усіх сучасних слов’янських
мовах існує чимала кількість фонетично близьких відповідників, які не втратили семантичного зв’язку зі своїми етимонами. З одного боку, батьки, родичі, розгалужена система
родинних зв’язків, традиційно тепле патріархальне родинне коло (у слов’ян, і, особливо,
в південних слов’ян), тобто осередок, з яким людина пов’язана генетично, де формується її менталітет, – це той сегмент дійсності, до якого вона кровно прив’язана, яким
опікується, в якому її завжди приймуть, незалежно, скажімо, від успішності в бізнесі й
матеріального становища, і з яким вона, як правило, спілкується впродовж усього свого
життєвого шляху. Ще одним вельми важливим моментом, значення якого важко переоцінити, є основоположна роль родини в пізнанні, сприйнятті й інтерпретації людиною
життя. Незважаючи на те, що з віком процес пізнання світу певною особою поглиблюються, переосмислюються, видозмінюються й трансформуються, її нерозривний зв’язок
із соціумом залишається релевантним. Існує, проте, й інший, не лише виразний, а й дуже
специфічний колоритно-емоційний план, який не лише вирізняє цей сегмент фразеології
з-поміж інших, а й по-різному діалектично співіснує з його першоджерельним фоновим позитивним емоційним зарядом, накладається на нього, часто-густо перекриваючи
його з погляду співвідношення питомої ваги позитивних і негативних конотацій. Домінуючою особливістю фразеології, пов’язаної з термінами спорідненості, залишається її подібність до своєрідного контейнера, що акумулює й фіксує продукти внутрішніх
розумових процесів людини. Адже характер стосунків у родині нерозривно пов’язаний
з людською психологією, він залишається потенційно багатоплановим, а стосунки між
родичами далеко не завжди бувають рівними й безхмарними. Через те пікантними „приправами” до вербалізованого втілення народного досвіду сприйняття родинних стосун48

ків (лексики, що належить до певних семантичних полів) часто-густо бувають нашарування різного типу повязані, зокрема, з екстралінгвальним експресивним ресурсом:
гумором (іноді м’яким і доброзичливим, подекуди гірким і навіть „чорним”), іронією,
сарказмом тощо. Таким чином, можна стверджувати, що фразеологію, яка базується на
термінах спорідненості, загалом вирізняє могутній заряд внутрішньої експресивності,
яка, певна річ, не завжди є зовнішньо емотивною. Саме тому народний досвід родинних
стосунків, зафіксований у фразеології, незмінно залишається привабливим об’єктом для
лінгвістичних досліджень когнітивного характеру.
Отже, послуговуючись матеріалами авторитетних лексикографічних джерел, надалі
ми будемо відштовхуватися від першого й основного значення аналізованого поняття:
„син 1. дитина чоловічої статі для його батьків; 2. (батьківщини) член народної спільноти чоловічої статі. 3. член релігійної спільноти чоловічої статі” [4: 732]. Зрозуміло,
що для того, аби адекватно оцінити семантико-експресивний потенціал лексеми (а, відповідно, й ширше – концепту), необхідно передовсім розглянути мережу асоціацій,
пов’язаних з ними. У такому контексті важко переоцінити роль асоціативного експерименту, на значенні якого, зокрема, акцентує увагу знана сербська дослідниця Л. Попович: „Асоціативний експеримент допомагає розкрити мережу асоціацій, пов’язаних з
певним концептом, і, таким чином, визначити концептуальний діапазон у складі певного
стереотипу. … Сáме асоціативний матеріал ілюструє дуалістичну структуру стереотипу.
… Перевага вивчення асоціативних реакцій під час аналізу мовної картини дійсності
полягає в тому, що такі реакції опитуваних можна розглядати як „асоціативний профіль”
ментальних уявлень, специфічних для певної культури і мови. Такі уявлення інтегрують
ментальний і перцептивний досвід конкретного етносу” [5: 189]. Отже, як бачимо характер пропонованих асоціативних зв’язків є доволі різноманітним: „šepave kobile sin… –
слабохарактерна особа, збоченець” [6: 245]; „bludni sin див. izgubljeni sin”; „duhovni sin
– прихильник чийогось учення/ідеологічного руху”; „Evin sin – людина, людська істота,
смертна істота”; „goli sin сіромаха, нещасний”; „izgubljeni (rasipni, razmetni, bludni) sin
– блудний син ”; „kučkin (pasji, kurvin та ін.) sin – особа, яка покинула своє середовище/
свою спільноту/родину, збилася зі шляху істинного, людина, яка заблукала/яка перебуває
на хибному життєвому шляху” [6: 607]; „tatin sin 1) син, який характером схожий на
батька; 2) розпещений юнак, який користується привілеями, зумовленими батьковим
положенням” [6: 605]; „kujin sin див. kučkin sin – слабохарактерна особа, збоченець”;
„kurvin sin див. kučkin sin (сучий син)”; „mamin sin ірон. Мамин синочок, мамин улюбленець; розпещена/несамостійна людина”; „nitko i ničiji sin див. NITKO (НІХТО)” [6: 607];
„rasipni sin – блудний син”; Блудни (заблудели) син. Книжн. 1. Про того, хто збився з
правильного шляху в житті, чия поведінка, вчинки заслуговують на засудження. 2. Про
того, хто після довгих мандрів повернувся до рідного краю [7: 180]; „sin ljubavi – позашлюбна дитина”; „sin prirode – особа, … яка живе природним життям, яка обожнює
природу” [6: 607]; „tatin sin 1) син, який характером схожий на батька; 2) розпещений
юнак, який користується привілеями, зумовленими батьковим положенням” [6: 605].
Таку картину (здебільшого негативного або негативно-іронічного) семантико-експресивного наповнення фразеологізмів доповнюють також сербські паремії, серед яких
логічно було б представити декілька низок:
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1) паремії повчального характеру з позитивною або нейтральною конотацією, в
яких семантика лексеми „син” є імпліцитно або експліцитно вираженою: „Ако вучеш
оца од прага, твоја деца ће тебе преко прага” [8: 56]; „Благо сину на мајчином крилу,
а народу на огњишту милу” [9: 270]; „Негује га као мајка сина јединца” [8: 103]; „Отац
у сину себе види” [8: 102]; „Плети котац као ти и отац” [8: 103]; „По оцу син, а по
мајци кћи познаје се” [8: 104]; „Ради и живи онако као што ти је и отац” [8: 107];
„Син оца рађа” [8: 111];
2) паремії з прихованою негативною конотацією, яка не має конкретного вербалізованого втілення, а семантика концепту „син” є лише імпліцитно вираженою або ж
тяжіє до узагальненого, „генералізованого” значення („діти”): „Какво гниздо таква
тица, какав отац, таква дица” [8: 81]; „Какво звоно, такав глас, какво жито, такав
клас, какво дрво, такав клин, какав отац такав син” [8: 81]; „Od loze grozd” [10: 89];
3) паремії з глузливо-іронічною конотацією, в яких семантика концепту „син” є імпліцитно вираженою: „Ако имаш новаца, свак ће те хтети за оца” [8: 56]; „Ако ти је
отац правио кућу, лако ћеш је продати” [8: 56]; „Kakav (je) dub, tako (je i) voće” [10: 43];
„Милутину – полутину (приповиједа се како је некаква жена имала сина Милутина
и три пасторка, па умјесивши три колача, дала сваком пасторку по један говорећи:
„Ево вама свакоме по читав колач а ви моме Милутину само по полутину”)” [9: 271];
„Свака мајка Обилића мајка” [9: 109];
4) паремії з іронічною конотацією, в яких семантика концепту „син” є вираженою
експліцитно або за допомогою синоніма: „Ако си јединац у мајке, нијеси у Бога” [9:
270]; „Свака је мајка поносна на свог сина” [9: 271].
5) паремії з яскраво вираженою негативною конотацією, в кожній з яких фігурує
лексема „син”: „Ако Бог хоће да казни жену, да јој само синове” [8: 56]; „Боље је с
мужем од гумна до гумна него (самој) од сина до сина”
[8: 62]; (У Котору) „Боље
на синово буњиште него на зетово огњиште
[8: 56]; „Боље се удовици удати,
макар с мужем просила, него да је синови хране” [8: 57]; „ Док отац храни синове, не
чу нико; а док синови оца, зачу свак” [8: 58]; „Једној мајци лако је да исхрани десет
синова, а њима је тешко исхранити једну мајку” [8: 78]; „Кавгаџија отац – кавгаџија
и син” [8: 79]; „Кад отац храни сина, нико не зна; а кад син храни оца, зна цело село”
[8: 70]; „Кад отац даје сину, смеју се и отац и син; а кад син оцу, плачу и отац и син”
[8: 80]; „Отац једва чека да му се син роди, а син једва чека дам у отац умре” [8: 102];
„ Шта радиш то, тата? Правим корито за ђеда. – Ела, ела тата, па ћу још мало
и ја правит за тебе! (Рекао син оцу, када је овај по наговору своје жене одлучи ода од
своје софре одвоји оца, да сам обедује)” [8: 119].
Певна річ, що компаративний аспект відкриває нові горизонти для виявлення спільного й відмінного в менталітеті слов’янських народів, а саме: „…спроба осмислення
специфіки моделей поведінки відповідно до гендерної ідентичності набуває особливої
ваги у процесі зіставлення фразеологічних одиниць різних мов, які імпліцитно містять
оцінку маскулінності й фемінінності на основі національно-культурних уявлень і традицій” [1: 7]. Так, наявність подібних до проаналізованих сербських фразеологізмів і
паремій з ключовим словом „сын” демонструє й російська мовна традиція. Це, зокрема,
низка відомих фразеологізмів: „Матушкин сынок, баловень” [11: 375]; „Сын духовный,
всяк духовнику своему” [11: 375]; „Сын крестный, крестник восприемнику, -ице” [11:
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375], а також наступні тематичні рубрики паремій, що безпосередньо перегукуються зі
своїми сербськими відповідниками:
1) паремії з виразною позитивною або нейтральною конотацією: „Добрый сын всему свету завидище” [12: 28]; „Корми сына до поры: придет пора – сын тебя прокормит” [12: 35]; „Сын да дочь красные дети” [11: 375]; „ Сын на мать походит, дочь на
отца – к счастью” [11: 375]; „ Сынами славен, дочерьми честен” [11: 375]; „Умный
сын – отцу замена, глупый – не помощь” [12: 54 ];
2) паремії з іронічно-позитивною конотацією: „Кто своему отцу не сын!” [Даль:
375]; „ Один у Мирона сын, да и тот Мироныч ” [11: 375]; „Пей да людей бей, чтоб
знали, чей ты сын” [11: 375]; „Родился сын, как белый сыр” [12: 49]; „У всякого первенец родится: во лбу светлый месяц, за ушами ясны звезды” [12: 52];
3) паремії повчального характеру з нейтральним семантико-експресивним діапазоном: „Не наказанный сын – бесчестие отцу” [12: 44]; „Не учила сына, когда кормила,
а тебя кормить станет, так не научишь” [12: 45]; „Один сын – не сын, два – не
кормильцы” [12: 47]; „Один сын не сын (не помощь), два сына не сын, три сына сын”
[11: 375]; „Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын” [12: 47]; „Отцовским умом жить деткам, а отцовскими деньгами не жить” [12: 49]; „Первый сын
богу, второй Царю, третий себе на пропитание” [11: 375];
4) паремії з прихованою негативною конотацією, де семантика концепту „син” є
експліцитно вираженою або ж тяжіє до узагальненого, „генералізованого” значення
(„діти”): „Какие корешки, такие и ветки, какие родители, такие и детки”, „Каков
дуб, таков и клин, каков батька, таков и сын” [8: 81]; „Отец рыбак и дети в воду
смотрят” [8: 79];
5) паремії з негативною конотацією: „Батька горбом (нажил), а сынок горлом
(прожил)” [12: 31]; „Блудный сын – ранняя могила отцу” [12: 32]; „В глупом сыне и
отец не волен” [12: 32]; „Гладенькая головка (щеголь) – отцу-матери не кормилец”
[12: 31]; „Глупому сыну и родной отец ума не привьет” [12: 32]; „Глупому сыну не в
помощь наследство (не впрок богатство)” [12: 32]; „Детки подросли – батьку растрясли” [12: 33]; „Матушкин запазушник – матушкин сынок, да батюшкин горбок
(и баловень, и упрям)” [12: 44]; „Матушкин сынок, да батюшкин горбок” [11: 375];
„Неудатный сынища отцу-матери беда [12: 46]; „Плачет сын по отцу, что мало
денег оставил” [12: 50]; „Сын отца глупее – жалость, сын отца умнее – радость; а
брат брата умнее – зависть” [12: 51].
У цьому контексті привертає увагу вагоме дослідження сербського лінгвіста М. Стефанович про роль прислів’їв у вивченні мовної картини світу в споріднених народів,
себто у сербів і росіян: „З метою показати еволюцію мовної картини світу ми проаналізували прислів’я й висловлення, стосовні поняття син в російській і сербській мовах, й
порівняли їх з фрагментами відповідних асоціативних полів. Результат показує велику
схожість у сприйнятті сина в цих двох народів протягом давніших періодів, у патріархальних родинах, де син розглядався, передовсім, як продовження батька і як особа, залежна від батька. Асоціативні поля, котрі репрезентують вербалізовану картину світу
сучасних носіїв мов, демонструють поглиблення відмінностей у характері сприйнятті
сина у представників російського й сербського народів, оскільки сербська родина є значно патріархальнішою, де роль сина як спадкоємця чітко окреслена, і зв’язок з батьком
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є нагабато відчутнішим…” [13: 31]. Говорячи про прислів’я, стосовні сина у сербській
мові, дослідниця підкреслює, що низка паремій, в яких згадується лише син, не є такою чисельною, як у російській мові, а їхній зміст загалом зводиться до того, що мати
сина – це велике щастя, адже сини є важливими для продовження генеалогічного дерева; чим більше синів, тим краще для господарства; нелегко виховати синів так, аби
вони виросли хорошими; іноді сини недобре поводяться з батьками [детальніше про це
див.: 13: 36]. Паремій, в яких ідетья про батька і сина, більше, й, проаналізувавши їх,
авторка доходить наступних висновків: батько несе відповідальність за виховання синів;
він повністю реалізується через останніх; бажано, щоб батько залишив майно у спадок,
незважаючи на те, що невідомо, чи син збереже й примножить його; сини мають продовжувати родинний фах, піклуватися про батьків (незважаючи на те, що цей обов’язок
вони не завжди сприймають надто радісно) [детальніше про це див.: 13: 37]. Як свідчить
зміст сербських паремій, відносини матері з сином зводяться до наступного: для матері
престижно мати синів; мати завжди піклується про сина, а надто про єдиного сина; для
матері недобре мати лише сигів, оскільки вони недостатньо піклуються про неї, а також
і про батька [детальніше про це див.: 13: 37]. Отже, „існує велика схожість у тому, як
сприймають сина в російській і сербській традиціях… Загальним є уявлення про сина як
про батькового нащадка, продовжувача його традицій і фаху, як годувальника батьків у
старості (що могло викликати й незадоволення). … Це не дивно, оскільки в обох народів
довго панували патріархальні відносини й підпорядкування сина батьку було одним із
способів збереження родинного майна й більш-менш прийнятних стосунків між членами родини впродовж життя багатьох поколінь. … Процентне співвідношення факторів,
котрі вказують на пов’язаність синів з усіма членами родини, а надто – з батьком, так
само як і специфікація ролей, які вони відіграють, … говорить про відчутніше збереження традиційних стосунків у межах сучасної сербської родини, де мовна картина світу
більше нагадує ту, яка панувала протягом періоду виникнення прислів’їв, у порівнянні з
російською” [13: 40].
Таку картину суттєво доповнює український матеріал, в якому концепт „син” не
лише розкриває різні грані свого вербалізованого втілення, а й може розглядатися як суттєвий і своєрідний вияв фрагменту картини світу й сприйняття родинних стосунків українцями. Так, відомі українські лексикографічні джерела фіксують два основні значення
відповідної лексеми: „БАТЬКІВ (отецький) СИН 1. Спадкоємець заможних батьків. 2.
Син від законного шлюбу” [14: 646; 15: 805]. Спектр значення наведених дефініцій урізноманітнюється завдяки наступним семантико-експресивним нашаруванням, втіленим
у низці фразеологізмів: „бісів син. Уживається як лайка; блудний син; вражий (сучий,
дияволів, іродів, чортів, гадів, песький і т. ін). син. 1. лайл. Уживається для вираження
незадоволення, обурення ким.-н. 2. Уживається для вираження доброзичливого, позитивного ставлення до когось або захоплення кимось. Синонім: бісова личина; сякий
[не] такий син 1. лайл. 2. фам. Уживається для констатації якогось факту (переважно
небажаного); до сина (заст.) Дуже багато; на якого (бісового, чортового) сина лайл. Навіщо, для чого; СИНОК: мамин синок. Розпещений, виніжений хлопчик або юнак” [15:
805]. Амбівалентність народного сприйняття а, відповідно, й ставлення до сина ще глибше розкривається в українських пареміях, які можна згрупувати наступним чином:
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1) паремії, в яких превалює позитивна конотація: „Добрий син теплий куток батькові на старість” [16: 161]; „З сином позмагайся та й на піч побирайся, а з зятем
позмагайся, то й з хати вибирайся” [16: 161]; „З сином сварися – за стіл берися, а
з зятем сварися – за двері берися” [16: 161]; „Син щасливий, як схожий на матір, а
дочка – на батька” [16: 161]; „Син батька дурніший – жалість, а син від батька умніший – радість” [16: 161]; „Син – утіха батькові, а дочка – матері” [16: 161];
2) паремії повчального характеру з нейтральним або позитивним семантико-експресивним діапазоном: „Синові багатства не оставляй, а навчи його розуму” [16: 162];
„Син мій, а розум у нього свій” [17: 117]; „Один син – не син; два сини – півсина; три
сини – один син” [16: 161]; „Годуй сина для себе, а дочку – для людей” [17: 116]; „Діти
батька не вчать” [18: 160]; „Не збирай сину худоби – збери йому розум” [18: 160];
„Умному сину не збирай, – сам наживе, а дурному не зоставляй, – усе проживе” [16:
162]; „Учи сина, як годуєш, бо тоді вже не навчиш, як тебе годуватиме!” [18: 160];
3) паремії з прихованою негативною конотацією, яка не має конкретного вербалізованого втілення, а семантика концепту „син” є експліцитно вираженою: „Який батько,
такий син” [18: 158]; „Яка вода, такий млин; який батько, такий син” [18: 158];
„Який дуб, такий тин; який батько, такий син” [18: 158];
4) паремії з прихованою негативною конотацією, яка не має конкретного вербалізованого втілення, а семантика концепту „син” є лише імпліцитно вираженою або ж
тяжіє до узагальненого, „генералізованого” значення („діти”): „Який рід, такий плід”
[18: 158]; „По татку й дитятко” [18: 158];
5) паремії з іронічно-позитивною конотацією, в яких семантика концепту „син” є
експліцитно вираженою: „Син дивиться в хату, а дочка кричить: пусти тату” [16:
161]; „Сини принесуть, а дочки рознесуть” [16: 161]; „Син полатайхата, а дочки –
обдерихата” [16: 161];
6) паремії з негативною конотацією, в кожній з яких фігурує лексема „син”: „Дурному синові батько ума не купить” [16: 161]; „І з синами трясуть сумами” [16: 161];
„Ледащо син – батьків гріх!” [16: 161]; „Не хотів слухать тата, послухаєш ката” [16:
161]; „Син виріс до вуха, бережись обуха” [16: 161]; „Сина годувати – в позику давати” [16: 161]; „Чужий син дурень – сміх, а свій син дурень – плач” [16: 161]; „Як сина
батько не б’є (учить) малим, то син батька буде бити старим” [16: 161].
Таким чином, спроба осмислення специфіки сербських, російських і українських
фразеологізмів та паремій з опорним словом „син” дає плідні результати одразу в декількох напрямках.
1) Через подібні порівняння легше помітити існуючі виразні константи, котрі, як
правило, стосуються загалом цілком позитивного сприйняття сина трьома спорідненими, але водночас доволі різними слов’янськими народами. Не випадково існують праці, присвячені, зокрема, вивченню лінгвістичних основ сáме балканської моделі світу, в
рамках яких аналізуються особливості ментального й мовного світосприйняття не лише
слов’янських народів, які населяють цю територію, а й греків, албанців тощо [детальніше про це див., напр.: 19: 1-207].
2) Лексикографічні джерела фіксують, однак, і відчутну амбівалентність сприйняття семантико-експресивного змісту концепту „син”, яку засвідчує порівняльний аналіз
дотичного сербського, російського і українського фразеологічного й пареміологічного
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матеріалу. Останній свідчить про те, що в даному контексті українці й росіяни є ближчими не лише в географічному сенсі, але й у тому, що стосується менталітету. Так, наприклад, зіставлення сербських, російських і українських фразеологізмів та паремій
свідчить про те, що психологічне сприйняття сина у двох останніх народів демонструє
більше спільних рис, ніж, скажімо, сприйняття ролі сина сербами і українцями або сербами й росіянами. Передовсім в око впадає набагато відчутніша патріархальність менталітету сербського народу порівняно з менталітетом українців і росіян, мовні картини
світу яких у цій галузі останнім часом суттєво еволюціонували. Це можна тлумачити як
вербалізовану концептуалізацію загального збільшення питомої ваги ролі жінки в сучасному суспільстві взагалі й, зокрема, у східнослов’янському лінгвоцивілізаційному середовищі. Отже, специфіка моделей поведінки „…відповідно до гендерної ідентичності
набуває особливої ваги в процесі зіставлення фразеологічних одиниць різних мов, котрі
імпліцитно містять оцінку маскулінності й фемінінності на основі соціально-культурних
уявлень і традицій” [Волошина: 18]. Амбівалентність народного сприйняття семантикоекспресивного змісту концепту „син” послідовно засвідчується наявністю досить репрезентативного в кількісному відношенні сегменту фразеологізмів та паремій з негативною
семантико-експресивною конотацією, зафіксованого в усіх трьох мовах, які співіснують
і „полемізують” із фразеологізмами та пареміями з позитивним семантико-експресивним
зарядом. Адже мовна фіксація родинних стосунків є одним з найяскравіших виявів цікавого онтологічного парадоксу, про який йшлося на початку нашої розвідки.
3) Крім того, рецепція концепту „син” у різних слов’янських народів має безпосереднє відношення до загальної проблеми мовного антропоцентризму, а також до релевантних когнітивних процесів, тому насамкінець ще раз підкреслимо важливість мережі
асоціацій і асоціативного експерименту, без яких лінгвістичний аналіз був би неповним.
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Примітки

Далее ССПП
2
Процесс «имянаречения» выделенных структурных схем происходит с использованием
отвлечённой глагольной лексики («где есть каково» и под.), местоименных слов – местоимений и
местоименных наречий («где есть какое состояние» и под.), а также конкретной лексики («где светит чем» и под.). Подобный метаязык описания вполне информативен и апробирован в ряде работ
сходной проблематики [1; 3; 4; 9; 10; 11 и др.].
1
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ХУДОЖНЯ МОВИ ДОБИ МОДЕРНІЗМУ:
МОВОМИСЛЕННЯ І МОВОСТИЛЬ СЛОВ’ЯНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
(кінець хіх – поч. хх ст.)
Стаття присвячена проблемам нового мовомислення епохи літературного модернізму. Новий світогляд, нова естетика породжують нове мовне мислення, новий мовостиль. Слов’янські літератури не залишились осторонь цього процесу. У статті аналізуються різні погляди на співвідношення мови і мислення, мовостилю цієї епохи (Р.Нича,
Д.Стайнера, Г.Хоткевича, В.Чапленка, Т.Гундорової, С.Павличко, В.Моренця).
Ключові слова: художня мова модернізму, нове мовомислення, мовна криза, нова
естетика, новий мовний тип свідомості.
Статья посвящена проблемам нового языкового мышления эпохи литературного
модернизма. Новое мировоззрение, новая эстетика порождают новое мышление, новый
стиль. Славянские литературы не остались в стороне этого процесса. В статье анализируются различные взгляды на соотношение языка и мышления, стиля этой эпохи
(Р. Нича, Д.Стайнера, Г.Хоткевича, В.Чапленко, Т.Гундоровой, С. Павлычко, В. Моренца).
Ключевые слова: художественный язык модернизма, новое мышление, языковой
кризис, новая эстетика, новый языковой тип сознания.
The article deals with the problems of new language thinking of the literary epoch of
modernism. A new word-view, a new aesthetics produce new language thinking, a new language
style. And Slavic literature is a part of this process. Different viewpoints on the correlation
between language and thinking of this epoch’s language style have been analysed (belonging
to R.Nych, D.Stajner, H.Khothevych, V.Chaplenko, S.Pavlychko, V.Morents).
Key words: modernism artistic language, new language thinking, language crisis, a new
aesthetics, a new language type of consciousness.
Стаття є продовженням студій автора мовностильового аспекту слов’янського модернізму.
У славістиці за останні 15 – 20 років зріс інтерес до літературного модернізму як типологічного явища. Проблематику сучасного слов’янського літературознавства становлять
дослідження, в яких визначається рівень наближення національних варіантів модернізму до європейського модерністського зразка. При цьому відзначається приналежність
до європейського руху, але підкреслюється специфічність і самобутність слов’янського
художнього досвіду.
Не претендуючи на вичерпність, зазначимо, що польський модернізм за цей період
досліджувався у польському літературознавстві Я.Прокопом, К.Вікою, А.Гутникевичем,
М.Подраза-Квятковською, Я.Кольбушевським, у польському мовознавстві – Р.Ничем .
© Юсип-Якимович Ю.В., 2011
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У чеському літературознавстві модернізм досліджують С.Вольман, З.Пешат, Й.Мед,
Л.Бенешова та інші. У словацькому літературознавстві – П.Шіслер та інші. Модерні тенденції у лужицькій літературі досліджує Й.Влашек.
Болгарський модернізм зараз вивчають Л.Кірова, Д.Вічев, Д.Гронкова.
Лірику сербської модерни досліджує М.Черна. Хорватський модернізм вивчає
М.Квапіл. Проблеми словенської модерни у південнослов’янському контексті досліджує
В.Кудєлка.
У кінці 80-х на початку 90-х років дослідники почали підкреслювати регіональність
слов’янського модернізму. «У слов’янських літературах модерністська модель, – пише
В.Агеєва, – була багато в чому відмінною від західноєвропейського канону. Це стосується культурно-історичної традиції, естетичних концепцій і особливостей побутування тих
чи інших стильових течій. У деяких літературах (передусім французькій) він ближчий
до реалізму та натуралізму. У інших національних моделях він зближувався з такими
суб’єктивними стилями, як неоромантизм, символізм…»[1: 4].
Окремо почали виділяти модернізм південних слов’ян. У сербській і хорватській
літературах модернізм ототожнюється із переборенням провінційності й боротьбою за
літературну техніку європейського рівня. Як вважає Лілія Кірова, модернізм у літературах слов’янського півдня виконував роль каталізатора національного літературного розвитку, виникає ідея особливої модерністської культури, нової класики» [5: 28].
Добри Вічев називає період модернізму в болгарській літературі «індивідуальносецесійним» [2: 1-3].
Середньоєвропейський варіант модернізму як стиль сецесіон визначає чеський дослідник С.Вольман [30: 1-3].
Польський дослідник Яцек Кольбушевський пропонує розрізняти модернізми
західнослов’янські [21: 4]. На думку О.Флакера, у слов’янському модернізмі виявляється «бажання встановити вертикальну тяглість з «рідною», «національною» та «європейською традицією» [18: 343-350].
Постає актуальним і «питання про зміну формули «європейський модернізм» на
«європейські модернізми» у зв’язку з накресленням постмодерної інтерпретації, для якої
важливі локальні, диференційовані моделі розвитку”[3: с. 9].
Звичайно, кожний із європейських, слов’янських модернізмів може бути предметом
дослідження не однієї монографії. Однак до сьогодні у славістиці бракує синтетичної
праці, де б з типологічної точки зору аналізувався слов’янський літературний модернізм
у загальноєвропейському контексті як світоглядне і як естетичне явище.
Модернізм як естетика, основи якої були закладені Ш.Бодлером та його послідовниками, проявився у літературних течіях символізму, імпресіонізму, експресіонізму, неоромантизму, що характерні як для Західної Європи, так і для літератур слов’янських, що
дає підстави для міркувань про типове і національне.
На типовість стильових течій модернізму вказує В. Моренець: “…Як цілісна світоглядно-естетична парадигма позитивізмові (польському, російському, українському – загальноєвропейському, якщо не вилучати ці літератури з цього контексту!) протистоїть
таки модернізм, який у літературній практиці зримо виявляється саме у вигляді конкретних стильових течій (декадентизму, символізму, імпресіонізму, неоромантизму)” [6: 45].
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Модернізм як естетичне явище, засвідчивши кризу раціоналізму, розгорнувся на
“руїнах колишніх імперій та монархій, а його підгрунтям стали, окрім “державних”,
“молоді” народи (національний ґрунт бельгійської, австрійської, чеської, польської модерни). Водночас модернізм функціонував і розгортався саме завдяки універсалістській
концепції літературного розвитку” [3: 10].
Раніше, ніж на інших теренах Славії, вплив французької символістської школи поширився у Польщі. Як відомо, у 1890 р. польські поети об’єдналися в «Молоду Польщу»,
куди ввійшли С.Пшибишевський, С.Виспянський, С.Жиромський, В.Реймонт, В.Оркан,
В.Сєрошевський, Г.Синкевич, К.Тетмаєр, Я.Каспрович. У Чехії послідовним сповідником модерністського мистецтва в дусі «Молодої Польщі» був часопис “Moderni revue”,
заснований у 1894 р. А.Прохазкою та Ї.Карасеком; виразні ознаки поетики імпресіонізму, символізму наявні у творчості представників чеської модерни А.Сови, О.Бржезіни,
К.Главачека, Й.Махара. У Словаччині найвідомішими представниками модерни були
письменники Й.Тайовський, Б.Тімрава, Я.Єсенський, В.Рой, І.Краско. У Болгарії—
К.Кристев, П.Славейков, П.Тодоров, П.Яворов, К.Христев, об’єднані навколо журналу
“Мисъл”. У Хорватії модерну очолив Б.Лівадич. Поезія хорватської модерни висунула постаті — Д.Дом’янича, В.Видрича, В.Назора, М.Беговича, М.Мар’яновича, прозу
представляли Й.Косор, Д.Шимунович, Ф.Галович, І.Козарця. У Словенії — І.Цанкар,
Д.Кетте, О.Жупанчич, Й.Мурн-Олександров.
У Росії – це, як відомо, велика епоха Срібного віку, представлена В.Брюсовим,
К.Бальмонтом, А.Бєлим, О.Блоком, І.Анненським, Д.Мережковським, І.Коневським, В.
Івановим, Л.Андрєєвим та ін.
«Молоді представники слов’янських літератур, як зазначає Я.Поліщук, переймаючи
із Заходу нову естетичну моду, все ж не цуралися мотивів національного життя, проте
«переплавляли» їх у символічно-модерністичному ключі» [ 11: 254].
В Україні зламу ХIХ – ХХ століть модерні тенденції теж пов’язані із загальноєвропейським літературним життям. “Ніколи в українській літературі – ні до перелому
сторіч, ні після нього, – як зазначив Б. Рубчак, – не було такого щирого захоплення паралельними літературними процесами на Заході, такого зацікавлення в них і знання їх – як
в час між, скажімо, 1885-1914 роками” [13: 18]. Поруч із старшим поколінням (Панасом
Мирним, І.Франком, М.Старицьким, Лесею Українкою, П.Грабовським) в українську літературу приходить нове покоління. І.Франко наголосив: «В останніх роках минулого
століття на нашім літературнім горизонті появилася група молодих письменників, вихованих на взірцях найновішої європейської літератури, тої…, що головну увагу творчості поклала на психологію, головною метою твору штуки зробила: розбудження в душі
читача певного настрою способами, які подають новочасні студії психології” [15: 471].
Нове покоління представляли В.Стефаник, М.Черемшина, О.Кобилянська,
Л.Мартович, А.Кримський, М.Вороний, М.Чернявський, П.Карманський, В.Пачовський,
О.Луцький, М.Філянський, Г.Хоткевич, Г.Чупринка, Б.Лепкий, М.Яцків, О.Олесь та інші.
Мовний аспект слов’янського модернізму кінця Х1Х – поч.ХХ ст. досліджений недостатньо. Більшість слов’янських літературознавців узагалі оминають мовні особливості модернізму. Ряд дослідників звертають увагу на мовні репрезентанти, проте їх міркування принагідні.
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Мовна площина доби модернізму багатовимірна: від співвідношення мови і нового
модерного типу мислення в царині філософії мови, формування нової мовної свідомості,
нового мовомислення аж до формування мовних засобів для вираження нового змісту у
кожній із національних мов, становлення нових мовостилів, що є предметом дослідження часткових національних мовознавств, адже представники слов’янського модерну внесли багато елементів оновлення в систему власних мовних ресурсів. У такому вимірі
мова модернізму не досліджувалась.
Чи не єдиною на теренах Славії на цю тему є монографія польського дослідника Р.
Нича “Мова модернізму: досвід відчуження і його наслідки” [7].
Кожна із національних літератур мала свої власні шляхи модерну, але випливали
вони із спільного нового світогляду, нової естетики, становлення нового мовомислення.
Р.Нич розглядає мовну проблему доби модернізму як мовну кризу, коли мова не
могла відобразити нову естетизовану мовну свідомість. Модерністська мовна свідомість
— “це безсумнівно багата рефлексія, добре зорієнтована в тогочасному колі проблем.
Вона конструктивно і самодостатньо накреслювала для літератури модернізму шляхи
виходу з кризи, шляхи, основоположні для тогочасного і подальшого досвіду мовної
кризи “ [7: 99].
Польський дослідник стверджує, що модерністи відкрили мову тоді,”коли вона стала перешкодою у сферах пізнання, комунікації, експресії, заслоною, що відділила суб’єкт
від реального світу, стала знаряддям відчуження і уречевлення» [7: 93].
“Слова завалили нам дорогу!— сказав Ф.Ніцше і згодом, звертаючись до бодлерівсько метафорики, зауважив: «Зазвичай у кожному акті пізнання ми наштовхуємося на
старезні закам’янілі слова, і легше при цьому зламати ногу, аніж слово» [8: 130].
За спостереженням Р. Нича, “зацікавлення мовою, яке є очевидною, невід’ємною
проблемою сучасного літературознавства і мовознавства, в той час мало характер феноменального, і слід зауважити, клопітливого відкриття. Письменники, з кращих міркувань, порушуючи традиційні завдання свого покликання, тяжіючи до втілення власних
суспільних, естетичних, пізнавальних та метафізичних цілей, почали, за спостереженням Ф.Ніцше, масово «спотикатися» на словах, «втратили повагу до слів» або святкували «перемогу над мовою, аби зрештою «зіштовхнутися» з мовою у всій її цілісності
й універсальності, яка в результаті увібрала і змінила «позамовну» досі проблематику”
[7: 93].
Письменники не задовольнилися закоріненням у повсякденній мові, «зреклися пасивної належності до свого мовного середовища і поставилися до власного поточного
мовлення з оцим поєднуванням зовнішнього наближення і внутрішньої дистанції, яка
основною демаркаційною лінією відділила їх від тривіальних користувачів мови, а новочасних поетів затаврувала — а чи обдарувала — відстороненням від поточного мовлення“ [7: 98].
Складається враження, що застигла в незмінних формах мова пізнання і практичної
комунікації почала розпадатися на ”уламки”,себто на поодинокі кліше, якими виявилися
в результаті … – “конструкції та звороти” мови [7: 92]. “У модерному мистецтві настав
час, – як вважав Ш.Бодлер, – коли всі великі почуття, все те, що можна назвати піднесеними стандартами людства, виявилося вже попередньо висловленим, причому висловленим найкраще” [7: 92] .
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При вивченні проблеми співвідношення мови і мислення, необхідно завжди мати на
увазі, що мова бідніша, ніж мислення. «Слово служить лише точкою опори для думки», –
писав О.Потебня [12: 302 ]. Мислення відображає навколишній світ безпосередньо в усій
багатоманітності властивостей і зв’язків у формі понять. « Уже при самому виникненні
слова, – зазначав О.Потебня,- між його значенням і уявленням, тобто способом, яким
позначено це значення, існує нерівність: в значенні завжди заключено більше, ніж в уявленні….Таким чином, безперервна боротьба думки зі словом при відповідній свіжості
духовних сил приводить до все більшого й більшого вдосконалення мови і збагачення її
духовним змістом» [12: 302]. У цьому відношенні для мислення немає ніяких обмежень.
Мова, на відміну від мислення, має цілий ряд дуже суттєвих обмежень: арсенал мовних
засобів не безконечний; набір звукових комплексів, як відомо, теж не безмежний.
Символістська і експресіоністська течії модерної літератури зверталися до концепції
«мови як слова», яка, на їхню думку, мала заступити елімінаційну владу понятійної мови.
Експресивна, містична функції витіснили з поезії функції пізнавальну й комунікативну.
«Мова перетворилася на медіум, – зазначає Р.Нич, — не в сенсі нейтрального засобу
передачі інформації, а радше у сенсі спіритичному – вона стала некерованим знаряддям незрозумілого сенсу, який у загадковий спосіб мав доходити до читача. Одначе й
тут «слова і мовні звороти» вважалися основними одиницями… Основні мовні операції
скупчилися також на лексиці й фразеології, зокрема на оновленні лексики за допомогою
«чужорідних слів», а також на оновленні кліше в результаті наполегливого метафоричного пошуку еквівалентів максимального емоційного насичення. Максимальне емоційне
насичення мови «свого часу визнавали одним із найефективніших і навіть науково обгрунтованих засобів «відродження мовлення» і «освіження мови» [7: 93].
Ключовою для модернізму Р.Нич вважає тезу вагомості мовної проблематики загалом і кризи традиційного тлумачення природи і функції мови. І це не ті риси, які відрізняли польську літературу від типового для тогочасної літератури “синдрому новочасності”, а навпаки, ”аналіз ролі цього чинника повинен тяжіти до розгляду її в категоріях
змін у новітній літературі” [7: 99]. Це якраз і є ті риси, що поєднують між собою різнонаціональні літератури доби модернізму. На нашу думку, вагомість мовної проблематики
літератури модернізму належить до тих, які окреслюють найглибшу специфіку цього
явища зламу епох.
Французький дослідник Д.Стейнер обґрунтував існування у добу модернізму нової
мовної свідомості, співвідношення мови і свідомості, суб’єкта, мови і світу. Він, зокрема,
зазначав: “Сучасну літературу вирізняє поняття “слова, якого бракує”. Між 1870 роком
і кінцем століття в історії західної літератури настав епохальний злам. Від періоду формування західної літератури аж до А.Рембо і С.Малларме поезія і проза були органічно
прив’язані до мови. Закам’яніла, непридатна до проявів нового життя шкаралупа поточної мови мусила луснути. Тільки тоді могло взяти голос підсвідоме, анархічне ядро
приватної особи. Після С.Малларме вся значима поезія, а також значна частина прози
модернізму, розвивалася всупереч потоку «нормального» мовлення. Коли література намагається відкинути усталену мовну матрицю і перетворюється на ідіолект, коли вона
стає неперекладною, ми входимо у світ нової естетичної свідомості» [ Цит. за 7: 100] .
Теза Д.Стейнера щодо модерністської мовної кризи і відчуття «ув’язнення» в мові
справді є глобальною, такою, що стосується піку найважливіших змін у мовній свідомос60

ті. Ця теза щодо модерністської мовної кризи, “слова, якого бракує” є глобальною ще й
тому, що вона стосується не тільки французької мови, але і всіх мов, якими були створені
літературні шедеври модернізму, у тому числі і слов’янські.
Мовну кризу, брак слова відчували і українські письменники- модерністи. Зокрема,
Г.Хоткевич у “Листі до редакції”, в якому відчутне відлуння ідей О.Потебні про співвідношення мови й думки, писав: ”Язык никогда не был полным выразителем мысли
человека; он не успевает следить за течением идей, он схватывает лишь то,что осталось
позади быстробегущей мысли; лишь то, что благодаря своей сравнительной тяжеловесности осталось на пути” [16: 44].
З точки зору філософії мови можна сказати, що узагальнення в мисленні виникає
задовго до виникнення звукового комплексу. І, звичайно, мислення порівняно з мовою,
як правило, рухоміше, багатше за змістом. Процес мислення полягає в утворенні нових
і нових зв’язків між різними уявленнями і поняттями, для нього характерна постійна
плинність. Слова ж стійкіші, консервативніші, ніж поняття і в цьому розумінні справді
менш адекватно віддзеркалюють дійсність.
“Какое множество самых прекрасных, самых нежных ощущений погибло для нас
безвозвратно в силу ничтожнейших причин! Какое – нибудь узкое, нелепое слово вдруг
останавливало на себе поток мысли поэта, бессознательно он стремился протестовать
против такого насилия формы, останавливался на момент, а мысль уже улетела, осталось
лишь тонкое, скоро исчезающее ощущение…его не передать на бумаге…,” – писав у
листі Г. Хоткевич і розмірковував: ”…Это несоответствие сущности с формой, в которую
она должна быть вложена, этот разлад мысли со словом останутся вечными для нас, ибо
запас слов растет не в той пропорции, в которой увеличивается сумма чувств человека:
мы знаем с небольшой разве прибавкой те же слова,что и 50 лет назад, а между тем,
сколько новых чувств, мыслей, образов, идей волнуют нас теперь, и на все это нужно
реагировать все тем же словом” [16: 44].
Модерністи і прагнули в міру можливого заповнити проміжок між словом і формою, що в нього вкладається. Г. Хоткевич зазначав: “…Они (символисты) хотят отнестись к слову с большим уважением, нежели то было до них. …А между тем и в этом
заслуга символистов: они хотят использовать все стороны, все тайны слова; они хотят
раскрыть неизведанные, но существующие сокровища красоты и создать целое искусство”…[16: 45].
Брак слова відчував О.Олесь: « Ах,скільки струн в душі дзвенить!/ Ах, скільки срібних мрій літає! /В які слова людські їх влить!/Ні, слів людських для їх немає…/ Вони ж
так прагнуть в слові жить…» [9: 112].
С.Павличко з цього приводу зазначала: «Олесь підсвідомо відчув і сформулював
свою головну артистичну проблему, яка була проблемою цілого покоління українських
поетів: для того, що він прагнув зробити, бракувало слів. Ішлося про зміну поетичної
мови, потребу в якій Олесь тонко відчув на підсвідомому рівні. Якоюсь мірою його поезія була такою спробою” [10: 110].
П. Карманський, характеризуючи модерністські погляди молодомузівців, зізнавався:
«…Ми шукали нової форми, нового вислову, намагалися витончити наші творчі засоби у
формі і змісті. Одні з нас задивлялися на ближчий захід, на Молоду Польщу, інші сягали
поглядом куди далі» [4: 272].
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У результаті активного прагнення знайти нові форми вислову для втілення нової
свідомості у мовах виникає багато нових фонетичих, морфологічних, словотворчих, синтаксичних, стильових засобів, лексичних запозичень. Серед українських мовознавців
про мову доби модернізму писав В.Чапленко.
Він кваліфікує мову українського модерну як нову: по-перше, нові теми й мотиви в
українських поетів-модерністів, порівняно з народницькою поезією, неминуче повинні
були зумовити й інший характер їхньої мови; по-друге, не можна було старими мовними
засобами виразити нові мотиви доби модернізму [14: 18].
Нові своєрідні особливості в мові цих поетів, безперечно, наявні і в слівно-граматичній будові її, і в їх мовостилі. В.Чапленко помітив у мові поетів-модерністів поруч зі
старими й нові явища: «Але, попри наявність у мові поетів-модерністів залишків «старого», «нове» в цій мові таки переважає. Це видно навіть із назв їхніх збірок поезій та
окремих творів: «Ліричні поезії», «В сяйві мрій» – у М.Вороного; «З журбою радість
обнялась», «По дорозі в казку» – в О.Олеся; «Calendarium” – у М.Філянського, “Огнецвіт” – у Г. Чупринки, “Ой люлі, смутку”, “Блудні вогні” – у П.Карманського; “Розсипані
перли”, “Ладі й Марені терновий огонь мій” — у В.Пачовського” [14: 245].
В.Чапленко дає визначення мовостилю поетів-модерністів: “Їхній мовостиль – це
неоромантичний ” [14: 245]. Мовознавець, зокрема, вважає: “Скаля цього мовостилю
значно розширена в найталановитіших із них – у Г.Чупринки й О.Олеся, особливо в
останнього” [14: 245]. Дослідник підкреслює спільність цього новоромантичного мовостилю в наддніпрянських і галицьких модерністів. В.Чапленко підсумовує: «Але взагалі
кажучи, мова українських поетів-модерністів — це «нове слово» в українському мовотворенні» [14: 246].
Т.Гундорова взагалі стверджує, що в ранньому українському модернізмі відбулася
мовна революція: “«Отже, мовна революція в ранньому українському модернізмі здійснювалась особливо інтенсивно на рівні модальної, інтонаційної розкованості, через рафінування образності, семантичне розсіювання значення слова або його символізацію.
Поривання в сферу безсловесного ( ins Blau ) відбивало загальне посилання ролі інтелектуальності, символістської образності і навіть складання на цій основі особливої словесної утопії” [3: 138]; “Декадентський дискурс виникає через заміщення мовних площин…
Він фіксує також народження нової онтології мови “[1: 108]. Дослідниця також визнає:
“Наприкінці ХІХ ст. активно формується нова концепція художньої мови, а саме – мови
як об’єкта, що є не лише формою комунікації, але має власну матеріальність”[3: 22].
Т.Гундорова, як і Р.Нич, розглядає новий мовний тип свідомості як естетизований,
що охоплює літературний побут і стиль життя, протилежні «буденності» і «масі». «Такий
тип свідомості характерний для «денді», «богеми», «авангарду» [3: 24].
Новий тип мовної свідомості породжує і нову стильову манеру: «Формується нова
стильова манера, яка ототожнюється з неоромантизмом, символізмом, імпресіонізмом і яка в той чи інший спосіб прагне поєднати натуралізм і романтизм, об’єктивне і
суб’єктивне, минуле і вічне» [3: 109].
В. Моренець дотримується погляду, що український модернізм створив нову
мову і доводить це “її фактичною присутністю в жанровій дискурсії століття” [6:
241]…, у впертій присутності молодомузівського дискурсу в подальших поетичних
практиках… [6: 42].
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Джерелами, чи витоками для нової української мови доби раннього модернізму
В.Моренець вважає простонародне мовлення, фольклор: «У своїх образно-сповідних
структурах ця мова вся зіперта на простонародне мовлення, виразником й утривалючем
якого є фольклор, народнопісенна й народнопоетична традиція»[6:59]. Дослідник стверджує, що мова доби українського модернізму таки нова. ”Нова мова” стала своєрідним
семантично-лексичним та образним кодом, «що врізався у виражальну колоратуру жанру цілком упізнаваним «своєрідним комплексом семантичних кодів та художніх значень,
виразно присутнім у творчості митців подальшого часу» [6: 41].
Ми вважаємо, що в період модернізму (на зламі ХІХ-ХХ ст.) відбувся абсолютний
прогрес слов’янських мовних систем, мовних ресурсів, адже відбулося суттєве мовностильове збагачення усіх слов”янських літератур. Розвиток модернолітературних стилів
призвів до створення нових лексичних, фонетичних, морфологічних, словотвірних, експресивних, синтаксичних, стильових засобів слов’янських мов.
Радикально обновилася вся світова поезія, європейська і слов’янська фоніка досягли
свого вершинного розквіту.
Отже, на зламі епох зародилась нова естетична свідомість, яка дала новий тип мовомислення і новий мовостиль, який ми досліджуємо, вивчаючи поезію слов’янського
модернізму ( зокрема, нами опубліковані розвідки з фонопоетики Г Чупринки,
М.Філянського, В.Пачовського, Зореслава, І.Краска, О.Бржезіни ).
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студія психології суїциду в новелі
ГАЛИНИ ЖУРБИ “Свято”

У статті розглядається новела Галини Журби “Свято” крізь призму жанрово-стильових особливостей прози письменниці, досліджується схильність авторки до психологічної екзотики – стану людської психіки в межових ситуаціях та формування психологічного імпресіонізму як стильової домінанти її письма.
Ключові слова: новела, імпресіонізм, психологізм, жанрово-стильові особливості.
В статье рассматривается новелла Галины Журбы “Праздник” сквозь призму жанрово-стилистических особенностей прозы писательницы, исследуется склонность писательницы к психологической экзотике – состоянию человеческой психики в граничных
ситуациях и формирование психологического импрессионизма как стилевой доминанты
ее письма.
Ключевые слова: новелла, импрессионизм, психологизм, жанрово-стилистические
особенности.
This article deals with the novel “Svyato” (“Holiday”) by Нalyna Zhurba through the
prism of genre-style peculiarities of writer’s prose. It examines writer’s predisposition to
exotic psychological state of human psychics in marginal situations and the formation of
psychological impressionism as style dominant of her writing.
Key words: novel, impressionism, psycologism, genre-style peculiarities.
Входження Галини Журби в українську літературу з “благословення” одного з найцікавіших українських літературно-мистецьких видань “Українська хата” свідчить про
усвідомлення початкуючою авторкою тих громадянських і естетичних засад, що стануть
ґрунтовною підвалиною всієї її творчості. Письменниця свідомо відмовилася від второваних шляхів “старого” українофільства, прагнучи освоєння нових мистецьких горизонтів, пов’язаних із модерним дискурсом й новою філософією мистецтва “Української
хати”.
У нашій статті ми ставимо за мету розкрити особливості модерної манери письма
Г. Журби раннього періоду її творчості, обравши за об’єкт дослідження новелу “Свято”,
що була надрукована в 1911 році в “Українській хаті”. Актуальність такого дослідження
зумовлена потребою ґрунтовного вивчення творчості Г. Журби, письменниці, більшість
творів котрої не перевидавалися в наш час. Короткий аналіз цієї збірки подає Н. Шумило [1], окремі штрихи життя та літературного доробку письменниці розглядалися в
статті В. Шевчука [2], деякі аспекти життєвого шляху висвітлювалися у розділі книги
В. Біляїва [3], аналізові повісті “Зорі світ заповідають” в контексті західноукраїнської
прози 20–30-х років ХХ ст. присвячено розділ монографії С. Андрусів “Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.” [4: 221–228]. Найповнішим
дослідженням творчості Г. Журби на сьогоднішній день є розділ монографії Н. Мафтин
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“Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30-х років ХХ століття: парадигма реконкісти” [5: 277–302].
Отже, писана протягом 1909-1913 років мала проза Г. Журби засвідчує виразне тяжіння авторки до освоєння модерної техніки письма і модерних філософських засад
творчості. Перш за все слід підкреслити психологізм прози письменниці (нагадаємо, що
саме на сторінках “Української хати” зринає ім’я Анрі Берґсона, автора теорій інтуїтивізму; на психології як відображенні душі митця акцентує у своїх працях Микола Євшан) та
її ліризацію. Відповідно, психологізм прози Г. Журби поглиблювався і “культом чуття”
(зокрема – страждання), що тужливою нотою розлитий у її ранніх новелах. Наголосимо,
цей “культ страждання” носить якісно інший характер, ніж вжитковий у народницькій
прозі “культ терпіння”. Перш за все він пов’язаний із специфікою естетики й поетики літературно-мистецького напрямку, в річищі якого творила Г. Журба. Відомо, що критики
“Української хати” вважали її “ліричною імпресіоністкою” [6: 157]. Безперечно, стиль
молодої авторки виразно позначений відтворенням переживань через чуттєві враження,
що надає йому імпресіоністичної забарвленості. Однак властива її прозі проблема самотності набуває дещо іншого звучання, ніж у імпресіоністів.
Особливу увагу привертає до себе психологізм ранньої прози письменниці як свідчення її індивідуально-авторських стильових пошуків, пов’язаних із становленням письменницької майстерності авторки та стильовими пошуками усієї української літератури
періоду пізнього модернізму. Одним із засобів поглиблення психологізму Г. Журба обрала ліризацію наративної структури, взоруючись на прозу О. Кобилянської та Уляни
Кравченко. Адже саме ліризована проза початку століття серед “естетичних пріоритетів”
(С. Павличко) мала утвердження “культу краси й культу чуття” [6: 118]. У творах такої
якості акцент не на подіях чи фактах, а на емоційному враженні від них, на навіяних
життям думках, спогадах. Прикметно, що в індивідуально-стильових пошуках Г. Журби
така ліризація наративу поєднується з описовістю, характерною ще для етнографічнопобутової школи, та підвищеною увагою до стану людської психіки в межових ситуаціях, що, у свою чергу, знаменує окреслення нових стильових горизонтів української
літератури, пов’язаних із захопленням письменників філософією Ф. Ніцше. Свідченням
цього є й новела “Свято”, сюжет якої побудований на “психологічній екзотиці” – спробі
самогубства.
У новелі “Свято” герой, розмірковуючи над вчинком жінки, яка покинула його з маленькою дитиною, доводить себе до крайньої межі відчаю – вирішує вчинити самогубство. Декількома фразами Г. Журбі вдається виокремити важливі ситуативні деталі та передати емоційний стан свого героя. Його мова виходить за межі внутрішнього монологу і
змінюється “потоком свідомості”. Уривки фраз та недомовленість є яскравим свідченням
сум’яття почуттів персонажа: “Пішла за тамтим… щоб тобі серце згоріло!.. за цим пройдисвітом. […] Дитину кинула, усе, усе! Здуріла! [7: 452]”. Сюжет твору становить перебіг психологічно важких роздумів героя над невтішним майбутнім: “По розпаленій, мов,
у гарячці голові товклися думки пошарпані, безладні [7: 451]”. Саме завдяки застосуванню елементів “потоку свідомості” письменниці вдається точно передати психологічний
портрет людини, що вирішила звести рахунки з життям: “Біль, що роздирав допіру серце
на клаптики десь несподівано подівся і стало пусто… Страшенно пусто [7: 453]”. Авторка акцентує автоматизм всіх дій Костя після зародження думки про самогубство: все
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виконується ним як будь-яка звична робота. В затьмареній свідомості прибитого горем
чоловіка мимоволі перебігають спалахи-фрагменти з минулого, коли він був щасливий:
“В скронях йому забилися молоточки та не хватило раптово повітря в хаті [7: 453]”.
Навіть відтворюючи поведінку чоловіка, що чинить непоправне, письменниця звертає
увагу читача, що Кость – люблячий батько: він стелить дитині на долівці, щоб часом
“не випало само з колиски”. Г. Журба до найтонших нюансів передає стан героя, якому
здається, що все навкруг засуджує його: “Руки на себе накладає… Господе!.. такий гріх!
Щей проти святої неділі… у таке свято… Смерть сам собі робить… [7: 454]”.
Прагнучи розкрити всю гаму почуттів, що роздирають душу чоловіка, авторка досягає ефекту найвищої напруги в момент кульмінації. Письменниця змальовує ситуацію в
імпресіоністичній манері: портрет Костя майже зовсім неінформативний, бо “складається з кольорів або колористичних деталей, до нього вводяться подробиці, які викликали
певні почуття, емоції того, хто сприймає героя [8: 46]”. Кость збагнув велич своєї любові
до дружини – “така велика як само терпіннє, котре виросло з його грудей [7: 456]”. Та
наперекір внутрішньому почуттю з його уст злітає нервовий сміх і зухвалі, образливі
слова. Почуття любові та ненависті переповнюють героя й борються в його душі, хоча
вони й протилежні, та межа поміж ними неймовірно тонка. Авторка ніби навмисне вибирає такий стан героя, коли “працює” тільки його чуттєва сфера.
У новелі “Свято” далеко не другорядне значення посідають образи живої й неживої
природи, які не лише допомагають авторці глибше, більш різнобічно показати життя,
почуття, думки, переживання персонажів твору, але тим самим художньо переконливо
виразити його ідею.
Інтер’єр житла й інші образи речей виступають у творі тлом, на якому ще яскравіше
проявляється кожен спалах душевного болю героя: “В хаті було повно місяця і тиши.
Стоючий в кутку сніп очерету пах зівялим сіном, на полу розіслане ряденце, розмальоване срібним сяйвом, маячіло мов тиха вода, а в колисці спала дитина [7: 451]”. У цій,
такій, на перший погляд, затишній родинній оселі відлунює болючою нотою зруйнована
мрія як “архетип Святого сімейства”. Родинна ідилія, що ще недавно панувала у цій оселі, трансформувалася в трагедію покинутих немовляти й чоловіка.
Г. Журба майстерно виписує пейзажі та явища, які так чи інакше увиразнюють, розкривають душевний стан персонажа. Прикметно, що авторка тяжіє до певної антитетичності в зображенні психологічного стану героя й природи. Костева рішимість накласти
на себе руки дисонує з врівноваженим пейзажем літньої ночі: “Величезний блакитний
спокій ночі розливався навкруги, а на листя, на квіти впала роса і зори чуть стали примеркати. Тоді Костеві вдало що садок, небо та земля роблят над ним суд [7: 454]”. У
розкритті внутрішнього стану героїв значну роль відіграє улюблена письменницею лейтмотивна деталь: “місячний посвіт”, “срібне сяйво”. На наш погляд, тут виразно простежується закоріненість індивідуального авторського мислення письменниці в етнопсихології. Не випадково новела й починається з опису застиглої фігури Костя, що, облита
місячним сяйвом, нагадує сомнамбулу. Ми схильні трактувати такий початок і як досить
вдалий композиційний прийом: саме тут міститься натяк на можливість подальшого розгортання фабули в трагічному ключі.
В іншому випадку, коли за мить до самогубства повертається “біла як полотно” з
“очима повними жаху” Марійка, якраз місячне сяйво як лейтмотивна деталь і вдало знайдений авторкою засіб розкриття внутрішнього стану героїні дають можливість лише
67

одним штрихом окреслити її психологічний стан. “Місячні промені”, що “заломлюються
в ній і розливаються по білоті її лиця, сорочки, ніг босих”, різьблять “застиглий у сих
лініях жах [7: 455]”.
Рання творчість Г. Журби прикметна увагою до психологічної екзотики (“Смерк”,
“Вовченя”, “В тайзі”, “В степу”, “Журавлі”), при чому мотиваційна сторона поведінкової моделі персонажів залишається часто поза увагою письменниці – лірична стихія
виявляє процес осягнення не до кінця прояснених життєвих явищ – переважно на інтуїтивно-емоційному рівні. Новелам Г. Журби (“Свято”, “Солов’ї”, “Смерк”, “Черешні”,
“Ассирійська легенда”, “Коняка”, “Гістерія”) притаманна також риса, яку Ю. Кузнецов
вважає прикметною для творів, що написані в стилі психологічного імпресіонізму – “дослідження душі ніби під мікроскопом у нормі і в екстремальному стані [8: 258]”. Для
стильової манери письменниці прикметна рецепція ідей інтуїтивізму, а також посилена
увага до такої деталі, як місячне світло. Новелістика Г. Журби позначена тенденцією до
поглиблення психологізму, в моделюванні образу-персонажу акцент робиться на домінанті характеру: певний “маркер” “заякорюється” в заголовку та лейтмотивних деталях.
Спостерігається також тяжіння письменниці до оригінального моделювання часопросторових координат художнього світу її прози: улюблений хронотоп новел Г. Журби (зокрема на рівні кульмінації та розв’язки) – “година між заходом сонця та сходом місяця”. Пошуки на терені стилю, жанру, наративної організації текстів спричинили співіснування у
ранній прозі письменниці елементів різних стильових систем, однак цілком виправдано
можна стверджувати про формування психологічного імпресіонізму як стильової домінанти її письма.
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АКСІОЛОГІЧНІ ОПОЗИЦІЇ У ЩОДЕННИКОВОМУ ДИСКУРСІ
У статті висвітлено й обґрунтовано аксіологічні опозиції та принципи їх аналізу у
щоденниковому дискурсі Олеся Гончара. Представлено щоденниковий дискурс як феномен культури та з’ясовано його ціннісне наповнення.
Ключові слова: аксіологічні опозиції, щоденниковий дискурс, національна свідомість, цінності, ціннісна картина світу,
В статье освещены и обоснованы аксиологические оппозиции и принципы их анализа
в дневниковом дискурсе Олеся Гончара. Представлен дневниковый дискурс как феномен
культуры и определено его ценностное наполнение.
Ключевые слова: аксиологические оппозиции, дневниковый дискурс, ценностная картина мира.
The axiological criteria and the principles of their analysis in the discourse of Oles
Honchar’s diary have been elucidated and substantiated in the article. The discourse of the
diary has been presented as a phenomenon of culture; its valuable meaningfulness has been
disclosed.
Key words: axiological criteria, discourse of the diary, national consciousness, values,
valuable representation of the world.
Висвітлені у пропонованій розвідці засади та принципи аналізу аксіологічних орієнтирів у щоденниковому дискурсі не претендують на повноту, проте ми щиро хочемо, щоб
вони враховували сучасні теоретичні надбання, як лінгвістичні, так і міждисциплінарні,
й на цій основі сприяли формуванню єдиної концептуальної (поняттєвої) бази. Незважаючи на значний обсяг спеціальної літератури, ціннісні орієнтири в сучасній мовній
картині світу ще й досі залишаються поза ретельною увагою дослідників. Компенсувати
цей недолік якраз і покликане їх всебічне дослідження у контексті аксіології. Відомо,
що аксіологія – вчення про цінності та їх співвідношення з реальним світом. Власне,
вона сприяє філософському осмисленню природи цінностей (тобто є філософською теорією загальнозначущих принципів, що визначають спрямованість людської діяльності та
мотивацію людських вчинків). Саме цінності спрямовують, організовують, орієнтують
поведінку автора щоденникового дискурсу на визначені цілі. Під ціннісними орієнтаціями сучасні психологи розуміють те, що автор найбільше цінує в житті, чому він надає
позитивний життєвий зміст. У свою чергу, філософський словник трактує цінність як
„феномен, який об’єктивно, за своєю природою є благом для людини, спрямованим на
утвердження її в бутті, реалізацію її творчих можливостей” [1: 592]
Сучасна аксіологія, як відомо, досліджує особливості об’єктів і процесів, які позитивно чи негативно впливають на життя людини. Аксіологічний підхід становить не
тільки необхідний компонент осмислення соціального розвитку [2:6], основою для вивчення феноменології ціннісних систем особистості, взаємодії пізнання і ціннісної сві© Ігнатьєва С.Є., 2011
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домості [3:78], але і активно впливає на розвиток мовознавчої науки. На сьогодні серед лінгвістичних досліджень відсутні розробки, в яких було б науково обґрунтовано
феномен щоденникового дискурсу на аксіологічних засадах, визначилися б умови його
успішного функціонування.
Ми ставимо за мету визначити й обґрунтувати аксіологічні орієнтири в щоденниковому дискурсі Олеся Гончара. Це допоможе глибше усвідомити зумовленість пізнавальної діяльності людини та виявити механізми формування цінностей його автором.
Об’єктом дослідження слугують аксіологічні засади аналізу, які на сучасному етапі
розвитку мовознавчої науки є важливою лінгвістичною проблемою. Зокрема, актуальним сьогодні залишається виявлення ціннісних орієнтирів у щоденниковому дискурсі.
Ми спираємось на дослідження сучасних українських і зарубіжних дослідників із проблем соціолінгвістики, розвідки теоретиків лінгвістичної прагматики й комунікативної
лінгвістики.
Вітчизняний мовознавець Тетяна Космеда стверджує, що „мовна картина світу
сприймається крізь призму категорії оцінки, яка формується, в основному, під впливом
таких чинників: інтелекту, морального розвитку, віку (з віком шкала оцінки змінюється),
життєвого досвіду, відповідності нормам і принципам моралі” [4: 93].
Особистість Олеся Гончара формувалася в особливому просторі духовного життя.
Дитячі роки, проведені в селі Суха на Полтавщині разом із бабусею, дідусем, дядьком
Костем і тіткою Вустею становили основу особистісної аксіосфери письменника: „І все
частіше тягне у світ дитинства – у світ правдивий… Де стільки було чистоти. І люди
були, як Бабуся, Дідусь, дядько Костя, тітка Вустя і всі, всі… Не було там ще провокаторів. Пора б написати про те світанкове. Щоб не запізнитись” [5 (2: 113)]. Саме
традиції сім’ї впливали на формування українського типу його ментальності: „ У дитинстві я був дуже релігійний. Найперш завдяки бабусі. І те почуття, що відтоді лишилось,
не раз потім допомагало мені в житті й у творчості ” [(2:366)]. Ось ці прості люди з
такої рідної Полтавщини „навчили мене з цієї мізерії життя вибрати те Головне, що
зветься істиною, вічністю... Храни Вас Бог”, – стверджує Олесь Гончар [5 (3: 347)].
І саме релігійність живила Олеся Гончара у складні часи антисоборної кампанії, роки
гонінь і цькувань: „Бог тобі помагав, – казали бабуся, і сестра теж такої думки. Та,
можливо, так воно і є” [5 (3: 180)]. До кінця життя його „душа часом сумує за людьми
в білих сорочках. За людьми великодніми. Дідусями, бабусями…Такі ж чисті душі були
їхні, як сорочки великодні” [5 (2: 57)].
Аксіологічний підхід постає як конструктивний, зокрема для розгляду багатьох вузликових лінгвістичних питань, серед них – генези, становлення і утвердження національної свідомості Олеся Гончара – представника передової української інтелегенції. Його
ціннісні орієнтири позитивно впливають на її високий рівень розвитку, тому ігнорувати
ними неможливо. Саме аксіологічні системи (сукупності норм, цінностей, переконань,
ідеалів тощо) формують національну свідомість і самосвідомість письменника. Витоки
базових цінностей української культури сягають сивої давнини – ще дохристиянських
часів. Олесь Гончар цікавиться релігією протягом усього свого життя, атеїзм завжди був
чужий йому за своєю суттю: „Читаю дещо про християнство. Подумалось: чому релігію
в нас вважають ворожою силою? Якщо вона не фанатична, не інквізиційна, то чому
вона не може бути прийнятною – невже так далеко ми зайшли у своїй нетерпимос70

ті? Принаймні я не почуваю, щоб християнське вчення суперечило моїм гуманістичним
переконанням. А чим воно раніше було для мистецтва. Це блискуче показала епоха Відродження. Та й Гоголь, та Достоєвський також… Вульгарний атеїзм нічого високого
не створив, все найпрекрасніше – то все богонатхненне. Досить глянути на Софію, на
Андріївську церкву, щоб у цьому переконатись” [5 (2:354)]. Трохи пізніше він стверджує
„Християнство – релігія любові. В цьому вся його суть, вся сила його” [5 (3:267)]. Через
короткі влучні оригінальні вислови, Олесь Гончар передає узагальнену, глибоку думку,
виражену в лаконічній формі: „Не в силі Бог, а в правді” [5 (2:343)]; „Де любов, там і
Бог. Де її нема – там морок, обман, фальш” [5 (2:13)]; „Людина в небезпеці, якщо вона
бездуховна. Її треба лікувати” [5 (3:230)]; „Життя – як зблиск зірниці: з темряви, що
була, в темряву, що буде.” [5 (3: 164)]; „Бог не старіє. Він понад часом” [5 (2:276)]. Олесь
Гончар згадує ще гіркий афоризм нашого часу: „На кожній тайній вечері свій іуда” [5
(2:51)].
Особистісні ціннісні орієнтири в щоденниковому дискурсі письменника визначаються кількома факторами. Олеся Гончара обурює байдуже ставлення влади до руйнування
храмів. Зокрема, як особисте горе сприймає він підпал у Видубицькому монастирі: „Знов
підпал. На цей раз підпал у Видубицькому монастирі. Там був склад старовинних книг
і нібито художньої роботи іконостас. Все, кажуть, вигоріло всередині, лишились обвуглені стіни… Для цього нема слів. Де ми живем? І хто за це відповідатиме? Знов
буде знайдено винуватцем якогось шизофреника? ” [5(2:38)]. І навпаки радіє, коли храми
відбудовуються, реставруються: „А у Великих Сорочинцах оту церкву реставрують, де
козацькі черепи хтось ганяв та по стінах писали гидоту… А в тій церкві ж вінчалась
мати Гоголя і його самого хрестили. Коли ми зайшли туди, сміття було по коліна і черепи валялись, викинуті зі склепів, і порожні пляшки та бляшанки – рештки чиїхось оргій…” [5(2:79)]; „До речі, Андріївську зараз реставрують, іноді йдемо з кимось із друзів
глянути на неї вночі – що за краса! Справді божественна… Від зустрічі з нею виносиш
святощі в душі і кілька днів потім почуваєш себе очищеним, наснаженим… Ось би таке
лишити творіння” [5(2:354)]; „Єдина радість, що вичитав сьогодні в газеті: готуються нібито відбудовувати в Лаврі Успенський собор. Невже таки постане з руїн? О,
дожити б та побачити! То ж ХІ вік, маківка Києва…” [5(2: 588)]; „Київська Лавра нарівні із Софією святою отримали сертифікат ЮНЕСКО про занесення до списку найвизначніших пам’яток світу. Оце подія! Та чи зможуть наші чиновники скористатись
для України як слід цим високим привілеєм? Хочу і я дожити до того дня, коли побачу
вінець Лаври – її Успенський собор – відбудованим для ХХІ і всіх майбутніх віків. Вибухівка знищила багато, але не все: цивілізація за руйнача сильніша! ” [5(3:411)].
Отже, можна стверджувати, що домінанти „підпал – реставрація, руйнування – відбудова” становлять аксіологічні опозиції автора.
Гончар постійно звертається до теми святості. У його щоденниковому дискурсі
святий стоїть вище за людину і належить не стільки світові земному, як потойбічному,
Божественному. Святість – це втілений моральний ідеал його поведінки. Прикметники
святий, ангельський сполучаються з іменниками абстрактної і конкретної семантики, які
при цьому набувають позитивного характеру „печаль святості” [5(2:217)]; „святі місця”
[5(2:47)]; Леся „святе створіння” [5(2:174)]; „каплиця Трьох Святителів з дивної краси” [5(1:257)]; „святу книгу” [5(2:299)]; „святі душі” [(2:117)]; свята Софія [5(3:411)],
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а також святий чоловік, свята людина, свята любов, свята правда, святе терпіння і под.
Негативну семантику мають слова, пов’язані з поняттями диявол, чорт, сатана. Олесь
Гончар називає цими словами те, що викликає подив, захоплення, і, як правило, набуває
позитивної оцінки (диявольська краса, диявольські здібності тощо).
Чітко простежується діада „небо” – „Бог”. „Небо – синонім Бога, образ ідеалу, недаром же воно всім народам, у всі віки давало відчуття безсмертя. З небом людині нічого
не страшно! ” [5(2:578)]. Проте він постійно відчуває „тривожну симфонію небесності”
[5(2:402)]. З небом закономірно пов’язується позитивна оцінка (небесна краса, небесний
нектар, неземна краса) тощо. Цю оцінку автор дає раю і всьому райському, божественному (райське життя, райські хвилини, райське задоволення). Авторську аксіологічну
опозицію становлять домінанти „небо, рай – пекло”. „Пекло” – оселя диявола, злих духів, сил і загублених душ. Пекло для кожного християнина ототожнюється з найнижчою
оцінкою. „Саме ця асоціація і мотивує значення прикметника пекельний”– стверджує Тетяна Космеда [4:28]. Домінанта „пекло” викликає біль, збуджує страждання, приносить
зло (пекельний день, пекельна робота, праця, пекельний біль тощо).
Особливий інтерес у межах досліджувальної проблеми становить аналіз духовних
цінностей, які сприяють постійному творчому пошуку автора. До його аксіосфери входять знання про традиції українського народу, які Гончар добре знає, вміло ними оперує.
Серед них вирізняється ставлення до релігійних свят, у яких міститься народна мудрість.
У щоденниковому дискурсі виразно простежуються історичні факти, його автор вільно
оперує іменами святих, а ще глибоко розуміється на народних прикметах: „Сьогодні Благовіщення, велике християнське свято. Архангел Гавріїл подав Діві Марії радісну вість,
що вона народить сина Божого, зачатого від Духа Святого. В Україні завжди високо
шанували це свято, з ним пов’язано багато народних прикмет. На Благовіщення дощ
– вродиться жито…” [5 (3:407)]. Складно віднайти таке релігійне свято, про яке письменник не згадує по-доброму. Шанованим для нього, як і для інших християн, є останній
четвер, що передує Великодню – чистий, або Великий четвер. З великою любов’ю пише
про нього автор: „А ввечері вийшли до Володимирського собору, саме люди виходять з
вогнями: це ж чистий четвер! Який величний обряд! Безліч людей із собору розтікаються в темряву, і кожен вогник несе – вогонь своєї душі! Люди, що не втратили
духовності” [5 (2:408)]. Ці судження віднесемо до оцінного типу. У них найбільш повно
розкривається функція впливу на адресата. Автор наповнює їх новим емоційно-оцінним
змістом, який набуває своєрідної комунікативної сили. Так з-поміж усіх свят Гончар виокремлює Великдень – найбільше християнське свято. У давнину це свято було одним
із традиційних на пошану сонцю, яке в цей час „оживає”, воскрешаючи сили природи.
„Свято свят і торжество торжеств”, – так іменують Великдень православні християни.
Для діариста Гончара Великдень – це і „музика Бортнянського, Веделя”, і „великодні
дзвони дитинства”, і „спів ангелів в небі”, це час, коли „ люди світлішають (чи мали б
світлішати) на землі ”[5 (2:261)]. Це відчуття, „ що душа належить до цього світу –
світу християнства. Все найвище і найпрекрасніше – тут. Ні, те, що є, мусить пройти
по всьому світу ”, це світлі спогади про дитинство: „ Щось подібне я чув у дитинстві від
бабусиного брата – дядька Дмитра, рухівського грамотія, книжника, знавця Святого
Письма…” [5 (2:261)]; „Нарешті весніє. Великдень зустрічаємо в Кончі. Повінь величезна! Птаство озвалось ” [5 (2:369)]. Великдень чарує, наповнює позитивом його душу
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„Великодність у всьому, у всьому великодність! Травця пробивається така зелена, ніколи не буває вона така зелена, як цього дня! (Згадай дитинство). Згадаєш – і здається,
що саме в цей день ти народжувався на світ, бо то народжувалась твоя душа! Коли босоніж гасали по весняній великодній траві, і літали на гойдалці, і крашанки котили з горбика, і слухали музику дзвонів, той золотий благовіст…”[5 (2:299)]; „Завтра Великдень.
Сьогодні великодня субота. Були з Младеном на горі Марян біля старовинної церквиці
(початок ХІІІ ст.), збудованої для моряків. Вона була їм замість маяка! Оця церковця на
вершині гори ” [5 (1:415)]; „Великдень. Соняшно, земля підсихає, протряхає. На луках
ірпінських всі земні впадини позарівнювало, позаповнювало весняною водою. З води вилазить, зеленою щіткою вже виблискує на поверхні молода трава. Пташина якась уже
бродить у воді. А на душі – сум, і зажура, і благодать. А берези такі білі, ніби на цей
день кору перевдягли… В синім повітрі, в співах далеких, у відпочинку природи почувається, що це таки Великдень” [5 (1:236)]; „Неділя, Великдень і … 17 квітня! Сонячний,
теплий день…” [5 (1:252)] тощо. І навіть далеко за межами України Гончар пам’ятає про
Великдень: „Великдень. Їдемо в Трогір. Сонячно, весняно, рожевіють садки – персики
цвітуть. І всюди камінь до нас промовляє, через нього чуємо мову далеких епох. Водогін
Діоклетіана (його ще й сьогодні використовують), арки через яруги, давні дороги, мости, фортеці часів венеціанських, руїни відкопаних терм, фрагменти римських палаців…
І давнє, і все ніби вчора було” [5 (1:416)]. Невід’ємною частиною Великодня є крашанки
й писанки. Крашанка – символ весняного відродження природи, зародження життя, продовження роду. У далекій Канаді Гончар разом з дружиною Валентиною фотографується біля пам’ятника писанці, а в „Щоденнику” зауважує: „Пам’ятник писанці (геніальна
ідея: спорудити пам’ятник писанці як символові життя)” [5 (3:417)]. А після відвідин
музею при Храмі святого Івана Хрестителя у Едмонтоні Олесь Гончар вражений писанками, яких „…тут багатюща колекція…”[5 (3:418)]. І тоді він зауважує: „Все більше
переконуюсь, що в Канаді України більше, ніж у нас на Україні” [5 (3:417)]. А ще Гончар
з незвичайною любов’ю ставиться до різдвяних свят, а також свята Івана Купала: „Різдво.
День сонячний, в білих снігах. Ряхтять золотом хрести на Володимирськім. І ось – задзвонили! Стоїмо з другом, слухаємо. Яка музика, як торкає саму глибінь душі, може,
нічому іншому не доступну… Слухав би вічно!” [5 (2:396)]. „Сьогодні ж свято Купала!
Розведемо увечері вогнище!.. А поки що пішли купатись на Маркове озеро, вечір теплий,
чудовий, над нами в небі чистім раптом зграї шпаків – їх мільйон над нами летить,
дуже схожі крильцями на янголят! Мільйон янголят! А на заході, між вербами, небо
розпалахкотілось рожевими скелями фантастичної краси... Такі були, мабуть, тільки в
садах Едему... ” [5 (3:363)].
Аксіологічною домінантою є також ставлення Гончара до „Кобзаря” Тараса Шевченка. Як глибоко релігійна людина, він сприймає Шевченка не з атеїстичних, а з Божих
позицій: бо „Кобзар” треба читати душею, душею! „Кобзар” – це суцільна розмова з
Богом. Поетові Бог – співбесідник, найвищий порадник і найсправедливіший суддя. До
Царя Небесного звернені болі й радості Тараса, поет молиться Господові, сповідується
Йому. Саме в цьому, а не в найвищому безбожжі, суть„Кобзаря” ”[5 (3:47)]. „Святе
Письмо й Кобзар, який називається в народі Українською Біблією, – дві основні книги
українців”, – узагальнює відомий дослідник Микола Степаненко [8,221]. Олесь Гончар
наголошує на необхідності духовного вчинку і духовного подвигу. Він переконаний, що
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„Слава тій силі, яка зміцнила мій дух! ” [5 (3:100)]; „ Собори душ бережіть... тобто совість в душі бережіть! ” [5 (2:25)].
Таким чином, у духовному житті Олеся Гончара визначаємо такі сфери: інтелектуально-духовну – світ книги, сферу почуттів, сферу природи, в якій поєднуються духовні,
моральні і естетичні начала. Бо першопричиною трагедією нашого суспільства він називає – кризу моральну: „Коли було скинуто з дзвіниці перший дзвін, викинуто з хати ікону,
коли діти почули, як дорослі в хаті лихословлять (раніше і черкнутись в українській хаті
вважалось гріхом і непристойністю), – отоді почалась деградація суспільства, розвал
життя. І не дивно, що з’явився Чорнобиль і катастрофічно зростає злочинність. Бог
дає нам останній шанс – врятувати націю! Якщо пропустимо цей шанс – кінець життю” [5 (3:362)].
Аксіологічний підхід є інтегруючим, він є імпліцитно присутнім у кожному з
концептуальних дослідницьких підходів, і за його допомогою визначається: по-перше,
цінність ЩД як феномена культури; по-друге, вміння автора втілювати в життя певні
цінності, по-третє, ціннісне наповнення ЩД.
Отже, авторські аксіологічні опозиції становлять домінанти: рай – пекло; небо, Бог
– диявол, чорт, сатана; підпал – реставрація, руйнування – відбудова. Аксіологічна парадигма є найбільш загальною світоглядно-теоретичною моделлю, що в своїй основі має
виразний спектр ціннісних підходів та визначається широким визнанням у сучасному
щоденниковому дискурсі. Саме аксіологічна парадигма зумовлює звернення до ціннісної
проблематики у ставленні автора ЩД до будь-яких явищ, подій, що підлягають дослідженню. Аксіологічні орієнтири щоденникового дискурсу Олеся Гончара зумовлені: а)
особливим простором духовного життя, починаючи з дитинства; б) постійним зверненням до Бога у щасливі часи і складний період антисоборної кампанії; в) шанобливим
ставленням до „Кобзаря” Тараса Шевченка; г) глибоким знанням традицій і звичаїв українського народу.
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ И.С. ШМЕЛЁВА
В статті розглядається інтенційність як простір ціннісних суб’єктивних переживань поетичної прози. Інтенційність формує ліричне сприйняття, ілюструє складну
гаму когнітивного та емотивного досвіду еготопу – центру формування модальності в
дискурсі поетичної прози.
Ключові слова: інтенційність, поетична проза, еготоп, інтенційна модальність,
поетичні компоненти переживання.
В статье рассматривается интенциональность как пространство ценностных
субъективных переживаний поэтической прозы. Интенциональность формирует лирическое восприятие, иллюстрирует сложную гамму когнитивного и эмотивного опыта
эготопа – центра формирования модальности в дискурсе поэтической прозы.
Ключевые слова: интенциональность, поэтическая проза, эготоп, интенциональная модальность, ноэтические компоненты переживания
The article considers intentionality as a sphere of axiological subjective experience of the
poetic prose. Intentionality forms the lyrical perception, shows the complex gamut of cognitive
and emotive egotope experience – the centre of modality forming in the discourse of poetic
prose.
Key words: intentionality, poetic prose, egotope, intentional modality, poetic components
of emotional experience.
Одним из структурных центров интенциональности в дискурсе поэтической прозы
является эгоцентризм, при помощи которого раскрывается внутренний мир и чувственное, душевное состояние лирического героя. Именно благодаря этой особенности повествования в текстах поэтической прозы в качестве её категориального признака формируется лирическая архитектоника, доминанта глубокого личностного переживания
описываемых событий, креативная индивидуальность автора.
В концепции М. Хайдеггера интенциональность как «всякое душевное отправление
направляется на что-то. Суждение есть суждение о чём-то, воспоминание есть воспоминание о чём-то, представление есть представление чего-то, то же относится и к предположению, ожиданию, надежде, любви, ненависти» [1: 32-33]. В текстах поэтической
прозы душевные флюиды одного всегда направлены на другого: … соборовать надо,
покуда болящий в себе ещё. Уж не видит папашенька, а позвать – отзывается. Вот и
особоруется в час светлый.
© Озерова Е.Г., 2011
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Мне суют яблочки, пряники, орешки, чтобы я не плакал. Да я и не плачу, уж не
могу. Ничего мне не хочется, и есть не хочется (И.С. Шмелев, «Лето Господне»).
Переживание – важнейшая психо-эмотивная составляющая когнитивной структуры
текста поэтической прозы. Интенциональность «не отношение к внешнему предмету,
которым можно было бы наделять переживание и которое было бы явлено в некоторых
переживаниях: переживания интенциональны сами по себе, как таковые» [1: 35].
Субъективный компонент (переживание, проживание акта созерцания) стал центром
интенциональности как категории в философии Эдмунда Гуссерля, который осуществлял феноменологический анализ при помощи терминов ноэма и ноэзис, то есть идеальный и реальный компонент интенционального переживания. Смысл, по мнению автора,
есть ядро ноэмы, а сама ноэма – смысл, который имеет модальность обращения сознания
на объект. Смысл является неотъемлемым компонентом той информации, которая передаётся в дискурсе посредством вербальных единиц и их комбинацией на самых разных
уровнях: от отдельных лексем до целых текстов, поэтому изучение информационной составляющей отрезков дискурса предполагает исследование как значений конституентов
фрагментов дискурса, так и их смыслов [2: 5]. Носителем смысла в поэтической прозе являются конкретные предметы и события, которые, преломляясь в «душе» эготопа,
наполняются переживанием и формируют смысл. Такую подвижную точку фокуса интенциональности поэтической прозы представляет мир ценностных субъективных переживаний, где предмет становится не только объектом переживания, а конкретным переживанием, таким, которое и порождает смысл.
Ср.: И я так живо вижу, как было это, когда мы ходили к Троице прошлым летом:
и большой Крест в часовне, и тёплое серенькое утро… – Горкин ещё сказал – «серенькое утро – красенький денёк!» – и как скачет отец, а мы сидим на тёплой, мокрой
после дождя земле, на травке… а он скачет прямо на нас…, покупает у босой девчонки
целое лукошко душистой-душистой земляники, сам меня кормит земляникой с горсти, от которой и земляникой пахнет, и Кавказкой… мажет мне щеки земляникой…
Радостно мне, и больно вспомнить.
Интенциональность поэтической прозы формируется следующими языковыми средствами: глагольной парадигмой (вижу, ходили, скачет), лексическими повторами (душистой-душистой, скачет отец, он скачет; теплое, теплой), деминутивными лексемами (серенькое, серенькое утро – красенький денек!, на травке) и является тем
центром, который через отношение говорящего (я вижу, мы ходили, мы сидим, мне
мажет, мне радостно) к содержанию высказывания формирует лирическое восприятие в дискурсе поэтической прозы. Художественно-образное речемышление – главное
свойство языка поэтической прозы. Поэтическая функция языка, по В.В. Виноградову,
опирается на коммуникативную, исходит из неё, но воздвигает над ней подчинённый закономерностям искусства новый мир речевых смыслов и соотношений.
Интенциональность в поэтической прозе иллюстрирует сложную гамму когнитивного и эмотивного опыта эготопа и проявляется в следующей оппозиции: воспоминания-переживания вызывают радостное чувство (радостно мне), а в настоящее время
вновь пéрежитое вызывает чувство скорби (больно вспомнить). Таким образом, именно
эготоп является ядром формирования интенциональной модальности в дискурсе поэтической прозы.
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Ноэтические компоненты переживания характеризуют направленность сознания на
предмет как акт придания смысла. Вместе с «оживляемым» чувственным материалом,
отмечают авторы философского словаря, они составляют предмет анализа, в котором
переживание предстаёт как непрерывная вариация, поток феноменологического бытия с
его определёнными частями и моментами, актуальными и потенциальными фазами. Интенциональный анализ направлен на ноэматический коррелят акта (ноэму) – предметный
смысл как таковой, а также на устойчивое единство смысловых слоёв предмета. Интенциональность объекта в дискурсе поэтической прозы предполагает разные модальности:
1) восприятие объекта, 2) воображение объекта, 3) надежда на объект. Следовательно,
когда человек переживает, испытывает какое-либо чувство к объекту, можно говорить об
интенциональном отношении к этому объекту. Это может быть воспоминание, вера во
что-то, размышление о чём-то.
В спальню проходят молодцы из бань – переносить усопшего на стол в залу. На
диване дожидаются монашки, старая и молоденькая: будут денно-нощно читать по
усопшему псалтырь, молиться за его душу. Только три денька душа будет с нами… –
рассказывал мне Горкин, давно еще, и давал «помянник», куда вписывают о здравии
и о упокоении. В помяннике все написано про душу, что святые старцы слышали в
Египетской пустыне от Ангела. А после трёх ден душа возносится Ангелом для поклонения Богу. И ещё будет возноситься: на девятый и сороковой день по кончине.
Первые три дня душа очень скорбит от разлуки с телом и скитается, как бесприютная птица. Но ей подается укрепление от Ангела, через молитвы: потому и служат
панихиды.
Интенциональная модальность в дискурсе поэтической прозы проходит следующие
этапы:
Воспоминание (проходят, дожидаются, денно-нощно будут читать, молиться
за его душу, рассказывал давно, вписывают о здравии и о упокоении, слышали от
Ангела, возносится Ангелом для поклонения Богу, будет возноситься на девятый и
сороковой день, скорбит от разлуки, скитается, подаётся от Ангела, через молитвы, служат панихиды):
Воспоминание в произведениях поэтической прозы становится той действительностью, которая переживается вновь, поэтому события в дискурсе поэтической прозы
последовательно интерпретируются с момента воспоминания: будут денно-нощно читать по усопшему псалтырь, молиться за его душу.
Размышление (Я думаю, – какая душа? В какой она одежде? похожа на живого?
может слышать меня и говорить?):
Я сажусь в уголок и стараюсь ее увидеть. Зажмуриваюсь… – и вижу: он здесь, со
мной сидит в кабинете, щелкает на счетах, глядит на меня через плечо и ласково
морщится, что я мешаю: «а, баловник… ну, давай, что ли, жё-лтики твои!» Вижу
ещё, ещё… как ловко садится на Кавказку… скачет веселый к нам, на богомолье… мажет мне щеки земляникой…
Воображение (стараюсь ее увидеть; зажмуриваюсь… – и вижу):
Особенностью воображения в произведениях поэтической прозы является рефлективное перерождение воображения в воспоминание (он здесь сидит в кабинете, щелкает на счетах, глядит на меня и ласково морщится, ловко садится, скачет веселый,
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мажет мне щеки земляникой). Новая интенция в отношении объектов, которые окружают человека, по мнению М. Мерло-Понти, «отодвигают в прошлое то, что я только
что пережил» [3: 219].
Всегда он во мне, живой?! и будет всегда со мной, только я захочу увидеть?..
Надежда-утверждение (всегда во мне, живой?! и будет всегда со мной):
Следовательно, интенциональная модальность (воспоминание → размышление →
воображение → воображение-воспоминание → надежда-утверждение) выражается индивидуальным переживанием и духовным миром эготопа, именно такое соединение составляет сущность интенциональности поэтической прозы.
Сумма субъективных смыслов перерастает в текстах поэтической прозы в интенциональный образ (жё-лтики твои), который, «становясь интенциональной структурой, переходит с уровня инертного содержания сознания на уровень сознания единого
и синтетически соотнесённого с трансцендентным объектом» [4: 53]. Образ, по мнению
Ж.-П. Сартра, является особым интенциональным действием сознания, а воображение
способно оживлять содержание. Образ характеризуется одной и той же интенцией воображения, то есть образ не особая «вещь», не посредник между сознанием субъекта и
реальным предметом, который вспоминает субъект, но это специфический акт сознания,
направленный на предмет.
Поэтический образ, отмечает Гастон Башляр, есть внезапное раскрытие психической жизни. По мнению автора, только посредством интенциональности поэтического
воображения душа автора находит сознательное начало всей истинной поэзии. «Образ
становится новой сущностью нашего языка, он выражает наше Я и вместе с тем преображает нас в то, что он выражает; иначе говоря, образ есть одновременно и становление
словесного выражения, и становление нашей сущности. Слово здесь творит сущность»
[5: 11]. Образ «жёлтиков» в воображении автора погружает во внутренний мир переживаний, раскрывает психическое состояние эготопа и является эквивалентом радостного,
счастливого детства, того времени, когда был жив отец.
Анализируя творческое воображение, Г. Башляр отмечает, что «любая вещь, чтобы
стать символом, должна включиться в драму добра и зла» [5: 123]. Только пережитая
автором действительность воплощается в символике (материальная символика и материальное воображение), которые неразрывно связаны с воображением источника и являются социализированными символами явлений природы, воды, воздуха. Материальные
образы лежат в основе материального воображения поэтической прозы.
Материальная символика – «жёлтики» – оживила в материальном воображении всё,
что запечатлено было в памяти, так как воображение, по мнению психологов, является
психическим процессом создания образа предмета, который протекает в неразрывной
связи с памятью и мышлением:
А двор наш больше ста лет стоял, ещё до француза, и крапивка, и лопушки к заборам, и жёлтики веселили глаз (И.С. Шмелев, «Лето Господне»).
Новая интенция, отмечает М. Мерло-Понти, подхватывает традицию прошлого, а «я
подгоняю мои перцептивные интенции… под объекты, которые … существуют для меня
лишь постольку, поскольку порождают во мне мысли или желания» [3: 19]. «Жёлтик»
не только рождает воспоминание в тексте поэтической прозы, это не просто объект восприятия, он становится философским и ценностно-смысловым объектом.
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Жёлтик → душа → сон (память о счастливом детстве, о времени, когда был жив
отец) → жёлтик – символ счастливого детства → индивидуальный смысл. Таким образом, когда материальный символ жёлтик, воздействуя на сложную рефлексию субъекта,
эксплицировал множество интенциональных актов, связанных с трагической действительностью, именно тогда появился смысл. Смысл возникает при описывании свойства
какой-либо онтологической картины: онтологическая картина + свойство = смысл.
Центром интенционального акта в текстах поэтической прозы становится ситуация
появления смысла. Под интенциональным актом Г.И. Богин понимает акт направления
рефлексии на опыт, затем – на душу носителя этого опыта. Интенциональный акт, по
мнению учёного, совмещён с переживанием особого рода – переживанием интенционального акта. До этого субъект воспринимает единство ego с онтологическими картинами как «как нечто естественное и необходимое» [6: 3]. В интенциональном акте,
отмечает Г.И. Богин, рефлексия возникает из способности воображения, делающего онтологические картины подвижными и изменчивыми. В результате возникает баланс двух
начал: 1) понимание, основанное на рефлексии; 2) живое переживание, основанное на
феноменологической редукции. Именно такое совмещение делает интенциональный акт
«мощным проявлением духовных способностей человека» [6: 3].
Авторы поэтической прозы воспринимают художественный образ независимо от
структуры произведения, делая акцент на природном, естественном характере поэтической функции. Эта натурализация объекта художественного освоения делает язык явления природным и естественным.
… дождь проливной, холодный. Слышу, как воет в печке, стегает дождем в окна…
Дремлю – и слышу… – Святы-ый… Бо-о-оже-е-е-э… Свя-а-ты-ый… Кре-э-э…пкий…
Свя-а-а-ты-ый… Бес-сме-э-э-э-ртный…
Выносят Животворящий Крест?.. Животворящий Крест, в чудесных цветах,
живых… Молюсь про себя и плачу… тихо плачу… не зная, что это вынос… что это
выносят гроб.
Сильный дождь, струйки текут по стеклам, так и хлещет-стегает ветром.
Холодно от окошка даже…
Три-зна. За упокой души новопреставленного будут испивать тризну, поминать
впоследок-с. Спокон веку положено, чтобы тризна. Батюшка благословит-освятит,
после помяновенного обеда, после блинков, как «вечную память» протодьякон возгласит.
Я крещусь, шепчу… Кони, в черных покровах, едва ступают, черный народ теснится, совсем можжевельника не видно, ни камушка, – черное, черное одно… и уж ничего не видно от проливного дождя….
Материальная символика природы (1) дождь проливной, холодный, стегает дождём в окна, сильный дождь, струйки текут по стеклам, льёт дождь, ничего не
видно от проливного дождя; 2) ветер ерошит листья на венке, мотает ленты, так
и хлещет-стегает ветром) соединена с материальной символикой церковных номинаций (Животворящий Крест, тризна, «вечная память», протодьякон), именно этот
синтез, воздействуя на душу эготопа, образует в текстах поэтической прозы ядро интенционального акта. Смысл дискурса поэтической прозы формируется в ракурсе целостного восприятия и эксплицирует интенциональную модальность на фоне значимых субъек79

тивных переживаний, а образуемая при этом синергетика мысли, чувства и слова выступает главным фактором интенциональности лирикопрозаического текстопорождения.
Таким образом, интенциональность в поэтической прозе иллюстрирует сложную
гамму когнитивного и эмотивного опыта эготопа, который является ядром формирования интенциональной модальности. Материальная символика в неразрывной связи с материальным воображением, воздействуя на «душу» эготопа, раскрывая его психическое
состояние, окрашивается индивидуальным опытом, наполняется ценностными субъективными переживаниями и превращается в личностные смыслы.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ У ХУДОЖНІЙ
ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ
(вербалізація лінгвокультурного концепту ЧАС у творчості Ліни Костенко)
У статті розглядаються окремі аспекти дослідження мовної картини світу, зокрема розкриває особливості осягнення темпоральних відношень Ліною Костенко та їх
концептуалізацію у ліриці української поетеси.
Ключові слова: мовна картина світу, художній час, лінгвокультурний концепт.
В статье рассматриваются отдельные аспекты исследования языковой картины
мира, в частности особенности постижения темпоральных отношений и их концептуализацию в лирике украинской поэтессы Лины Костенко.
Ключевые слова: языковая картинна мира, художественное время, лингвокультурный концепт.
We consider some theoretical issues of language world. Scientific research reveals features
of Lina Kostenko’s perception of the temporal relations and their conceptualization in the
philosophical lyrics of Ukrainian poetess.
Key words: language picture of the world, artistic time, lingo-cultural concept.
Формування нової культурологічної парадигми визначило відповідний стиль лінгвістичного мислення, який потребує перегляду традиційних уявлень про феномен мовної
картини світу у мовній семантиці, вироблення нових підходів до вивчення лінгвістичних
феноменів, застосування в лінгвістиці нових методологічних стратегій.
Лінгвофілософська інтерпретація проблеми дослідження мовних одиниць у зв’язках
з іншими явищами дійсності прослідковується вже у працях Ф.Боаса, Л.Вайсберга,
В.Вундта, В. фон Гумбольдта, Дж.Лакоффа, Р. Лангакера, М. Лацаруса, О. Лосєва,
М. Мамардашвілі, О. Потебні, Е. Сепіра, Ф. де Соссюра, Б. Уорфа, Г. Штейнталя. Особливості функціонування слова в художній мові розкриваються у працях С. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько, Н. М. Сологуб, А. К. Мойсієнко, Л. О. Ставицької, П. Ю. Гриценка,
Л. В. Кравець, Г. М. Сюти, С. П. Бибик, М. Г. Железняка, Н. О. Мех та ін.
Фактом своєї феноменальності творчість Ліни Костенко спонукала до концептуально різних підходів її осмислення, репрезентованих у працях В.Базилевського,
В.Брюховецького, В.Дончика, М.Ільницького, М.Кудрявцева, Ю.Карпенка, І.Кошелівця,
А.Макарова, О.Никанорової, В.Панченка, В. Саєнко, Т.Салиги, Е.Соловей, І.Фізера,
В.Шелест, але всі ці дослідження здійснені в аспекті літературознавчого аналізу. З огляду
на це, актуалізується потреба у дослідженні сутності мовних явищ, зокрема особливостей вербалізації часових відношень у творах Ліни Костенко.
Дослідження художнього тексту передбачає аналітичну єдність реального, акціонального і вербального планів, відповідно включає такі елементи, які не можуть бути
описані лише за допомогою мовних знаків. Провідна роль у таких дослідженнях нале© Заремська І.М., 2011
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жить лінгвокультурним концептам, які виникають внаслідок взаємодії мовної і концептуальної картин світу, є універсальними орієнтирами творчої діяльності. Лише в контексті загального художнього плану творів можна визначити як загальну семантику, так і
окремі відтінки мовних одиниць національної мови.
Особливістю нашого дослідження є те, що його стрижневим елементом є мовна картина творів Ліни Костенко, яка відображає як особливості художнього сприйняття світу
взагалі, так й індивідуальні особливості осягання навколишнього світу людиною. При
цьому наголосимо, що світ постає перед людиною як єдине ціле і лише в результаті її
інтелектуальної діяльності уречевлюється в словах і мовних формах.
Як зазначає Е. Соловей у дослідженні, присвяченому українській філософській ліриці, існує так званий “наджанровий” план філософських шукань [1: 19]. Саме у такому
жанрі, на наш погляд, і творить Ліна Костенко. Варто було б розкрити сутність терміну
“наджанровий” і, відповідно, обґрунтувати свої міркування щодо віднесеності творчості
поетеси до цього різновиду філософського осмислення світу. Зрозуміло, що філософський метажанр (наджанр) – це спрямування мислительних зусиль, опосередкований
вияв філософських зацікавлень, результат особливого когнітивного осягнення світу, коли
широта охоплення думкою навколишнього світу виходить за межі реальності.
Ключовим концептом, який ми виокремили з художньої картини творів Ліни Костенко, визначаємо ЧАС.
Надзвичайну роль хронотопу помітили свого часу теоретики та історики літератури
Д.Лихачов, М.Бахтін, Ю.Лотман, М.Кормин, М.Гей, активно осмислюють її сучасні літературознавці Т.Салига, Ю.Барабаш, Р.Мовчан, Н.Копистянська, О.Шупта-В’язовська,
Н.Малютіна, С.Скиба, Л.Федорчук, Н.Тичина, В.Маковська, О.Луцишин, Н.Тодчук,
О.Порпуліта, Т.Крупеньова, В.Зубович та ін.
Зазначимо, що у своїй творчості Ліна Костенко максимально розширює часовий простір: до вічного часу та універсального простору.
Відомо, що художній час залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів,
взаємопроникнень різних емоційних малюнків, контрастів, але найбільш вагомим серед
цих чинників є інтелектуальна діяльність людини, від якої якраз і залежать особливості
членування цілісної картини світу і подальше оречевлення в словах і мовних формах
результатів цієї аналітичної роботи.
Логіка наукового дослідження підказує необхідність розкриття поняття “мовна картина світу”, яке має досить різноаспектне трактування. Так, короткий словник лінгвістичних термінів визначає мовну картину світу (надалі – МКС) як “членування предметного і поняттєвого світу засобами мови – словниковими, граматичними одиницями” [2:
93]. При цьому, МКС відбиває особливості сприйняття світу мовцями.
О. Селіванова розуміє мовну картину світу як “представлення предметів, явищ, фактів, ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, життєвих стратегій, сценаріїв поведінки в
мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в етносвідомості” [3: 365]. Отже, ми бачимо, що більша
увага тут звертається на особливості сприйняття світу не окремим індивідом, а цілим
етносом, які передаються із покоління в покоління, накладаючи таким чином відбиток на
концептуалізацію світу всіх представників етнічної групи.
Аналіз творчого доробку Ліни Костенко показав, що особливості сприйняття світу
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поетесою і подальше його відображення в поетичних та прозових творах багато в чому
віддзеркалює особливості осягнення навколишнього світу українським етносом. О. Богомолець у передмові до поетичної збірки “Гіацинтове сонце” написала, що поезія Ліни
Костенко – частина кожного, хто не не терпить брехні і блазентсва, зради і пластикової
любові; вона пробуджує від сну душі сотень тисяч людей, які змогли стати “прозрілими
творцями свого життя”, а це тому, що поетеса живе поза реальним часом і не обмежується просторовими рамками: “Ідуть сніги... Плюс мінус безконечність” [4: 124]; в її
неосяжному талантові поєднується логічно протилежні категорії і поняття, зливаються в
єдине ціле епохи, відстанню у сотні тисяч років [5: 12].
Ключовим концептом нашого дослідження є концепт ЧАС. С.Я. Єрмоленко зазначає,
що сема “час” є наскрізним мотивом поетичних текстів Ліни Костенко [6: 198]: “Століття – лише на розгін” [4: 175]. Д. Дроздовський підкреслює, що поезія Л. Костенко
не означує дефінітивно час – “вона просто є в Часі” [4: 283]. Так, уже перші поетичні
твори, вміщені в збірку “Вибране” [7], демонструють, наскільки тісно переплітаються
індивідуальні та національні особливості сприйняття світу:
І засміялась провесінь: – Пора! –
За Чорним Шляхом, за Великим Лугом –
Дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, пра-пра –
Усі ідуть за часом, як за плугом. [7: 4].
Крім того, що в цьому уривку відбивається бездоганне знання Ліною Костенко української історії, оскільки використовується метафорична назва Запорозької Січі – Великий Луг, порівняння “усі ідуть за часом, як за плугом” свідчить про те, що поетеса мислить категоріями, близькими українському духові. Але це не вичерпує всіх особливостей
сприйняття світу Ліною Костенко. Очевидним є й той відтінок, що кожна людина приречена іти за часом, так само як кожен українець змушений іти за плугом, аби прожити,
прогодувати родину і така “традиція” передається з покоління в покоління: “прадід і прапра, пра-пра”.
Надалі сприйняття світу українською поетесою набуває складніших форм і виразів.
Вона мислить кожною миттю, годиною, роком і так до віків, епох і аж до самої вічності:
Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить,
І раптом озирнувсь, а це вже роки й роки!
А це уже віки… [7: 10].
Поетичну збірку “Гіацинтове сонце” відкриває вірш “І знову пролог (Гіацинтове
сонце)”, в якому в одне ціле сплітаються діамертрально протилежні часові проміжки –
мить і вічність:
Маю день, маю мить,
Маю вічність собі на остачу.... [5: 17].
Кожен ранок був ніччю.
Кожна ніч була передоднем.
Кожен день був жагучим чуттям передщасть. [5: 17].
Геніальність поетичного таланту виявляється в тому, що логічно взаємозаперечні
поняття стають у поезії взаємозамінними, до філософського сприйняття часу людиною
додаються глибокі емоційні переживання. Цей фрагмент поетичного тексту є цікавим з
лінгвістичного погляду: префікс перед- вказує на розгортання дії в майбутньому, але в
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поетеси він набуває здатності до передбачень – передщасть.
Наголошуємо на тому, що поетеса мислить позапросторово і позачасово. Вона не
намагається втіснити життя людини в якийсь біологічний проміжок, а “летить”, “пливе”
разом з часом :
Пролітають над нами віки, лихоліття і хмарки,
Я там теж пролітаю, я теж пролітаю там. [7: 43].
Дюймовочка в листочку капустяному, Я у життя із вічності пливу. [7: 60].
Легко прослідкувати, що лексико-семантичне поле “час” у художньому доробку
української поетеси об’єднує слова: безсмертя, віки (вік), вічність, вчора, завтра, дні
(день), ніч, епоха, ера, літа, роки (рік), століття, хвилина, мить, майбутнє, минуле, пора,
темп, сучасність, а також похідні від них типу: вічний, одвічний, вовіки, сучасний та ін.
На наш погляд, темпоральний семантичний відтінок мають і такі лексеми, як пам’ять,
сон, особливо, якщо вони поєднуються з мовними одиницями, які мають внутрішню часову сему:
Чорний сон віків не збудеться
що мине а що й забудеться
що засне а що й розбудиться
чорний сон віків не збудеться [5: 57].
І де ж ті вишні, де ті вишні?
І де ті сни давнеколишні? [4: 200].
Такі сполучення набувають здатності бути провідником у минуле.
Ліна Костенко у своїх поетичних творах порушує проблеми існування людського
суспільства. Дуже точно використане риторичне питання, яке підсумовує міркування поетеси про вплив часу на існування людини, на збереження її морального “Я”:
Віки минули і віки грядуть
Чи людством бути
Люди ще спроможні? [7: 262].
…Ідуть роки. Ідуть століття.
Хтось щось руйнує. Хтось і створює. [7: 361].
Помітним є те, що незмінним атрибутом поезії Ліни Косенко є використання глибокої метафори і неадресності її думки, тобто використання неозначених займенників.
Віки мовчать. Душа не б’є на сполох
Порожніх слів намножилась лушпа. [7: 428].
Чітко простежується розчарування поетеси від споглядання на сучасний стан суспільства, на моральне обличчя людства, на меншовартість кожного нового покоління,
на те, що “майстри помирають, а підмайстри ще не стали майстрами” і від того спогад
залишається як рана, і від того болить серце непересічної особистості.
Виміри часу у Ліни Костенко надто різноманітні, її думка сягає не однієї епохи. Так
само не знає вона і просторових обмежень: в часі Марусі Чурай, Богдана Хмельницького,
Рогніди і Полоцького князя, подорожує разом з чумаками, опиняється в саду нев’янучих
скульптур; фольклорні та літературні ремінісценції відбиваються в спогадах, тому що
саме в них можна плисти “в ніч коротку назад по річці незворотнього часу”, бачити, як
по той бік “все ще первісне”, а по цей бік – “прогрес” і лише так можна осягнути вартість
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всього того, що людство втрачає з плином часу:
Гуманність добігає свої кроси
Задумалась на фініші століть. [7: 267].
І там, де “хочеться етики, пера, пензля і струни”, маємо “бздуру модню, чорний викид сірководню з отруєних століттям душ”. Поетеса майстерно поєднує у метафоричних
виразах матеріальні і духовні трагедії, маючи на увазі не лише свій народ, але й все
людство взагалі [4: 109].
Звичайно, тонка душа Ліни Костенко не може витримувати такої фальші, тому вона
закликає отямитись і не втратити внутрішньої краси:
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
- Люди, будьте взаємно ввічливі! [5: 45]
І в цьому шаленому темпі відбувається перехід “від етики до синтетики”, коли в
“перенаселеній Європі, в цивілізовані часи” кудись поділись “людські голоси”:
Шалені темпи. Час не наша власність.
Фантастика – не мріяв і Жюль Верн.
Кипить у нас в артеріях сучасність.
Нас із металу викував модерн. [7: 27].
Вокзали, темпи, термінали,
в прогрес запряжена душа [4: 183].
Від таких широких часових вимірів поетеса легко переходить на конкретні дати, на
час, обмежений календарними рамками, але відразу ж відбувається органічне поєднання
конкретного з абстрактним:
22-го березня 22-го вересня
22-го жовтня 22 22 (двадцять два)...
Чорні лебеді часу з лебединої пісні сторіч [4: 112 ].
Дуже часто в поезіях Ліни Костенко зустрічається лексема СУЧАСНІСТЬ, яка, на
наш погляд, є точкою відліку часу: до минулого чи до майбутнього, а то й до вічного.
Про невідворотність часового поспіху ми вже говорили, але дуже влучно всю боротьбу з
часом поетеса вмістила в такій формулі: “Час – не наша власність”. Хоча Ліна Костенко
намагається використати кожну мить життя, “вхопити за золоте крильце секунду”, як
годинникар із її вірша, але:
Здається, часу і не гаю,
А не встигаю, не встигаю!
(“Здається, часу і не гаю…”).
Художнє слово Ліни Костенко віддзеркалює її суспільні переконання і переживання
за долю України. Так, у метафоричному образі “старесенької” бабусі , “старшої мами”,
яка іде по дорозі “ Як завжди. Як недавно. Як давно”, змальовано сучасне нашої держави, яка, ще має час: “ще час є в тебе, пізно, але ж є!”, але вона кудись пішла, й нема
її, нема…
О. Пахльовська, розглядаючи потребу в часі людей різного роду життєвих покликань, пише, що для письменника “кайрос” [час Бога, якість часу – І.З.] – єдино потрібне
слово в єдино можливий момент [5: 81]:
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І слова
хоча б єдиного!
що має безсмертний сенс [5: 51].
Українська поетеса не розчаровується в “синтетичному віці”, у штучній любові, і,
“одягаючи пурпуровий плащ”, продовжує боротьбу, шукає відповідь на одвічне питання
– що таке життя?
О, як мені жилось і як мені страждалось!
І як мені навіки взнаки воно далось!
А що таке життя? Чи те, що переждалось?
Чи – все-таки життя – це те, що відбулось? [4: 176].
Отже, наше дослідження виявило такі слова, метафоричні вирази, слова-символи,
які об’єднуються в лексико-семантичне поле “ЧАС” (заповнюють слоти концепту ЧАС):
час, вік, віки, вічність, вчора, завтра, день, дні, день за днем, дати, майбутнє, завтра,
мить, фініш, старт, тисяча літ, дійсність, казка, секунди крильце золоте, усе віки, нове
століття, новітня, сто віків, сучасність, модерн, безсмертя, те, що переждалось, те,
що відбулось, безмежність, епоха, незабутнє, майбутнє, століття, минуле, по етапу
століть, не ті часи, вічна, позаминуле, був до нас, будеш після нас, секундант, півжиття, тінь сторіч, незворотній час, як завжди, як давно, як недавно, тисяча століть,
часи потомні, завжди, одвічний, сторіччя, сьогодні, прийдешні віки, етика, синтетика,
модерн, цивілізовані часи, мільярд років, мільйон років, фініш століть, гуманність, сон
віків, мине, засне, розбудиться, хвилини, реальна мить, проминуле, промайнуле, правічність, первісне, прогрес, споконвіку.
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Структурные компоненты мотива «Обращение
заговаривающего…» и их роль в заговорном тексте
(на материалах белорусских лечебных заговоров)
Стаття присвячена аналізу основних структурних компонентів замовного мотиву
– змістовної, семантично завершеною одиниці тексту – суб’єкта, його дії, об’єкта, на
яке спрямовано дію суб’єкта.
Ключові слова: замовний жанр, мотив, структурні компоненти, суб’єкт, об’єкт,
дія суб’єкта, семантика.
Статья посвящена анализу основных структурных компонентов заговорного мотива – содержательной, семантически завершенной единицы текста – субъекта, его
действия, объекта, на которое направлено действие субъекта.
Ключевые слова: заговорный жанр, мотив, структурные компоненты, субъект,
объект, действие субъекта, семантика.
This article analyzes the main structural components of incantation motive – the content is
semantically complete units of text – the subject of its action, the object targeted by the action
of the subject.
Key words: incantation genre, motif, structural components, subject, object, action entity
semantics.
Заговорный жанр – уникальное явление в традиционной культуре белорусов, что
проявляется в первую очередь в его трехкомпонентности. Как справедливо отметил
А. Юдин, «словесный текст является составной частью сложного акционально-вербально-реального (т. е. совмещающего выполнение определенных действий, произнесение
некоторых слов и нередко использование каких-то предметов) магического текста» [1:
4-5]. Трехкомпонентность заговорного жанра проявляется также в том, что в его состав
входят «субъект коммуникации (экспедиент), вербальный или обрядовый «текст», играющий роль медиатора (посредника) коммуникации, воспринимающий (реципиент)…»
[2: 112]. В предлагаемой статье будет проведен анализ именно вербального, относительно небольшого по размерам, компонента, в частности одного из его содержательных единиц – мотива «Обращение заговаривающего…» с точки зрения выявления семантики
структурных компонентов. Для выполнения поставленной задачи необходимо в первую
очередь обратить внимание на характер постоянства или изменяемости субъекта, объекта и действия как главных слагаемых мотива.
Симптоматично, что несмотря на архаичность жанра, доминирующее место занимает субмотив (реализация мотива на объектом смысловом уровне) «Обращение заговаривающего к христианским персонажам», что подтверждает высказывание Дж. Фрэзера
о том, что «церкви очень часто удавалось привить ростки новой веры к старому языческому древу» [3: 363]. Аналогичного взгляда придерживается и А. Морозов, утверждая,
© Вергеенко С.А., 2011
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что «… народ по своему перерабатывал каноны православия, приближая их к своим дохристианским верованиям» [4: 285].
В анализируемых текстах белорусских заговоров прямые обращение к христианским персонажам встречаются в преобладающем большинстве. Это дает основание не
согласиться с мнением А. Максимова, который довольно категорично утверждал, что «в
заговорах редки прямые обращение к христианским персонажам. Апелляции к ним происходят второстепенно, через введение соответствующих образов в повествовательную
часть заговоров… В большинстве заговоров у Бога, Богородицы, других христианских
персонажей, в отличие от демонологических существ, не просят запросто о том, ради
чего звучит заговор. Их авторитетом как бы подкрепляется просьба, обеспечивается ее
действенность» [5: 18].
Константным компонентом в названном мотиве является субъект, в качестве которого выступает заговаривающий. Как персонаж магического текста в рамках анализируемого мотива белорусских лечебных заговоров он выступает в двух ипостасях:
– как персонаж, который обладает сверхъестественной силой (об этом свидетельствует уже само обращение как к христианским, так и к другим мифологическим персонажам). В некоторых случаях заговаривающий предстает в зооморфном образе (хищного или домашнего животного) – «ты каза, а я воўк» – Кормянский район Гомельской
области [6: 227, № 764], «а то я сабака, я цябе з’ем» – Быховский район Могилевской
области [6: 226, № 757], «я кошка, а ты мышка» – Рассонский район Вицебской области,
Ганцевичский район Брестской области [6: 230, № 776];
– как посредник между христианскими и языческими персонажами (в том числе
и болезнью). В этой ипостаси заговаривающий, например, передает болезни («грызі»)
просьбу Господа Бога и Пречистой Матери не вредить телу человека («Не я цябе, грызь,
упрашаю, не я цябе, грызь, умаляю. Прося цябе, грызь, сам Гасподзь і маць Прачыстая:
па касці не хадзіць, касьці не марыць…» – Ветковский район Гомельской области [7: 136,
№ 333]).
В текстах лечебных заговоров между адресантом-субъектом и адресатом-объектом,
к которому обращена просьба, присутствуют разные активные формы взаимодействия.
Эти отношения могут осушествляться как на акциональном («Госпаду Богу памалюся,
Прачыстай Маці пакланюся») уровне, так и на вербальном («усіх святых папрашу»), но
чаще подобные взаимодействия осуществляются синхронно («Госпаду Богу памалюся,
Гасподзь Бога ўпрашаю, умаляю»). Еще большим разнообразием выделяются вербальные формулы обращения, которые влияют на семантику и функциональность мотива в
зависимости от адресата: обращения адресовались непосредственно болезни, христианским и языческим персонажам, мифологическим существам, природно-космическим
объектам и предметам. С точки зрения семантики действия субъекта наиболее известными были обращения-просьбы (чаще звучала просьба о помощи). Исследование вербальных формул позволило сделать вывод о том, что они полностью соответствуют той
прагматической цели, какой добивается лекарь, и выделить 7 наиболее распространенных вариантов обращения, некоторые из которых встречаются и в других славянских
традициях:
– просьба (при обращениях как к христианским, так и к языческим персонажам,
в том числе к болезни). Это выражается при помощи императивной формы глаголов
(«прыступі», «дапамажы», «стань на помач», «я цябе прашу, угавараю» и т.д.);
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– приказ (при обращениях к болезни – «ты, кроў, запрысь», «не хадзі па касці, не
разлівай крыві», «дуга, разагніся, вада, разалліся» и т.д.);
– угроза (при обращениях к языческим персонажам и болезни – «… а не выйдзеш – я
на цябе нашлю Міхаіла-архангела. Ён цябе разаб’ець…» – Кормянский район Гомельской
области РБ [6: 229, № 770], «я цябе, лячэ-перапалячэ, ізжэну з імя» – Лельчицкий район
Гомельской области РБ [6: 320, № 1076]. Как утверждает Л. Виноградова, «формулы
угроз … русских заговоров по своей структуре, семантике и общей типологии обнаруживают значительное сходство с белорусской традицией. В качестве помощников человека, отпугивающих носителей зла угрозами, здесь чаще всего выступают божественные
силы: Бог, Христос, Богородица, архангел Михаил, Илья-пророк, Кузьма-Демьян … и
др.») [8: 429]. Формула угрозы встречается также в македонской («… оти со железо
изгорено, кет и го откарнам корено» («а не то каленым железом выжгу твой корень»)
– г. Прилеп, Македония [9: 97, № 205]), болгарской («… че имам манара, че те посечем!.. че имам сито, че те пресеіем!.. че имам огин, че те изгорим!» («… у меня есть
топор, я тебя порублю!.. у меня есть сито, я тебя просею!.. у меня есть огонь, я тебя
сожгу!») – Ломский округ, Болгария [9: 113, № 243]) и чешской традиции («Růže, růže, jdi
pryč, nebud’ vice, nedo spálím tebe» («Рожа, рожа, иди прочь, не будь больше, а то сожгу
тебя») – Нимбрук, Чехия [10: 113, № 103]);
– проклятие (при обращениях к языческим персонажам и болезни);
– предполагаемое действие (при обращениях к языческим персонажам и болезни –
«буду выгаворваць»);
– просьба или запрет вредить человеку и его телу (при обращениях к языческим персонажам и болезни, что вербально выражается через отрицательные инфинитивы («тут
табе не хадзіць, сэрца не знабіць» и т.п.));
– вопрос («чаго ты ўсхадзіўся?»);
– предложение обмена («табе – цёмныя ночы, мне – светлыя вочы. Табе – на высату, мне – на красату…» – Гомельская область, «Вам, ночныцы, хлиб и сыль, а для
мэнэ крепкый сон» – Брестская область [11: 59, № 63] и т.д.). В заговорах от «начніц»
часто предложение обмена используется вместе с мотивом «Посватаемся-побратаемся»,
что зафиксировано также в других славянских традициях: «…Добрый вечер тобе, деду,
посватаемось, побратаемось, у мине донька, у вас сынок. Возьми своему сыночку крикушечки и плакушечки, а моёй дочци спакоенько и гуляенько…» – Чернобыльский район
Киевской области, Украина [11: 47, № 37].
Таким образом, именно от объекта и силы его воздействия на болезнь зависит создание конкретных условий для взаимосвязи с субъектом и выбор формы обращения заговаривающего. С целью определения функции объекта, на который направлено действие
в субмотиве «Обращение заговаривающего к христианским персонажам», необходимо
подробно охарактеризовать этот мотивный компонент. Чаще всего в рамках анализируемого мотива заговаривающий обращается к Пречистой Матери. Согласно с народными
представлениями, Божья Мать «воспринималась близкой простым людям, их первой
заступницей перед Сыном, которая по-матерински переживает за всех, утешает, которая милостивая, отзывчивая к любому несчастью и которая облегчает боль» [12: 610].
В белорусских лечебных заговорах с микромотивом (высшей степени конкретизации
субмотива на тех же или других смысловых уровнях) «Обращение заговаривающего к
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Пречистой Матери» этот персонаж можно отнести как к фольклорно-мифологическим,
так и к группе христианских. Как утверждают исследователи, «повсеместно у русских
Богородицу считали целительницей от самых разных болезней» [12: 622]. Приведенный
тезис подтверждают и примеры белорусских заговоров, в которых заговаривающий обращается к Пречистой Матери с просьбой избавить человека от конкретных заболеваний
(например, от заболеваний глаз, «уроку», зубной боли и др.) или помочь заговаривающему в этом деле: «Госпаду Богу памалюся, святой Прачысце пакланюся. Святая Прачыста Божа маці, прыступі к майму дзіцяці ўдару ўгавараці» – Стародорожский район
Минской области, вар. Буда-Кошелевский район Гомельской области [6: 166, № 531],
«Госпадзі Божа, Прачыстая маці, прыступі-памагі скулу-рожу выгавараці» – Солигорский район Минской области [6: 199, № 671], «Першым разам, божым часам Прасвятая
Божая матка, прыступі і дапамажы начныя шаптаці і ўгавараці і сон накідаці» – Солигорский район Минской области [6: 342, № 1175]. В качестве фольклорно-мифологического, но приближенного к реальному миру персонажа, Пречистая Мать всегда близка к народу: ее просят прийти к дому заболевшего и вылечить его от испуга («Святая
Прачыста Божа мацерь, прыдзі к нашай хаткі, свяцонаму, крешчонаму рабу божаму
(імя) іспуг шаптаці» – г. Гомель Гомельскай области [7: 201, № 538]). В данном случае
Пречистая Мать одновременно является и персонажем магического текста, и выступает
в роли целительницы-шептухи.
Персонаж Пречистая Мать в качестве объекта, на который направлено основное
действие, входит в состав структурообразующего мотива как персонаж христианской
молитвы. Как компонент сюжетообразующего мотива этот образ приобретает свойства
фольклорно-мифологического персонажа и выступает в качестве союзницы лекаря: помогает и заговаривающему, и заболевшему. В некоторых случаях с анализируемого мотива начинается развитие сюжета, и персонаж (в данном случае Пречистая Мать), который является объектом мотива «Обращение заговаривающего…», становится субъектом
в других мотивах (например, в мотиве «Способы избавления от болезни»). Выбор объекта непосредственно влияет и на характер обращения.
Таким образом, проанализировав субмотив «Обращение заговаривающего к христианским персонажам», можно сделать выводы о константности и изменяемости мотивных
компонентов; о выборе формы действия субъекта (в нашем случае обращения) в зависимости от объекта, на который направлено действие; о значении субъекта и объекта
не только в тексте заговора, но и его семантике в мифологической традиции белорусов.
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АГРЕСИВНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ТИПИ
ЕМОЦІЙНОГО ДИСКУРСУ

Стаття присвячена встановленню критеріїв і побудові типології емоційного дискурсу. Особлива увага приділяється агресивному та аксіологічному типам емоційного
дискурсу, які розглядаються з урахуванням їх загальної характеристики, а саме визначення, опису типових ситуацій, інтенцій мовців та мовленнєвої поведінки комунікантів.
Підкреслюється спонтанність емоційної мовленнєвої поведінки як відмінної риси емоційного дискурсу.
Ключові слова: інтенція мовця, принцип комунікативного співробітництва, максими ввічливості, конфлікт, агресія, оцінка.
Статья посвящена установлению критериев и построению типологии эмоционального дискурса. Особое внимание уделено агрессивному и аксиологическому типам эмоционального дискурса, которые рассматриваются с учетом их общей характеристики,
а именно определения, описания типовых ситуаций, интенций говорящих и речевого поведения коммуникантов. Подчеркивается спонтанность эмоционального речевого поведения как отличительной черты эмоционального дискурса.
Ключевые слова: интенция говорящего, принцип коммуникативного сотрудничества, максимы вежливости, конфликт, агрессия, оценка.
This research focuses on the standard-setting and the typology construction of the emotional
discourse. A special attention is drawn to the aggressive and axiological types of the emotional
discourse which are studied with regard to their general characteristics, notably the definition,
the description of the typical situations, speakers’ intentions and the speech behaviour of the
communicants. The spontaneity of the emotional speech behaviour as the main differential
feature of the emotional discourse is underlined.
Key words: speaker’s intention, the principle of communicative cooperation, politeness
maxims, conflict, aggression, assessment.
Як не раз зазначалося у наших попередніх публікаціях, емоційний дискурс розглядається нами як спонтанна емоційна мовленнєва діяльність і виокремлюється в окремий
тип дискурсу на основі низки диференційних рис [див. 1]. Все ж, поряд з лексичними,
семантичними, синтаксичними, функціональними особливостями цього дискурсу ми не
можемо не згадати прототипних ситуацій його виникнення.
До емоційних дискурсів зараховуємо агресивний, аксіологічний, блокувальний,
з’ясувальний, сповідальний, фатичний, виходячи з їхньої загальної характеристики,
а саме визначення, опису типових ситуацій, інтенцій мовців та мовленнєвої поведінки
комунікантів. Метою цієї статті є детальний розгляд лише агресивного й аксіологічного
видів емоційного дискурсу. Аналіз інших видів емоційного дискурсу є завданням наших
майбутніх статей.
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Агресивний емоційний дискурс представлений такою мовленнєвою взаємодією комунікантів, яка характеризується недотриманням принципу комунікативного співробітництва [10] та максим ввічливого спілкування [11: 131–139], що проявляється в грубості,
нетактовності, демонстративній байдужості, деструктивній поведінці. Цей тип дискурсу
викликає дисенсус, оскільки комуніканти перебувають у стані ворожості, ігноруючи право співрозмовника на незгоду, що призводить до псування чи руйнування взаємовідносин [8: 4; 9: 188], і між комунікантами виникає конфлікт.
Агресія й агресивний дискурс є добре вивченими у психології та лінгвістиці [2:
265–266; 3: 166; 6: 233; 7: 226; 8: 4; 9: 188; 13: 478–479 та інші]. Необхідність розгляду агресивного дискурсу спричинена тим, що він є одним з найбільш поширених видів
емоційного дискурсу. Для висвітлення суті агресивного емоційного дискурсу ми зупинимося лише на аналізі намірів та мовленнєвої поведінки комунікантів, які перебувають у
стані агресії, відкритої неприязні, унаслідок чого виникає ворожість. Поведінка мовців
залежить від факторів, що спричиняють виникнення агресії, до яких психологи відносять фрустрацію, подразливі події (біль, спека, шум, натовп тощо), неприємні емоційні
стани, необхідність в самозахисті, емоційно змінні враження, нестриманість [9: 188; 13:
479]. Агресія може бути реакцією на певну емоцію [6: 233], зокрема на гнів, особливо
в комплексі з відразою та зневагою, утворюючи так-звану “тріаду ворожості” [2: 265,
266; 3: 316; 6: 234; 8: 4]. Агресія може виникати під час конфлікту внаслідок зіткнення
переконань, цінностей, інтересів комунікантів, збою в розумінні партнера, викликаного
суперечностями, невиправданням очікуваного, нетактовністю, відмовою тощо ( напр. [9:
178, 181]).
Мовець-агресор відзначається егоїстичною поведінкою, яка проявляється в бажанні
домінувати і перемогти. Його метою є змусити адресата підкоритися, що здійснюється
жорсткими неаргументованими, часто грубими способами прямого мовленнєвого впливу [7: 226]. Як наслідок, спостерігається сильний емоційний вибух, який супроводжується лайливою лексикою, різними образливими номінаціями і висловленнями разом зі
специфічними для даної ситуації паралінгвістичними засобами, що призводить до агресивних дій у відповідь. Такий конфлікт є розплатою, що може закінчитися бійкою [12:
194–195]. У свідомості конфліктуючих формується образ ворога, їх метою є уразити опонента. Виходячи зі сказаного, адресант в дискурсі мовленнєвої агресії розглядається як
“переслідувач”, адресат – як “жертва”.
Агресивний емоційний дискурс може бути представленим мовленнєвою атакою/
агресією з боку мовця, або емоційною реакцією з боку адресата. У першому випадку до
агресивного емоційного дискурсу ми відносимо такі його види, як: висміювання, наругу, прискіпування, залякування, догану, звинувачення, ультиматум, оскільки всі
вони свідчать про агресивні, ворожі дії мовця по відношенню до адресата, які принижують, лякають його. Розглянемо агресивний емоційний дискурс з боку мовця на прикладі
прискіпування:
Jimmy: […] Are you going to Church?
Helena: (rather taken aback). No, I don’t think so. Unless you want to.
Jimmy: Do I detect a growing, satanic glint in her eyes lately? Do you think it’s living in
sin with me that does it? (To Helena.) Do you feel very sinful my dear? Well? Do you?
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She can hardly believe that this is an attack, and she can only look at him, uncertain of
herself.
Do you feel sin crawling out of your ears, like stored up wax or something? Are you
wondering whether I’m joking or not? Perhaps I ought to wear a red nose and a funny hat. I’m
just curious, that’s all.
She is shaken by the sudden coldness in his eyes […] (Osborne, 78).
Висловлення Are you going to Church? підтверджує інтенцію Джиммі знайти привід
для того, щоб виразити своє незадоволення, і він знайшов його, запитавши про церкву.
У даному прикладі агресія Джиммі передається через уїдливі саркастичні питання (Do
I detect a growing, satanic glint in her eyes lately? Do you think it’s living in sin with me that
does it? Do you feel very sinful, my dear? Well? Do you? Do you feel sin crawling out of your
ears, like stored up wax or something? Are you wondering whether I’m joking or not?), які використовуються як прийом атаки на Гелену. Джиммі виступає переслідувачем і не може
зупинитися, словесно діймаючи свою жертву Гелену.
З боку адресата емоційною реакцією слугують опротестування, захист (виправдовування), тому що вони виникають унаслідок події, яка порушує емоційну рівновагу мовця та спричинює сильний емоційний сплеск. Розглянемо на прикладі агресивний
емоційний дискурс з боку адресата:
The thought took quite a long time to travel through his head, but when at last he got it he
flew into a violent rage. There flowed from his mouth such a stream of blasphemous obscenities
as would have started a marine.
“That old cow,” he finished. “What does he take me for?”
“You have the reputation of being rather hot stuff with the girls, Ginger,” giggled the little
Contrôleur.
“I wouldn’t touch her with the flag-end of a barge-pole. It never entered my head. The
nerve. I’ll wring his blasted neck. Look herе, give me my money, I’m going to get drunk.”
“I don’t blame you,” said the Contrôleur.
“That old cow,” repeated Ginger Ted. “That old cow.”
He was shocked and outraged. The suggestion really shattered his sense of decency.
[…] “It’s an insult,” he shouted at the Contrôleur. “That’s what it is, it’s a bloody insult.”
He lurched out of the house, and as he went he muttered to himself: “Dirty swine, dirty
swine” (Maugham, 34-35).
Агресивна реакція Джингера викликана словами священика, які передав суддя.
Джингер дуже злий (he flew into a violent rage): сама думка, що він міг зґвалтувати сестру
священника – образлива, бо вона є непривабливою старою дівою (That old cow, I wouldn’t
touch her with the flag-end of a barge-pole). Джингер розглядає дане припущення як кривду (it’s a (bloody) insult), оскільки, якщо про це довідаються, то з нього кепкуватимуть.
Як наслідок, він поводиться агресивно, виражаючи своє обурення. Інспектор не засуджує
його, навпаки, підтримує в його бажанні напитися.
Вищезазначені різновиди агресивного емоційного дискурсу можуть комбінуватися,
утворюючи складний агресивний дискурс типу справдовування чи сварки. Розвиток
конфліктної ситуації може проходити за рахунок динамічного зміщення мовленнєвої взаємодії від справдовування до сварки в результаті зниження контролю. Розглянемо приклад.
(He advances toward Cory.)
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Cory: What you gonna do … give me a whupping? You can’t whup me no more. You’re too
old. You just an old man.
Troy: (Shoves him on his shoulder.) Nigger! That’s what you are. You just another nigger
on the street to me!
Cory: You crazy! You know that?
Troy: Go on now! You got the devil in you. Get on away from me!
Cory: You just a crazy old man … talking about I got the devil in me.
Troy: Yeah, I’m crazy! If you don’t get on the other side of that yard … I’m gonna show you
how crazy I am! Go on … get the hell out of my yard.
Cory: It ain’t your yard. You took Uncle Gabe’s money he got from the army and then you
put him out.
Troy: (Troy advances on Cory.) Get your black ass out of my yard!
(Troy’s advance backs Cory up against the tree. Cory grabs up the bat.)
Cory: I ain’t going nowhere! Come on … put me out! I ain’t scared of you.
Troy: That’s my bat!
Cory: Come on!
Troy: Put my bat down!
Cory: Come on, put me out!
(Cory swings at Troy, who backs across the yard.) What’s the matter? You so bad …put
me out!
(Troy advances toward Cory.)
Cory: (Backing up.) Come on! Come on!
Troy: You’re gonna have to use it! You wanna draw that bat back in me … you’re gonna
have to use it.
Cory: Come on! … Come on!
(Cory swings the bat at Troy a second time. He misses. Troy continues to advance toward
him.)
Troy: You’re gonna have to kill me! You wanna draw that bat back in me. You’re gonna
have to kill me.
(Cory, backed up against the tree, can go no farther. Troy taunts him. He sticks out his head
and offers him a target.)
Come on! Come on!
(Cory is unable to swing the bat. Troy grabs it.)
Troy: Then I’ll show you.
(Cory and Troy struggle over the bat. The struggle is fierce and fully engaged. Troy
ultimately is the stronger, and takes the bat from Cory and stands over him ready to swing. He
stops himself.)
Go on and get away from around my house.
(Cory, stung by his defeat, picks himself up, walks slowly out of the yard and up the alley.)
Cory: Tell Mama I’ll be back for my things.
Troy: They’ll be on the other side of that fence (Wilson, 87–89).
На прикладі конфлікту батька Троя та сина Корі можна спостерігати поетапне наростання емоційності ситуації від суперечки до скандалу. Батько і син перетворюються
з рідних людей на ворогів. На фоні таких емоцій, як неприязнь, обурення і гнів, у них
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іде боротьба за лідерство та ініціативу. Неможливість дійти спільної мови проявляється
в конфронтації й агресії, що реалізується в погрозах (Get on away from me! If you don’t get
on the other side of that yard … I’m gonna show you how crazy I am! Go on … get the hell out
of my yard. You’re gonna have to use it! You wanna draw that bat back in me … you’re gonna
have to use it. Then I’ll show you), ефект яких посилюється провокуючими (Go on now!
Come on … put me out! I ain’t scared of you. Come on! You so bad …put me out!) та образливими одиницями (You just an old man. Nigger! You crazy! black ass). Як наслідок, вони
розпочинають бійку, і батько, перемігши, виганяє свого сина з дому.
Перейдемо до розгляду аксіологічного емоційного дискурсу.
Аксіологічний емоційний дискурс передає коментар, який виражає емоційно-оцінне ставлення мовців один до одного, до вчинків, дій оточуючих, до дійсності тощо. Як
відомо, одним з основних критеріїв оцінки, у тому числі й емоційної, є протиставлення
за ознаками “позитивна/негативна”, “добре/погано” [4: 5; 5: 151 та інші]. Носієм оцінки
переважно виступає суб’єкт мовлення, який виражає або позитивну емоційну оцінку з
її модифікаціями – схваленням, захопленням і т. ін., або негативну емоційну оцінку та її
модифікації – несхвалення, зневагу, презирство, насміх тощо. Залежно від того, на кого
або на що спрямована емоційна оцінка, виділяємо об’єктно-орієнтовані та суб’єктноорієнтовані аксіологічні емоційні дискурси.
Об’єктно-орієнтовані емоційні дискурси несуть в собі характеристику якостей,
властивостей, дій і вчинків адресата або ситуації мовлення, тому до групи об’єктноорієнтованого аксіологічного емоційного дискурсу ми відносимо критику, коментар
(відгук), похвалу, скаргу, торг. Розглянемо об’єктно-орієнтований аксіологічний тип
емоційного дискурсу на прикладі торгу:
“Indeed, she’s only asking half the proper price of those champions. Look here. Those
fellows are almost reared. You’d only have to give them a few bags of bran – ”
“A few bags of bran?” Eamonn shouted. “Don’t disgust me with that kind of nonsense.
Seven pounds ten a head is high way robbery.”
“Enough of that now,” Pedar shouted. “if you mean business, buy the pigs; if not, run
along home before I lose my temper with you. I never heard such scandalous talk in all my
life.” […]
“Seven pounds a head,” Eamonn shouted, “and devil a penny more. Are you satisfied?”
Pedar put his hands behind his back and said:
“Seven pounds and ten. That’s her last word. Take it or leave it.”
“I’ll leave it,” Eamonn shouted, as he made for his car in great haste. “I’ll waste no more
of my time. Good day to you.”
“Safe journey,” Pedar muttered, as he walked away in the opposite direction. “We live
and learn. Such abuse! Lord knows! I never heard the like of it from an honest man” (Flaherty,
256–257).
Під час торгу учасники комунікації оцінюють товар, виставлений на продаж. Педар, власник свиней, намагається продати їх як найвигідніше, тому хвалить їх. Покупець
Еамонн робить все можливе, щоб збити ціну. Коментарі мовців свідчать про об’єктну
орієнтованість цього дискурсу, оскільки вони стосуються товару (half the proper price
of those champions, Those fellows are almost reared, Seven pounds ten a head is high way
robbery), а також комунікантів, якими співрозмовники наділяють один одного (if you
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mean business, buy the pigs; if not, run along home before I lose my temper with you. I never
heard such scandalous talk in all my life. Don’t disgust me with that kind of nonsense), опису
ситуації (Such abuse! Lord knows! I never heard the like of it from an honest man).
У суб’єктно-орієнтованих емоційних дискурсах оцінюються власні вчинки або
якості. До суб’єктно-орієнтованих емоційних дискурсів ми відносимо хвастання,
(само)захоплення, в яких виражається задоволення собою, самовпевненність; та самокритику з такими емоціями, як незадоволення собою, відразою до себе та почуттям
невпевненості тощо. Проілюструємо суб’єктно-орієнтований аксіологічний тип емоційного дискурсу на прикладі самозахоплення:
As she strolled through the family rose gardens watching the sun rise, she felt happier than
she had ever been. “Not only am I perfect,” she said to herself, “I am probably the first perfect
person in the whole long history of the universe. Not a part of me could stand improving, how
lucky I am to be perfect and rich and sought after and sensitive and young and ...” (Goldman,
34–35).
Цей уривок дискурсу є суб’єктно-орієнтованим, оскільки спрямований на оцінювання
дівчиною своїх власних природних даних – вона захоплюється своєю вродою, вважає себе
досконалою і радіє з того, що, можливо, вона перша ідеальна людина в історії всесвіту.
Отже, агресивний дискурс як найяскравіший тип емоційного дискурсу представлений двома різновидами: а) мовленнєвою атакою/агресією з боку мовця, до якого відносяться висміювання, наругу, прискіпування, залякування, догану, звинувачення, ультиматум, або б) емоційною реакцією з боку адресата на прикладі опротестування, захист
(виправдовування). У разі комбінування вищезгаданих підвидів утворюється складний
агресивний дискурс типу справдовування чи сварки. До аксіологічного емоційного дискурсу відносяться об’єктно-орієнтовані, включаючи критику, коментар (відгук), похвалу,
скаргу, торг; та суб’єктно-орієнтовані різновиди, до яких належать хвастання, (само)захоплення та самокритику.
Перспективи дослідження зумовлені тим, що воно є внеском у вирішення проблем
теорії мовленнєвої комунікації, пов’язаних із дослідженням мовленнєвої поведінки комунікантів та мовного впливу на співрозмовника, й емотіології у плані вивчення мовного
вираження емоцій людини у спонтанних мовленнєвих ситуаціях.
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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО Й ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті подано стислий аналіз процесу становлення й розвитку української
наукової термінології. Розглянуто окремі аспекти нормування галузевих терміносистем,
взаємодію національних та інтернаціональних компонентів у їх структурі.
Ключові слова: термінологія, унормування, науково-галузевий, взаємодія.
В статье представлен краткий анализ процесса становления и развития украинской
научной терминологии. Рассмотрены отдельные аспекты нормирования отраслевых
терминосистем, взаимодействие национальных и интернациональных компонентов в
их структуре.
Ключевые слова: терминология, нормирование, научно-отраслевой, взаимодействие.
This article provides a brief overview of the formation and development of Ukrainian
scientific terminology. Analysis of the individual aspects of the normalization industry
terminology systems in the context of the interaction between national and international
components in their structure.
Key words: terminology, norms, science and industry, the interaction.
Термінознавство як самостійна галузь наукових досліджень ґрунтується на прагненні вчених усвідомити місце й функцію термінів у науково-пізнавальній діяльності
людини. Ще до того, як функції термінів були визначені, з’явилося переконання, що без
уважного ставлення доцих мовних одиниць, без опанування термінологічними системами неможливі прогресивні нововведення в науці й техніці. Безліч фактів засвідчують
прагнення науковців до встановлення чітко визначеної наукової термінології в різних
галузях науки і техніки. Відомо, що творці хімічної мови Антуа Лавуазьє та Клод Бертолле зробили спробу встановити номенклатуру хімічних сполук і систематизувати хімічну
термінологію. Карл Лінней прагнув до унормування термінології в ботаніці та зоології,
Везалія – в анатомії. Упродовж століть цими питаннями цікавились учені Леон-Баттіста
Альберті, Мавролік Франческо, Лука Пачіолі, Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей, Альбрехт Дюрер та інші. Спроби за своїми результатами та обсягом були різними: деякі з
них отримали визнання (Лавуазьє, Лінней), а, наприклад, спроби Дюрера створити математичну термінологію на ґрунті німецької мови були невдалими. Однак важливим є саме
прагнення вчених до узгодження питань науки та мови, оскільки зв’язок між ними не викликав ніяких сумнівів. Взяти хоча б висновки Лавуазьє, який у своїх працях стверджував, що кожна фізична наука обов’язково складається із низки фактів, котрі утворюють
систему, уявлень, що їх викликають, слів, що їх виражають. Слово повинно породжувати уявлення, уявлення – зображувати факт: це три складники одного цілого. Якими б
не були достовірними факти і чіткими уявлення, викликані цими фактами, вони будуть
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виражати лише помилкові враження, якщо у нас не буде точних висловлювань для їх
передачі. Тому ні удосконалення мови без розвитку науки, ні науки без удосконалення
мови не можливе. Формування термінології відбувається за певними правилами, значна
частина яких тією чи іншою мірою пов’язана із особливостями взаємодії національних
та інтернаціональних елементів у системі термінотворення. Як свідчить історія, цей чинник відіграв суттєву роль у розвитку української наукової термінології. Так, наприклад,
перші хімічні терміни, створені М. Левченком у 1861 році, були зорієнтовані на народну
лексику: поняття атом передавалось як первець. Згодом у 1903 році В.Левицький розробив термінологію, певним чином уже зорієнтовану на міжнародну: ангідрид – безводний.
А ще пізніше, у 1927 році О. Курило та С.Зенкевичем було здійснено певне пристосування латини до норм української мови. У подальшому у 30-х роках XX ст. українська
хімічна термінологія була уніфікована під російську, а наприкінці цього ж сторіччя в
період утвердження української державності намітилась тенденція до повернення латинізованих термінів, з одного боку, а з іншого – до створення національних відповідників
згідно з нормами автентичної української мови.
З історією української державності пов’язаний і розвиток української юридичної
термінології, яка, ґрунтуючись на власній етнічномовній основі, використовуючи внутрішні словотворчі ресурси, розвивалась і змінювалась, зазнаючи значного впливу з
боку інших мов, що сприяло інтеграції української та європейської правової науки й
культури. Першими юридичними писемними пам’ятками, у яких була зафіксована нормативна лексика, можна вважати пам’ятки періоду Київської Русі (Договори руських з
греками 907, 911, 944 рр., Руська Правда тощо). Іван Франко у свої відомих «Нарисах
історії українсько-руської літератури до 1890 р.» писав, що саме ці пам’ятки дають нам
«найстаріші зразки актового язика і юридичної термінології дохристиянської Русі X в.»
[5; 203]. До речі, термінологічна практика І.Франка, результатом якої було створення
та впорядкування національної термінології, заслуговує особливої уваги, оскільки вона
була реалізацією його теорії та методології термінотворення. Серед основних принципів
цієї теорії можна виділити такі: 1) термінологія – це атрибут і основа наукової підмови
загальнонародної та літературної мови; 2) кожен термін повинен бути чітко визначеним
та науково обґрунтованим; 3) критерієм функціональності терміна є його простота, ясність, зрозумілість, а відтак – зручність у використанні. І.Франко вважав, що термін повинен відповідати реаліям історичного буття нації, «духові» національної мови, тобто її
фонетичним, дериватологічним, морфологічним, синтаксичним, орфографічним і стилістичним нормам. Ці вимоги мають поширюватися як на власнеукраїнські, так і на запозичені терміни. Не можна не відзначити і те, що І.Франко був прибічником поєднання в
структурі терміна національного та інтернаціонального елементів, оскільки заперечував
як невмотивоване запозичення зайвих іншомовних термінів, так і прагнення обмежитися
лише власнемовними можливостями у творенні термінології.
Показовою щодо творення українських термінів є позиція представників української
інтелігенції середини X1X ст. На початку 60-х років у єдиному на тоді часописі «Основи» з’являється стаття М. Левченка стосовно формування, творення української наукової
термінології [4; 183–186]. У них автор відстоював принцип фіксації народних назв як
відповідників до іншомовних, а за відсутності таких – творення термінів на народній
основі. Зокрема М. Левченко виступав проти вживання тих запозичених термінів, які ви100

явилися складними для народного мовлення. Він уважав, що терміни необхідно творити
так, щоб вони були зрозумілими для народу. Ця думка знайшла підтримку у статті-рецензії П.Єфименка, який, торкаючись питань словотвору в українській нормативній лексиці,
стверджував, що наукові терміни мають творитися на основі лише тих слів, які існують
в рідній мові. На думку П.Єфименка, навіть закінчення термінів, запозичених з іншої
мови, та їх морфологічна будова мають відповідати формам національної української
мови [3; 45 – 52].
Провідною тенденцією творення терміносистеми на народній основі ознаменовано
формування української фізичної термінології (кінець ХІХ – початок XX ст.). Завдяки
діяльності видатних вчених-фізиків І.Пулюя, В.Левицького, Т.Секунди, О.Курило була
здійснена спроба унормувати наукову фізичну термінологію шляхом використання словотвірних можливостей рідної мови (творення термінів за наявними в українській мові
словотворчими зразками з використанням власнемовних ресурсів – коренів, префіксів,
суфіксів), а також шляхом перекладу відомих у європейських мовах термінів чи шляхом
добору до них відповідників з народної мови.
Спроба унормувати українську термінологію, спираючись на внутрішні ресурси
української мови, здійснювалась зусиллями широкого кола наукової громадськості. Крім
вищезгаданих представників української інтелектуальної еліти, слід назвати імена таких
видатних діячів того часу, як М.Сулима, М.Гладкий, С.Смеречинський, М.Мироненко,
Є.Тимченко та багато інших. На жаль, більшість із них було репресовано у 30-ті роки за
звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі, піддані гонінням як вороги
народу. Насправді ж, ці люди зробили неоціненний внесок у справу розвитку української науки та української мови. Висновки, зроблені ними стосовно словникової справи
та унормування термінології, є актуальними і сьогодні. Так, наприклад, М. Гладкий у
своїх публікаціях та виступах вимагав від укладачів словників уваги до власних термінотворчих ресурсів української мови. Він категориично заперечував невластиві мові
термінологічні утворення на -чик-, -щик-, вважаючи, що їх слід «заступати українськими іменниками на -ник-, -ач-,-яр-» [2; 5](покажчик – показник); пропонував уживати
прикметниковий суфікс ов(ий) замість -н(ий) (машиновий) тощо. Багато уваги приділяв
учений усталенню лексичних норм української мови, зокрема звертав увагу на стандартні звороти ділової української мови (ужити заходів, порядок денний). Доцільнішим
бачилося також уживання замість канцелярських зворотів (по закінченні університету)
дієприслівникових (закінчивши університет), оскільки вони є органічними для української мови.
Утворення термінів на основі народної мови обстоював відомий український лексикограф Є. Желехівський. Під час роботи над «Малорусько-німецьким словарем» у листі
до М. Драгоманова у 1873 році він писав, що, укладаючи словник, узяв за основу матеріали усної народної словесності. Цим було доповнено уже відомі на той час геологічні
терміни іншомовного походження: басейн (річки) – водозбір, геологія – землезнавство
тощо.
На основі національних традицій з урахуванням міжнародної практики термінотворення створювалася українська економічна термінологія, у розвитку якої чітко простежуються дві тенденції: перша – орієнтація на засоби рідної мови з опорою на дериваційну систему української мови або термінологізація давно відомих слів: господарство,
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землеволодіння, садиба, спадщина, духівниця, податок, прибутки, видатки, витрати;
друга тенденція пов’язана із вживанням запозичених термінологічних назв. Щодо останньої, то тут маємо декілька різновидів запозичення. По-перше, це терміни, взяті з латини
чи грецької, але вживані у декількох неспоріднених мовах, так звані інтернаціоналізми
(асигнація, депозит, дотація, економіка, економія, кредит, квота, субсидія). А по-друге,
маємо факти запозичення з європейських мов: німецької (аукціон, бухгалтер, біржа, вексель, маклер), італійської ( банк, банкрут, брутто, нетто, валюта, кредит), англійської
(банкнот, бізнес, брокер, бюджет, лізинг), французької (аванс, акциз). Цікавими є прямі
запозичення з польської мови (достаток, кошт, маєток, рахунок), вплив якої на термінотворчі процеси в економічній лексиці періоду кінця XIX початку XX століть є досить
помітним.
Отже, як свідчать факти, впродовж усього історичного розвитку української термінології спостерігаємо, з одного боку, намагання вживати народну питому лексику, а з
іншого – прагнення наблизити її до міжнародної.
Показовою у цьому плані є медична термінологія, яка «належить, мабуть, до найстійкіших, бо тривало не піддавалася чужоземним впливам – російському та польському,
пройшла довгий шлях свого існування» [1]. Як свідчить М.О.Богоявленський, окремі медичні рукописи були відомі ще в Київській Русі, а повідомлення про анатомічні, фізіологічні терміни можна було знайти в різних рукописах іншого змісту, зокрема в конфесійних творах. Так от саме в медицині уже до 1931 року були сформовані певні методологічні засади термінотворчості. Прагнучи досягнути відповідності слова поняттю і структурі
номінативної одиниці, вчені не лише спиралися на національні словотворчі зразки, але
й використовували поширені в міжнародній термінології грецькі та латинські відповідники. Саме тому національні терміни гармонійно співіснували з інтернаціональними
Очевидно, що однією із причин використання іншомовних термінів є насамперед бажання об’єднати вимоги наукової точності та практичної лаконічності. Однак тут мають
бути вироблені певні критерії, які б прозоро демонстрували доцільність упровадження
того чи іншого запозичення. Серед основних вимог щодо цього процесу можуть бути,
наприклад, такі, як фонетична та морфологічна відповідність запозиченого слова-терміна українській мовній системі, його інформативність, доречність тощо. Взаємодія цих та
інших факторів і є свідченням доцільності іншомовного запозичення.
Варто також пам’ятати, що іншомовні слова-терміни по-різному функціонують в
українській мові. Одні з них залишаються у тому вигляді, а точніше, у тій формі, в якій
вони існували до моменту входження в українську мову, наприклад, такі поняття радіоелектроніки, як вірус, атом, алгоритм, процесор, метод, файл, модем, принтер, технічні
терміни блюмінг, крекінг, комбайн, реле тощо. У цьому випадку відсутній момент словотворення. (До речі, всі вищезгадані терміни мають близьке звучання і українською, і
російською, і англійською мовами, хоч мають американське походження). Однак якщо
запозичення зумовлено зміною кореня слова, зникненням або додаванням суфікса чи
префікса, зміною закінчення тощо, то це вже свідчить про творення нового слова. Сюди
ж можна віднести і терміни, сформовані з іншомовних елементів, але які не існують
як самостійні слова у мовах-першоджерелах. Наприклад, в українській технічній термінології були в такий спосіб самостійно утворені слова деформатор, декодатор, декод,
стабілітрон тощо. Такі терміни значно відрізняються від перших, і тут уже, очевидно,
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можна говорити про взаємодію іншомовного та власне українського елементів.
Інколи звучання іншомовного слова змінюється, підпорядковуючись орфоепії та
орфографії української мови, хоч інформаційна насиченість терміна залишається тією
самою, що і в мові-першоджерелі. Як приклад можуть бути названі слова англійського
походження, котрі українською мовою звучать як актив, абстракція, аналітичний, ксерокопія, транслятор, текст, структура. У сфері інформатики, програмування та обчислювальної техніки, де україномовна термінологія не склалася остаточно, окремі терміни вживаються і перекладними, і без перекладу. Так, наприклад, іншомовний термін
соmputer вживається і як комп’ютер, і як електронна обчислювальна машина, як таймер
та годинник тощо. Особливе місце в науці становлять терміни, утворені від прізвищ осіб,
що зробили визначне наукове відкриття, наприклад, джоулева теплота, бертолетова
сіль тощо. Бажано, щоб такі терміни були максимально використані як терміноелемент
для складних термінів, з ним пов’язаних.
Іншомовні запозичення часто є синонімами українських. При вирішенні питання про
доцільність одного з них, очевидно, не можна виходити виключно з тих міркувань, що
термін український і тому він кращий. Так само неправильно у разі наявності іншомовного терміна позбавляти український термін права на існування. Думаємо, що здебільшого виправданим є паралельне існування термінів, зокрема у сфері фахового спілкування, де термін обслуговує різні стилі мовлення: як офіційно-діловий, науковий, так і
розмовний та художньо-публіцистичний. Що ж до галузевої термінології, то, очевидно,
її нормування повинно починатися з упорядкування системи понять, що безпосередньо
пов’язане із знайомством зі структурою галузевих знань, термінологічна система якої
підлягає удосконаленню.
Як бачимо, навіть короткий огляд історичного розвитку терміносистем різних галузей дає підстави стверджувати, що їх функціонування зумовлене як національними
особливостями мови, так і тим вагомим впливом іншомовної лексики, що продовжується й сьогодні. Безперечно, найкращим інструментом мислення на різних вербальних
рівнях є рідна мова. Водночас процеси мовної інтерференції не можуть не торкнутися
і терміносистем. І тому будь-яка штучна реставрація уже забутих слів-термінів може
призвести до самоізоляції наукової мови, а врешті і самої вітчизняної науки. Надання
переваги національній терміноодиниці перед запозиченою є доцільним тоді, коли вона
вмотивована і її значення відповідає поняттю. При цьому виправданим можна вважати
таке запозичення, при якому й поняття, й іншомовний термін увійшли в мову одночасно.
Обмеження паралельних утворень слід здійснювати, надаючи перевагу термінам з більшою вмотивованістю; при однакових характеристиках мотивації і лексичної складності
національного і запозиченого термінів віддавати перевагу першому. Дотримуючись традицій в обранні способів номінації та словотворення, застосовуючи власні системотвірні правила, терміносистеми на сучасному етапі розвитку науки та вдосконалення мови
виявляють тенденцію до економного використання мовних засобів шляхом поєднання
національного та інтернаціонального компонентів у структурі терміна. Щодо побоювань
перед засиллям іншомовних терміноелементів, то тут треба пам’ятати, що мовний механізм володіє власним імунітетом. До того ж українська термінологія опинилася нині у
вигіднішій ситуації порівняно з іншими мовами, оскільки існує можливість врахування
досвіду інших національних термінологій та уникнення їх помилок. Наскільки це від103

повідає дійсності, певним чином можна відповісти, простеживши окремі процеси, що
відбуваються у словотворенні сучасної наукової термінології.
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(Люблин, Польща)

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ
ЯК ВИРАЗ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
(на прикладі поезії київських неокласиків)
Стаття написана в закладі української філології інституту слов’янської філології університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща). У ній розглядається
інтертекстуальність у структурі поетичних творів київських неокласиків: М.Зерова,
М.Рильського, М.Драй-Хмари, П.Филиповича і Юрія Клена (спр. Освальд Бурґгардт).
З’ясовано, що інтертекстуальність характерна для зовнішнього і внутрішнього шарів
структури аналізованої поезії, проявляючись через такі складові, як: назви творів, мотто, лексика та інші структурні компоненти (уривки культурних кодів, фрагменти фабул
прямі й приховані цитати, літературні й міфологічні сюжети та oбрaзи; історичні постаті, парафрази тощо). Елeмeнти, зачерпнуті з комплексу різних джерел, відсилають
до інших текстів, а в широкому семіотичному значенні – до тексту загальноєвропейської
культури. Вони функціонують як універсальні семантичні кoди, символи, а на міжтекстовому рівні в структурі твору мають діалогічний характер.
Ключові слова: київські неокласики, поезія, інтертекстуальність, інтекст, чужорідні
елементи, структура твору, діалогічність, міжкультурні зв’язки.
В статье рассматривается интертекстуальность в структуре поэтических произведений киевских неоклассиков: М.Зерова, М.Рыльского, М.Драй-Хмары, П.Филиповича
и Юрия Клена (наст. Освальд Бурґгардт). Исследовано, что интеркультурность присуща внешнему и внутреннему слоям анализированной поэзии, проявляясь через такие
составные, как: названия произведений, лексика, мотто, фрагменты фабул и структурные компоненты (фрагменты культурных кодов, прямые и укрытые цитаты, литературные и мифологические сюжеты и oбрaзы; исторические герои, парафразы и
т.п.). Элeмeнты, взятые из разных источников, отсылают к иным текстам, а в широком
семиотическом значении – к тексту общеевропейской культуры. Они выступают как
универсальные семантические коды, символы, а на интертекстуальном уровне в структуре произведения имеют диалогический характер.
Ключевые слова: киевские неоклассики, поэзия, интертекстуальность, интекст, чужеродные элементы, структура прооизведения, диалогичность, межкультурные связи.
In this article the author is examining intertextuality in the structure of poetry of neoclassicists from Kyiv: M. Zerow, M. Rylskyi, M. Dray-Hmara, P. Filipovych and Yurii Klen (Oswald
Burggard). It ascertains, that intertextuality is typical for external and internal dimensions of
the studied poetry, manifested through such components as: vocabulary, motto, content and
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structural components (literary and mythological subjects and images, historical figures, etc.).
Passages of cultural codes, fragments of social idioms, direct and hidden quotations, the analogy of subject matters, allusions (cultural, historical and mythological), paraphrases. Elements, taken from various sources, are shown as universal semantic codes, symbols, which
have dialogical meaning at intertextual level.
Keywords: neoclassicists from Kyiv, intertextuality, intertext, loan elements in work
structure, dialogue, intercultural relations.
Досліджуючи структуру художніх творів з точки зору використання елементів чужорідного походження, говоримо про інтертекстуальність, іншими словами про лексикосемантичні та міжкультурні зв’язки. Вони свідчать про комунікативно-діалогічний та
універсальний характер різних елементів (явищ, понять, фабул, слів тощо), зачерпнутих
із загального тексту європейської культури, а також доводять важливу роль у формулюванні основної думки та поглибленні контексту твору.
Яскравою ілюстрацією інтертекстуальності є поезія київських неокласиків: Миколи
Зерова, Максима Рильського, Михайла Драй-Хмари, Павла Филиповича і Юрія Клена
(спр. Освальд Бурґгардт). Ця риса проявляється через такі складові твору, як: лексика (іншомовні назви предметів і явищ, власні й географічні назви), мотто (фразеологізми, цитати, крилаті вирази, тощо), примітки, зміст і структурні компоненти (напр., літературні
й міфологічні сюжети, мотиви й oбрaзи; історичні постаті, парафрази, рeмiнicценції).
При першому контакті з їхньою поезією вражає лексичне багатство: слова іншомовного походження, архаїзми, неологізми, слова різних стильових шарів. Згідно з переконаннями неокласиків, мова – це досконалий зразок діалогічності слова, яке граматично й логічно вписується в речення з метою утворення гармонії співіснування значень
слів, формування думки, пов’язаної із загальним текстом. У вірші П. Филиповича Нема
словам лічби констатується про вітальність, еластичний характер та комунікативно-інтегральну функцію слова:
Для слів немає меж.
Майбутнє і минуле
Влились в сьогодні. Так ріка
Вливається у море неозоре,
Так рука
Руки шукає,
Серце чуле
Гукає серцю: йдеш?
Дивись – немає
Колишніх меж!
І всі слова
Вливаються в розмову,
Одне від одного беруть понову,
Красу і силу. [8: 71]
Із твердження автора вірша виникає, що діалогічність стає інтегруючою силою та
передумовою гармонії різноманітностей. Через художні паралелі автор показує реаліза106

цію ідеї гармонії, яка знаходить втілення не тільки в мові, а й у природі та суспільстві.
Словниковий склад творчості неокласиків насичений словами іншомовного походження. Їх застосування зумовлене, по-перше, тим, що чимало слів ще раніше прижилося і функціонує в українській мові, по-друге, з метою алюзії до чужого культурного
кола. Слова та вирази з „конотацією чужого” [5] записані двома шрифтами: кирилицею,
наприклад, калокагатія (М. Зеров, Kлaсики) [3], що з грецької мови – це ‘одне з грецьких означень мoрaльної дoскoнaлoсті та культурної витонченості’; або латинкою (напр.:
Victoria regia М.Драй-Хмари [2]; Venit mors velociter; Luna Юрія Клена [4]). Крім того,
використання лексико-семантичних ресурсів європейських мов пояснюємо тим, що неокласики прагнули збагатити українську мову та збільшити її можливості щодо чіткішої
передачі думок, ідей та почуттів.
У творах згаданий поетів зустрічаємось із випадками, де те саме слово біблійного
походження використане у прямому і переносному значеннях. Наприклад, у ІV частині
епопеї Попіл імперій [4: 132–357] семантика інтексту „новий едем” (бібл. ‘едем’ – рай)
залежно від змісту основного тексту, в якому знаходиться, настільки змінюється, що стає
протилежною:
у підрозділі „Плачі Єремії”
у підрозділі „Вальпургієва ніч”
вивши на пожарищах ночами,		
А Фавст на це: „Традицію стару
прагну славити любов,			
відкинуто, відколи на планету
захотів тепер благовістити		
нагнав розчухрану мару
людям про новий едем			
та оселився в цих баварських горах
[4: 305].				
Отой, що звав його народ вождем,
					
і що зухвало стерши світ на порох,
					
творити став новий едем” [4: 322].
[виділення мої – Л. С.]
У першій цитаті „едем” вжито в позитивному значенні, оскільки він ототожнений зі
світом, в якому реалізується любов (головна заповідь християнства). Натомість у другій
– „едем” має виразно негативну конотацію, тому що на силу „вмонтований” у зображений світ зла, де владарює зухвалий і смертоносний вождь нового імперіалізму. Поет
зриває маску із дволикої пропаганди фашистів і комуністів, „едем” є алегорією фальшивої ідеології. Хоч у другій цитаті прочитується гірка іронія та розчарування, хоч далі в
цій же IV частині твору вводить символічний образ, виражений через чужорідну назву
„Сахара”, але далі волає:
		
Я кличу: Господи, пошли нам повінь,
		
щоб залила суху Сахару душ,
		
століттю в жили влий п’янкої крові!
		
І силоамські мертві води зруш! [4: 349].
У даному випадку основним матеріалом, який з’єднує іншомовні елементи і певним
чином якісно змінює їх у новій ситуації є українська мова.
Поезію неокласиків збагачують численні мотто (або епіграфи), які використано для
інтеллектуальних ігр. Вони концентрують в собі ідею поетичного твору, свідчать про
тривкість мудрої думки та підтверджують повторюваність аналогічних історико-культурних фактів, позначаючи їх рисою універсальності й водночас єднаючи минуле та сучасне. В аналізованих творах вони мають різне культурне походження, зачерпнуті з бага107

тьох національних літератур, наприклад: лaтинської („perjure et perfide Theseu!” [перекл.:
„зрадливий та підступний Teсею!”] із твору Фaсти Oвiдiя – у сонеті М.Зерова Teсей),
нiмeцької („Kennst du das Land” [перекл. „Чи знаєш край?”] із вiршa Й. В.Ґете Miньйона
– у сонеті Зерова Nature-morte), французької (“Il faut cultiver notre jardin” [перекл. „треба плекати наш сад”] із повісті Кандід Вольтера – в ідилії Рильського На узліссі) [6:
65–73] та ін. Хоч найбільше епіграфів – із творів російських митців, зокрема О.Блока,
Ф.Tютчевa, М.Лeрмонтoвa, K.Бaтюшкoвa, М.Kузміна, I.Aнненського, В.Iвaнoвa, а особливо О.Пушкінa (див., наприклад, твори: XIV сонетоїд і Безсмертя М.Зерова, Прокляті
роки Юрія Клена, Цaрівна М.Рильського). Окрім того трапляються мотто біблійного походження, наприклад, „Благообразний Іосиф…” (М. Зеров, Страсна П’ятниця), або – з
українських джерел, а саме:
– літературних („У легендах стародавніх справедливості немає” у вірші Драй-Хмари
Ведмідь-Гора; „Життя коротке, та безмежна штука // І незглибиме творче ремесло”
(I.Фрaнкo) у поемі М.Рильського Крізь бурю і сніг);
– історичних, наприклад із козацької хроніки: „Секвестратор їде в село за податками”
(М.Зеров, Oбри).
Суттєвий елемент гри чужим текстом у межах іншого тексту простежується у вірші
М.Зерова Ріг Вернигори (1919), зокрема в назві й епіграфі, які вказують на патріотичноморалізаторську спрямованість твору. У цьому творі гра чужим текстом починається з
назви твору, адже образ Вернигори має відому символіку: 1) казковий велетень, що перевертає гори, у казках поряд з Вернидубом і Крутивусом виступає велетнем неймовірної
сили; 2) образ українського козака-пророка, який передбачив Коліївщину, крах Речі Посполитої наприкінці ХVIII ст., але пророкував їй відродження, завдяки чому став персонажем одного з польських міфів. Образ Вернигори фігурує в творах польських класиків:
Міхала Чайковського Вернигора. Український пророк (Wernyhora. Wieszcz ukraiński), Станіслава Виспянського Весілля (Wesele), Юліуша Словацького Срібний сон Соломії (Sen
srebrny Salomei), Беньовський (Beniowski), Вацлав (Wacław). В українській літературі
Вернигора виступає в ролі історичної особи (напр., Мусій Вернигора – в українських
народних переказах і в Енеїді Івана Котляревського). У творі М. Зерова – це також легендарний герой, хоч виступає він як символ надії на відродження суверенітету України:
		
[...] і хоч нині
		
Сидимо „на пожарині”,
		
Та надія шепче нам,
		
Що минеться зла руїна,
		
Що воскресне Україна
		
На погибель ворогам,
[...]
І над нашим краєм рідним
Задзвенить кличем побідним
Вернигорин дивний ріг [3:100].
У сформульованій нами ідеологічній спрямованості твору нас утверджує дата написання твору, тобто 1919 р., коли діяв уряд Української Народної Республіки. В той
час союзники Симон Петлюра і Юзеф Пілсудський намагалися разом боротися за національне звільнення та державний суверенітет своїх держав. У тексті Зерова прочитується
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проголошення ідеї польсько-українського братання з метою визвольної боротьби проти
нового імперського поневолення.
Цілеспрямоване оперування символікою паратекстів (приміток, назв творів і циклів,)
і так званих „чужорідних тіл” продовжується завдяки епіграфу, який у вірші Ріг Вернигори має історіософсько-моралізаторський характер. Він складається з двох частин, про
що свідчить підпис самого автора: „Влад. Мономах и др.”: перша „Добра хочю братьи
в Руській земли” походить із Повчання Вoлодимира Moнoмaхa, а друга частина „Есть
древу надежда…” – із „Книги Йова” (14, 7), тобто має біблійне походження. Можливо,
з уваги на запроваджену радянським урядом атеїстичну пропаганду автор у цій частині
уриває запозичене речення і не вказує джерела. Біблійний мотив дерева транспортований
на іншу історичну дійсність, символізує реалізацію ідеї віталізму, відродження життя. У
творі Зерова перефразований епіграф актуалізується в контексті проблеми національновизвольних прагнень українського народу:
– Стерпим, – каже, – цю біду,
Древо он і посічено
Парость гонить молоду, [Виділення моє. – Л. С.]
Кажуть люди і події,
Що українська стихія –
Найміцніша з трьох стихій
І на долю (в ясних шатах!)
Біля неї став на чатах
Сам Вернигора Мусій [3: 99].
Варто додати, що глорифікація образу Вернигори з перспективи ідеї польсько-українського союзу прочитується й у вірші М. Рильського „Любовь Яровая” у Краківському
театрі [7: 267]:
Правда, Русь трикольорова
Знов обличчя підійма,
І встає, встає з Ростова
Всеросійськая тюрма…
[...]
То бряжчать по всій путі
Od Kijowa do Krakowa
Вернигорині підкови
І стремена золоті. [Виділено мною. – Л. С.]
Увиразнює цю ідею використане поетом запозичення з польської мови „Od Kijowa
do Krakowa”. Загалом, чужорідний інгредієнт як елемент символічної гри чужим текстом
несе подвійне ідеологічне навантаження: є виразом національно-визвольних ідей легендарного козака Вернигори й антиподом „всеросійської тюрми”.
У поезії неокласиків інтертекстуальність ілюструють ілюструють „знакові імена”,
запозичені з різних культурно-історичних джерел: язичницької міфології (Перун, Сварог), Біблії (Христос, Божа Матір, Йоканаан), історії (Спартак, Жанна д’Арк, Володимир,
Олег, Мономах, Данило Галицький), літератури (напр.: письменники Арістарх, Данте,
Сковорода; літературні герої Гамлет, Отелло, Беатріче, Фауст). Багато творів присвячено
знаменитим постатям, які збагатили скарбницю європейської культури. Переважно ці
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тексти названо їхніми іменами, наприклад: Бeтховен, Бодлер, Шопен, Пушкіну, Франко, Гайне, Шекспір, Якубові Коласу, Янка Купала, Лист до Янки Купали М. Рильського, Пам’яті С. Єсеніна, На мoгилі Руданського М. Дрaй-Хмaри; Дaнтe, Овідій, Вергілій
Зeрoвa; Сковорода, Моєму вчителеві Маллярме Юрія Клена; Гете, Семенко П. Филиповича. Ці паратексти, тобто назви творів, актуалізують і заохочують наново захопитися
ідеями, які проголосили знамениті митці, а також свідчать про універсальний характер
класичних творів, пізнавальну й конструктивну роль міжкультурних зв’язків та відіграють ключову роль у горизонті очікувань читача.
Знакові імена неокласики вводять не лише до назв, а й до структури творів, яка
передає зміст. Наприклад, героями віршів М.Рильського є визначні особистості української (Т.Шевченко, М.Лисенко, M.Зaньковецька), німецької (Л.Бетховен), словенської
(Ф.Прешерн), польської (Ф.Шопен, А.Miцкевич) та інших національних культур, твори
яких вписані до європейської класики. Також М. Зеров у сонетах Класики і Pro domo
закликає наслідувати досконалу творчість французьких парнасців Леконта де Ліля та
Жозе-Maрi дe Ередіа. Уславлення неокласиками знаменитих митців європейської культури сприймаємо як констатацію інтегруючої ролі естетично-етичної системи, яку ці
митці проголошували. Припускаючи, що поет ототожнюється з ліричним героєм свого
твору, можна твердити, що неокласики нав’язували діалог із творцями культури різних
народів, епох і дисциплін (літератури, малярства, музики).
У лексично-семантичній структурі аналізованої поезії простежується інтексти, які
походять з джерел античності та християнства. Про використання першого джерела
свідчать, зокрема, твори З античних барельєфів, Саломея, П. Филиповича, Як Одіссей,
натомлений блуканням М.Рильського, Цезар і Клеопатра, Шляхами Одіссея Юрія Клена, Лотофаги, Лестригони, Навсікая, Хірон М.Зерова тощо. Натомість елементи другого
джерела зустрічаємо, зокрема, у структурі творів Чернігів, Поділ М. Драй-Хмари, Мономах, Київ П. Филиповича. Біблійними мотивами найбільше проникнута поезія Юрія Клена, свідченням чого є його рання творчість (російськомовні сонети Христос, Голгофа,
Бог та ін.), а також вірші, опубліковані на еміграції, де поет не залежав від атеїстичної
політики радянської системи та міг відкрито висловлюватись. Серед них – це Володимир,
Божа Матір, Софія та інші твори з циклу „У Первозванного на горах” та цикл „Плачі
Єремії” історіософсько-релігійної епопеї Попіл імперій.
Із дослідження способів адаптації різних запозичень випливає, що інтексти неокласики органічно єднають із рештою елементів тексту, вмонтовуючи їх до творів переважно анонімно. І це закономірно. До речі, згідно з теоретичною думкою Ролана Барта, інтертекстуальність являє собою загальне поле анонімних формул, походження яких рідко
можна виявити, підсвідомих або автоматичних цитат, поданих без лапок [8: 417]. Проте
інколи поети знімають анонімність (найчастіше у випадку епіграфа), беручи впроваджений елемент у лапки і посилаючись на прізвище автора цитати, на літературне чи інше
джерело (напр.: „Одіссея, I V, 1–304” у вірші М.Зерова Телемах у Спарті [3: 26–27]. Трапляються випадки, коли одне і те ж запозичення виступає не лише як мотто, а й у формі
парафрази, „вмонтованої” до структури тексту. Наприклад, відоме гасло Капіталу Карла Маркса „Привид бродить по Європі” Юрій Клен у Попелі імперій використовує так:
		
Привид блукає Європою...
				
(Карл Маркс)
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Червоний привид по табóрах
		
Блукає краєм полонин, [курсиви мої – Л. С.]
		
По швабських і тірольських горах [4:312]
Отже, інтертекстуальність у структурі поетичних творів неокласиків є виразом цілеспрямованої творчої стратегії , Митці застосовують її творчо та свідомо, вмонтовуючи
чужорідні елементи в історіософський, культурологічний, антропологічний контексти.
Транспортовані запозичення нaдaють художнім текстам неокласиків нoві якісні риси: інтелектуалізм, глибокий підтекст, символічність, історіософізм, культурний синкретизм.
Вони сприяють збагаченню інтелектуального й експресивно-психологічного потенціалу
художнього твору. Мистецька практика поетів ілюструє їх опозицію до пуризму народницьких і прорадянських тенденцій, які фактично не сприяли збагаченню мови й мали
ідеологічний підтекст, відривали українську культуру не лише від європейської системи
цінностей. Звісно, з-поміж останніх кардинальними для української ідентичності як в
культурному, так і в політичному плані, була і залишається воля, що поєднує в собі свободу (духовну й політичну) та моральну дисципліну.
Інкорпорований елемент функціонує в межах літературного твору як цілості, підпорядковуючись його стилеві, темі, проблематиці, ідеї.. Ці запозичення також свідчать
про відкритість неокласиків на чужорідне культурне коло й про намагання розбудовувати міжкультурні зв’язки з метою пожвавлення процесу інтеграції української культури,
зокрема літератури у європейський контекст. Чужорідні елeмeнти, негативно чи позитивно конотовані, виконують символічне завдання та виявляють способи проникнення
до української мови іншомовних слів, понять, назв, явищ тощо. Вони також доводять
необхідність і неминучість міжкультурних впливів. Різноманітні посилання й алюзії на
міжтекстовому рівні мають д і а л о г і ч н и й характер: На нашу думку, діалог текстів
у тексті (у творі зокрема й поетичній спадщині загалом) прочитується не лише в культурологічному значенні, а й символізує модель с о л і д а р н о с т і різних європейських
народів. Виходячи з цього, інтертекстуальність у поезії неокласиків не можна зводити
тільки до проблеми джерел і впливів. Значення чужорідних запозичень полягає не лише
у збагаченні національної мови чи ідейного змісту твору, а й умотивовується ширшою
перспективою, тобто пізнавальною, естетико-етичною, ідеологічною, виховною функціями в культурному та суспільно-політичному контекстах.
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ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ
КРАЇНИ В СУЧАСНОМУ КРАЇНОЗНАВСТВІ

Розглядаються основні тенденції формування образу країни в сучасному країнознавстві. Враховуються інформаційні та економічні зміни в світі та їх вплив на національну
ментальність та на створення уявлень про країни світу.
Ключові слова: образ країни, інформація, традиційне і нове, міжкультурна комунікація.
Рассматриваются основные тенденции формирования образа страны в современном страноведении. Учитываются информационные и экономические изменения в мире,
их влияние на национальную ментальность и на создание представлений о странах
мира.
Ключевые слова: образ страны, информация, традиционное и новое, межкультурная коммуникация.
The main trends in forming of the image of a country in the modern country studies are
considered. Information and economical changes in the world and their influence on the
creation of the image of countries of the world are considered.
Key words: image of a country, information, traditional and new trends, intercultural
communication.
В наш час набувають значення міжнародні контакти, міжнародне співробітництво,
спостерігаються нові форми взаємовідносин між країнами та їх представниками. Розвиток інформаційних технологій та транспортних засобів дозволяє зближення народів,
більш інтенсивний обмін інформацію, більш сприятливі можливості для відвідування
інших країн та територій. З іншого боку, занепокоєння викликає загальні глобалізація,
стандартизація, уніфікація, які виправдовуються економічними інтересами. Але брати
до уваги тільки економічні інтереси певних осіб вже неможливо. Все більше людей зацікавлені в збереженні природи і культурних особливостей країн, це також стає особливою
цінністю, яку потрібно свідомо зберігати, плекати, розвивати, використовувати на благо
людства.
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Італійський філософ Орестано писав, що батьківщина це дуже складний організм,
історичний продукт діяльності великої спільноти творчих одиниць, що творить світ людських цінностей і проектує його та матеріалізує в нашому фізичному світі. Батьківщина
– це синтез духу й території, це синтез загального національного надбання, створеного
народом за час свого історичного життя, яким живе народ, який проживає на відповідній
території [3: 1480].
У відповідь на соціокультурний виклик часу міжнародною спільнотою створюється
нова освітня стратегія – полікультурна освіта молоді у крос-культурному аспекті, суть
якої полягає у підготовці підростаючого покоління до життя та ефективної діяльності в
умовах поліетничного і полікультурного суспільства і міжкультурної взаємодії [2: 127].
Все більше зростає кількість людей, які відчувають відповідальність за збереження
своєї країни, її природи і культурних цінностей, які розуміють, що все це певною мірою
залежить від цілісного розвитку людини, її освіти, її добробуту, від гармонійного розвитку економіки країни, що враховує не тільки кількісні показники в інтересах окремих
осіб, але й здоров’я людини та її оточення, добробут кожного, розуміння взаємозалежності усіх процесів в країні та в світі, для чого велику роль відіграє створення образу
своєї країни та інших країн світу.
Якщо раніше образ країни більшою мірою створювався завдяки первинним джерелам інформації, тобто безпосередніми враженнями людини від природи, культури,
економіки конкретної країни, а якщо країна була територіально малодоступна, то і завдяки усним та письмовим розповідям тих, хто в цій країні бував, а також через речі,
привезені з цієї країни. Образ країни за таких умов складався у свідомості конкретної
людини з окремих фрагментів почутого та побаченого. Часто взагалі він асоціювався з
окремими речами-символами країни або ж з окремими якостями людей, які були представниками цієї країни. Про ближні країни люди мали більше інформації, про дальні, як
правило, лише окремі уривки, фрагменти, часто трансформовані. Такі трансформації або
наближали образ далекої країни до уявлень про свою країну, або ж навпаки, створювався
майже фантастичний образ далеких територій, де все відрізняється від того, що людина
бачить у своїй країні. Це і не дивно, оскільки знання, отримане з окремих розповідей про
країну та побачених деяких речей, привезених з країни, мали за умов неповноти інформації викликати в уявленні людей безліч різноманітніших асоціацій. Взагалі, формування образу народів далеких країн це дуже складний процес. Уявлення про людину інших
земель виникає не тільки під впливом соціальних та економічних умов. Воно залежить
часто від найтонкіших психологічних особливостей свого часу. Саме вони можуть бути
джерелом різноманітніших позитивних та негативних стійких моделей ставлення до іншої країни та її представників [1: 408-409].
Яскраво це можна уявити на прикладі створення образу народів Африки в уявленні
європейців. Це пояснюється великою різницею в кліматі, рослинному та тваринному світі, культурі та навіть в зовнішньому вигляді жителів обох континентів. Різницю в уявленнях про облік африканця не завжди можна пояснити рівнем знань про Африку, результатами спостережень за її життям. В образі жителя Африки, який створювався мандрівниками, дослідниками, письменниками, обов’язково віддзеркалювались їх власні громадські позиції, різниця у ставленні до порядків у їх власній країні. В ідеалізованих описах
примітивного життя “дикунів” можна було б побачити неприйняття суспільного устрою
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у своїй батьківщині, бажання усунути несправедливість через вдосконалення людської
особистості шляхом повернення до природи. А у співчутті до страждань африканських
народів часто знаходив собі вихід протест проти народних бід у своїй власній країні.
Коли виникла потреба виправдати колоніалізм, у літературі про Африку все частіше
виникали негативні образи “дикунів”.
І ще один літературний стереотип Африки – це захоплюючі описи пейзажів та тварин, але без людей. Такий стереотип створював подвійний вплив. З одного боку, це дозволяло багато чого узнати про географію Африки, її природу. В той же час, коли залишалися без уваги корінні мешканці, створювалася невірна уява про майже незаселені
або малозаселені території, що допомагало ідеї колоніального “розвитку”, звільняло від
моральної відповідальності за долю народів Африки [1: 409].
В наш час, коли технічні засоби інформації створюють можливості для продукування великих масивів вторинної інформації – текстів, зображень тощо, набуває значення
проблема створення образу країни в засобах масової інформації.
Розширення можливостей засобів масової інформації та транспортних засобів сприяє розвитку туризму, однією з ознак якого є відвідування людьми певних країн та територій для власного задоволення, відпочинку, а також з пізнавальними цілями.
І тут виникає протиріччя. З одного боку, наслідком глобалізації та інтенсивних міжнародних контактів стає уніфікація багатьох сторін життя у різних країнах, вони набувають все більше загальних рис. З іншого боку, існує потреба людей побачити інші
“ідеали” та інші “досконалості”, тобто побачити та відчути особливості інших територій
[4; 6]. Виникає важливе питання, як з розвитком людства зберігати індивідуальні особливості країн, як узгодити загальне та унікальне. Великого значення це набуває і для
галузі туризму.
Спостерігається вже свідоме формування туристичного іміджу (туристичного образу) країни. І тут також є свої проблеми. Це і діяльність, пов’язана із збереженням природи і культурного надбання, а також популяризація цих цінностей через різні засоби
інформації. Це і створення нових, вже деякою мірою художньо-образних, художньо-естетичних особливостей країни, як на матеріальному, так і на віртуальному рівні.
Такий “туристичний образ” країни дещо відрізняється від реального, навіть традиційного художньо-естетичного образу, хоч і може включати окремі його елементи. Однією з особливостей “туристичного образу” є тенденція збільшення позитивних і зменшення негативних характеристик країни. І це може відбуватися навіть неусвідомлено,
оскільки сама специфіка туризму продукує певне “зачарування”, “замилування” територією, її ідеалізацію [5; 7].
Мова йде також про роль матеріальних символів країни, що можуть бути оригінальними сувенірами, які привозить з подорожі мандрівник. Раніше майже будь-яка річ, привезена з іншої країни, могла бути своєрідною ознакою цієї країни, яку в інших країнах
не зустрінеш. В наш час у зв’язку з розвитком міжнародної торгівлі (передусім завдяки
вдосконаленню засобів транспорту) часто не потрібно відвідувати конкретну країну, щоб
придбати характерну для неї річ, оскільки вона є у продажу в багатьох країнах. А через
розвиток масового промислового виробництва значно зменшується різноманіття речей,
виготовлених індивідуально або малими серіями. Сувенір з іншої країни часто стає масовим виробом, який може бути придбаний великою кількістю туристів, а також бути у
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продажу в інших країнах. За таких умов набувають значення витвори мистецтва з використанням місцевих матеріалів. Часто вони мають прикладне значення (посуд, прикраси,
предмети одягу тощо), а технологія їх створення часто має багатовікову історію, включає
свої тонкощі та професійні таємниці. Завдяки сукупності цих особливостей створюється
своєрідний стиль, який майже неможливо вдало імітувати за інших умов, в інших країнах (наприклад, японські нецке, ростовські емалеві мініатюри, петриківський розпис,
різб’яні вироби з мамонтової кістки північних народів тощо).
Отже, збільшується увага туристів до товарів ручної роботи, які є витворами мистецтва, а також мають вироблений протягом тривалого часу оригінальний стиль виконання.
Іноді турист відвідує країну в пошуку чогось іншого, він бажає нових вражень, бажає
опинитися в іншому світі, далекому від звичної йому повсякденності. І створення таких
умов для таких туристів у країні також необхідно враховувати серед завдань туристичного країнознавства.
Свідоме створення позитивного іміджу своєї країни на інформаційному рівні стає
одним із завдань в багатьох країнах. Особливо така тенденція спостерігається з другої
половини ХХ століття. Держави створюють відділи культури у своїх посольствах, культурні центри та інститути в інших країнах, завданням яких є поширення інформації про
свою країну, у різних формах, створення уявлень про її народ і культуру.
Перекладач – це професія, яка існує на межі двох або більше культур. Багато перекладацьких завдань виконується за допомогою знань особливостей країни, а деякі проблеми перекладу взагалі неможливо вирішити без країнознавчих знань. Все це обумовлює актуальність таких знань для професії перекладача. При цьому необхідно враховувати, що розвиток суспільства впливає на зміни особливостей різних країн. Деякі ознаки
зберігаються, деякі набувають змін, з’являються нові ознаки. Змінюється також значення
особливостей країни для людей, які цікавляться конкретною країною та з різною метою
відвідують її.
Перспективним для подальших досліджень є вивчення окремих елементів національної культури конкретних країн. Як джерело формування уявлень про країну та визначення об’єктивних та суб’єктивних факторів, що впливають на образ країни. Також
має значення визначення та обґрунтування країнознавчої інформації як елементу загальної та професіональної освіти з метою створення уявлень про навколишній світ.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ВО ВРЕМЕННЫХ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВАХ
У статті обговорюються фактори міжкультурної комунікації у тимчасових лінгвокультурних спільнотах (ТЛКС), що формуються в міжнародних проектах. Визначаються прецедентні мовні одиниці як основа політкоректності в ТЛКС.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, лінгвокультурне співтовариство, політкоректність.
В статье обсуждаются факторы межкультурной коммуникации во временных
лингвокультурных сообществах (ВЛКС), формирующихся в международных проектах.
Определяются прецедентные языковые единицы, как основа политкорректности в
ВЛКС.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвокультурное сообщество, политкорректность.
The article discusses factors of intercultural communication in short term cultural
comunities emerging in international projects. Precedent language units are claimed to
implement political correctness in these communities.
Key words: intercultural communication, cultural comunity, political correctness.
Исследование межкультурной коммуникации является актуальным направлением
современной лингвистики. Особый интерес представляет межкультурная коммуникация, имеющая место в процессе осуществления международных программ, так как на
территории и во время их действия значительно увеличивается активность представителей различных лингвокультурных сообществ и образуются временные лингвокультурные сообщества (ВЛКС), вовлеченные в эту деятельность.
Когда мы говорим о межкультурной коммуникации в ВЛКС, необходимо учитывать,
что общепринятая трактовка понятия межкультурная коммуникация как «процесса взаимодействия (т.е. коммуникации) представителей разных культурных систем (т.е. коммуникантов) с целью достижения адекватного взаимопонимания (т.е. избегания ком© Калина Н.В., 2011
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муникативных неудач)» [1: 52] не раскрывает всего механизма этого взаимодействия в
ВЛКС. Целью данной статьи является обоснование критериев успешной межкультурной
коммуникации во ВЛКС, сформированных в процессе осуществления международных
проектов представителями различных культур.
В обобщенном представлении культура – это набор ценностей и поведенческих
норм, передаваемых в социуме от поколения к поколению, но усваиваемых индивидуумами в процессе социализации и приобщения к коллективному опыту. В межкультурной
коммуникации ВЛКС задействован ограниченный фрагмент набора ценностей, диапазон
которого регулируется культурным контекстом, т.е. контактирующие культуры взаимодействуют только фрагментами своих наборов. Представители контактирующих культур определяют для себя разделяемые и взаимоприемлемые ценности (shared values).
Мы считаем, что межкультурная коммуникация ВЛКС – это динамический процесс накопления и реализации совместного опыта, символизируемого набором разделяемых и
взаимоприемлемых ценностей. Этот процесс предполагает создание разделяемого понимания (shared meaning) концептов путем достоверной интерпретации вербальных и
невербальных символов (слов, действий, объектов), репрезентирующих их значение, т.е.
создание межкультурной компетенции.
Принято считать, что межкультурная компетенция – это способность к успешной
коммуникации с представителями других культур. Она предусматривает понимание фоновых знаний, ценностных установок и вытекающих из них моделей поведения и лингвокультурной идентичности характерных для данной культуры, а также основных концептов культуры, то есть «замыкается» на культурной специфике одного лингвокультурного сообщества. (3: 16) Однако природа ВЛКС такова, что межкультурная компетенция
в силу ограниченного временем и целями характера его активности не может замыкаться
на специфике одной культуры.
В настоящем исследовании выдвигается положение о том, что культура ВЛКС, организованного в рамках международных программ – это специфический набор ценностей
и поведенческих норм, сложившихся на основе взаимоприемлемых фрагментов контактирующих культур, которые характеризуются культурными концептами, разделяемыми
членами данного лингвокультурного сообщества. В первую очередь, это общие для них
концепты, составляющие разделяемую конкретную языковую картину мира (в понимании З. Д. Поповой и И. А. Стернина, совокупность зафиксированных в единицах языка
представлений социума о действительности на определенном этапе развития [6: 5]). Мы
назовем ее виртуальной языковой картиной мира.
Члены данного ВЛКС имеют общие культурные установки коммуникативного поведения (по определению И. Г. Ольшанского, это «ментальные образцы», являющиеся продуктом взаимодействия двух и более индивидов и играющие роль своеобразных предписаний [5: 37]). Они имеют общий код культуры (В. В. Красных рассматривает его как
«сетку», которую «культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризует,
структурирует и оценивает его» [2: 297]).
Они разделяют представления культурной коннотации – «когнитивной по своему
характеру интерпретации денотативного или образно мотивированного аспектов значения в терминах и категориях культуры» [5: 39]. Они функционируют в общем культурном контексте, который понимается как совокупность институциональных, ролевых,
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ценностных, когнитивных условий реализации событий или фактов, с одной стороны, и
совокупность выразительных средств, используемых людьми в этих обстоятельствах, с
другой. В лингвокультурных сообществах международных проектов складывается специфическая модель языковой личности (то есть «личности, проявляющей себя в речевой
деятельности, личности во всей совокупности производимых и потребляемых ею текстов» [1: 49]).
Коллективная межкультурная компетенция в ВЛКС – сложный феномен со многими составляющими, среди которых знание базовых концептов данной культуры, умение
оперировать ими в дискурсе, позитивное отношение к коммуникативным партнерам,
способность устанавливать и поддерживать отношения необходимые для совместной
деятельности, владение английским языком на уровне достаточном для восприятия и
концептуализации информации и выработки коммуникативных стратегий в дискурсе.
К этому списку мы добавим еще один фактор, который считаем определяющим: владение арсеналом прецедентных средств контактного, в нашем случае, английского языка, служащих инструментом идентификации культурного единства ВЛКС.
В широком смысле, прецеденты – это некие примеры, образцы, под которые попадают различные явления как вербальные, например, тексты, так и невербальные. В системе
прецедентов ВЛКС международных проектов ценностные ориентации лингвокультурного сообщества находят свое отражение, и в то же время они же задаются этой системой.
Фоновые знания, будучи сведениями, безусловно, известными всем членам общности,
являются элементом массовой культуры в лингвокультурных сообществах международных проектов.
Нас интересуют вербальные прецедентные феномены, к которым относят прецедентное имя и прецедентное высказывание, и вербализуемые прецедентные феномены:
прецедентная ситуация и прецедентный текст.
Для получения полной картины механизмов употребления прецедентных феноменов
в ВЛКС международных программ была выбрана комплексная методика сопоставительного исследования прецедентных феноменов, которая включает в себя: 1) определение
сфер-источников культурного знания, к которым принадлежат прецедентные феномены,
используемые в ВЛКС; 2) определение межкультурных основ происхождения прецедентных феноменов в ВЛКС; 3) анализ лексического потенциала прецедентных феноменов в рамках компонентов концептосферы политкорректности. Эта методика была применена в ходе исследования МКК, имеющей место в ВЛКС, организованном в рамках
известного международного проекта «Инициативы Перемен» (Initiatives of Change Caux)
– конференций, форумов, дискуссионных клубов, проходящих ежегодно в июле-августе в городке Ко, Швейцария. Материал исследования был получен в ходе пилотных
экспериментов, проведенных автором в июле 2009 г. В частности, в результате анализа
прецедентных языковых единиц было установлено 9 основных сфер-источников прецедентных единиц, в числе которых Экология составляет 23%, Экономика – 17%, Политика и Межэтнические отношения – по 12%, Межконфессиональные отношения – 9%,
Образование – 7%, Межгосударственные отношения – 6%, Законодательство – 5%, Национальная культура – 4%, Наука – 3%, Национальное искусство – 2%.
Прецедентные имена и высказывания как единицы языка и речи выступают репрезентантами прецедентных концептов – ментально-вербальных единиц, которые исполь118

зуются для представления, категоризации, концептуализации и оценки действительности при построении картины мира и ее фрагментов. [4: 5] Они в значительной мере
обеспечивают политкорректную коммуникацию в границах данного ВЛКС, т.к. участники ВЛКС в проекте «Инициативы Перемен», являясь сторонниками диалога культур и
мировоззренческих платформ, по определению должны оперировать набором языковых
средств политкорректности (ПК).
Автором был проведен опрос участников ВЛКС – представителей 38 стран, среди
которых были более 200 политологов, социологов, психологов и историков, более 350
финансистов, экономистов, бизнесменов и маркетологов. Род занятий участников был
известен, поскольку указывался в регистрационных ведомостях. Целью эксперимента
было выяснить, существуют ли различия в уровне влияния политкорректности на дискурсивные практики участников конференций в зависимости от рода их деятельности.
Было установлено, что специалисты в области гуманитарных и социальных наук показывают наиболее высокие ранги ПК. Причем большинство психологов осознает необходимость соблюдения норм ПК в межкультурной коммуникации, а большинство социологов, историков и политологов считают необходимым качеством умеренную политическую корректность, т.е. соблюдение социально-приемлемых этических норм общения.
Как оказалось, практически все, кто считает себя политически некорректными, прибыли
из стран Западной Европы.
Специалисты в области экономики, бизнеса и рынка не придают ПК большого значения, а финансисты вообще не считают, что она каким-либо образом влияет на профессиональную коммуникацию. Межкультурные отношения в этой сфере практически не
связаны с фактором расовой, этнической, гендерной и т.п. принадлежности, поскольку
для этого контингента ВЛКС характерна наибольшая интернационализация и деперсонификация.
Для того, чтобы проверить имеются ли различия в оценке собственной политкорректности между специалистами и рядовыми участниками проекта «Инициативы Перемен» аналогичный эксперимент был проведен в секторе ВЛКС, включавшем более 300
человек, впервые приехавших в Ко из разных регионов мира.
Были отмечены определенные расхождения в самооценке политкорректности, объясняемые региональными этнокультурными различиями. В целом высокие средние показатели политкорректности (83.9%) сопоставимы с результатами опроса специалистовгуманитариев (79.45%). Незначительное превышение, как и меньшую среднюю величину отсутствия политкорректности, можно отнести за счет большего энтузиазма людей,
впервые приехавших на форум.
Представители открытых культур из стран Западной Европы, США и Канады, работающие с проблемными группами населения, отличаются наибольшей ПК. Представители закрытых культур из стран Сев. Африки и Ближнего Востока используют незначительное число политкорректных единиц.
Возрастные группы 26-35, 36-49 и 50-64 лет показывают наиболее высокий процент
ПК, соответственно, 91.5%, 91.4%, и 92.1%.. В возрастной группе 18-25 лет более трети
респондентов отрицательно относятся к ПК. В старшей возрастной группе около четверти респондентов безразличны к ПК. Практически все респонденты, отметившие отрицание ПК или безразличие к ней – это участники из стран Западной Европы и США.
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Общепринятое представление о ПК, распространившееся в последней четверти 20
века, как о замене устоявшихся обозначений, имеющих отрицательные коннотации, эвфемизмами с целью устранения вербально выраженной дискриминации по этническому,
гендерному, социальному и т.д. признаку, на наш взгляд, раскрывает лишь вершину айсберга политкорректности.
Будучи лингвистической категорией идеологии конкретной культуры, концепт политкорректности представляет собой такой же древний мировоззренческий инструмент
создания системы морально-этических разрешений и запретов, как собственно человеческий социум.
В монокультурном обществе политкорректен только один вид мировоззрения, идеологии и только один способ позитивного для данного общества языкового представления этого мировоззрения. Все остальные рассматриваются как инакомыслие, подлежащее коррекции, степень которой регулируется установками толерантности, принятыми
в данной культуре. Любое монокультурное мировоззрение, будь то идеология тоталитарного или авторитарного режима, политического учения, радикального движения или
национально-религиозной экспансии, создает свои языковые нормы политкорректности,
свою систему морально-этических разрешений и запретов, свою шкалу эмоциональнооценочных критериев.
Как бы парадоксально это ни звучало, либерально-демократическое мировоззрение
– это также монокультурное мировоззрение, основанное на фундаментальном принципе сосуществования составляющих субкультур. С одной стороны, либерально-демократическое мировоззрение не менее агрессивно, чем идеология авторитаризма, создает и
насаждает свои языковые нормы ПК, свою систему морально-этических разрешений и
запретов, свою шкалу эмоционально-оценочных критериев, используя ПК как инструмент, направленный на решение конкретных политических проблем объединения многих составляющих субкультур в единое монокультурное целое. С другой, оно толерантно
к критике и даже отрицанию идеологических норм ПК при условии соблюдения этических норм коммуникативной корректности.
Поскольку либерально-демократическое мировоззрение стало идеологической основой межгосударственных отношений современного многополярного мира, ПК в международной коммуникации служит обязательным лингвистическим инструментом достижения компромисса между культурами. В коммуникации ВЛКС – это лингвистический
инструмент взаимоприемлемой генерализации субъективных (национальных, групповых, институциональных) представлений объективных концептов, который обеспечивает взаимопонимание и взаимодействие в достижении конкретных целей.
Выводы. Учитывая результаты опросов, можно утверждать, что, по-видимому, коммуникация практически всех участников ВЛКС характеризуется, если не политической
корректностью (в общепринятом понимании), то коммуникативной корректностью, т.е.
соблюдением социально-приемлемых этических норм современного коммуникативного
поведения, поскольку она подчиняется формальным основам взаимодействия культур
на принципах сосуществования различных социумов. Тем самым подтверждается выдвинутый выше тезис о толерантности идеологии либерально-демократической политкорректности при условии соблюдения этических норм коммуникации. В этом заключается основное отличие современного состояния феномена политкорректности от всех
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предшествующих. Причем, со второй половины 90-ых гг. XX века ядром концептосферы
политкорректности становится концепт РАЗНООБРАЗИЕ (DIVERSITY), отражающий поликультурную природу западного общества и проникающий во все когнитивные сферы
человеческой деятельности.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
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Грязнова В.М.
(Россия, Ставрополь)

ОБЩИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛЕКСИКИ ГОВОРА КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ1
Стаття присвячена вивченню специфіки лексики говору козаків-некрасовцев. Виявляються і описуються загальні лінгвокультурологічні особливості лексики даного говору: архаїчність, ідентичність розвитку лексики говору законам розвитку загальнонаціональної мови, специфічність окремих фрагментів мовної картини світу.
Ключові слова: говір козаків-некрасовцев, архаїчність, ідентичність розвитку лексики, мовна картина світу.
Статья посвящена изучению специфики лексики говора казаков-некрасовцев.
Выявляются и описываются общие лингвокультурологические черты лексики данного
говора: архаичность, идентичность развития лексики говора законам развития общенационального языка, специфичность отдельных фрагментов языковой картины мира.
Ключевые слова: говор казаков-некрасовцев, архаичность, идентичность развития
лексики, языковая картина мира.
The article is devoted to the study of language dialect of the Nekrasovskie cossacks. It
identifies and describes the general lingvo-and cultural features of this dialect: the archaic,
the identity of dialect’s vocabulary development according to the laws of development of the
national language, the specificity of the separate fragments of the language picture of the
world.
Key words: dialect of the Nekrasovtsiv cossacks, archaic, the identity of the development
of vocabulary, language picture of the world.
Современные некрасовцы – это потомки донских казаков, участников булавинского
восстания, которые под предводительством станичного атамана станицы Есауловской
Игната Некрасова покинули пределы России в августе 1708 г. и ушли на Кубань. Позднее
казаки переправились на лодках через Черное море на Дунай, в Добруджу, а в начале XIX
в., после долгих скитаний, оказались в малоазиатских владениях Турции и поселились
на берегу озера Маньяс.
В течение двух с половиной веков жизни вне России некрасовцы сохранили черты
материальной культуры, свойственные донским казакам в начале XVIII в. в части уст
ройства жилища, внутреннего убранства дома, национальной одежды, украшений. В
своем сознании некрасовцы всегда воспринимали русскую речь как способ и средство
выражения их национального русского облика: Двести лет ф Турсии прожыли, а к туркам мы ни прилучилися. Мы платю сваю ни смянили и язык ни пъламали.
1
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Исследование проведено при финансовой поддержки РГНФ (2011 г.)

Опишем общие лингвокультурологические черты лексики говора казаков-некрасовцев. Материалом данного исследования послужили как записи, на протяжении ряда
лет собранные учеными, аспирантами, магистрантами и бакалаврами Ставропольского
государственного университета во время экспедиций в села Левокумского района Ставропольского края (места проживания некрасовцев), так и записи, собранные учеными
других вузов, прежде всего О. К. Сердюковой [1], результаты работы которой вначале
были представлены ею в формате Приложения в тексту кандидатской диссертации (1962
г.), а позже изданы отдельной книгой.
I. Анализ лексико-семантической системы говора выявил, что многие наименования
являются общими для быта русского крестьянства, полностью или частично совпадающими по своему значению с одноименными лексемами в обиходном языке русского
крестьянства или в других отдельных говорах русского языка (по данным соответствующих словарных статей Сл. Даля): людина (презр. «человек», Словарь живого великорусского языка В.И.Даля, с. 737), дедовщина («отчина или вотчина, дошедшая от деда»,
Сл. Даля, с. 1268), жена («вообще женщина, замужняя женщина, супруга, баба», Сл.
Даля, с.1826), женка («вообще женщина, баба, жена и вдова простолюдина», Сл. Даля,
с.1827), глупак – «глупец» (в Сл. Даля: «глупый человек, дурак», с. 882, дано без помет),
гутарка – «м.р. и ж.р. разговорчивый человек» (в Сл. Даля: гутора, ж. гутарка – «говорун, рассказчик», с. 1018, с пометой вор., тмб.), смелячка – «смелая женщина» (в Сл.
Даля: смелач, смелачка – «смелый человек», с. 307, дано без помет), подманщик – «обманщик» (в Сл. Даля: «кто обманывает», с. 473, дано без помет), кукобница – «скупая
женщина, скопидомка» (в Сл. Даля кукобник, кукобница – «кур. бережливый хозяин, скопидом» – Сл. Даля, с.547), странний – «посторонний, чужой» (в Сл. Даля: «посторонний, чужой», с.566, без помет), немец – «немой» – (в Сл. Даля: «немец (2) – от природы
лишенный речи, языка или слова», с. 1459, без помет), набольший – «сильный, знатный»
(в Сл. Даля: набольший – «начальник, голова дому или делу», с. 992, дано без помет) и т.д.
П. В говоре широко представлено явление синонимии разного типа и вида: полные
синонимы, квазисинонимы сигнификативного или денотативного вида, стилистические
синонимы. Так, в лексико-тематической подгруппе «Семейно-родственные отношения
находим 9 синонимических рядов: а) Батяка – Батякушка в значении «отец» (стилистические синонимы), б) Бурлак – Бурлачака в значении «молодой человек, холостяк»
(стилистические синонимы), в) Бурлак – Бурлачочек в значении «молодой человек, холостяк» (стилистические синонимы), г) Мати – Мамака в значении «мать» (стилистические синонимы), д) Свекровья – Свекры в значении «свекровь» (полные синонимы);
е) Сродость – Сродство в значении «родня» (полные синонимы, за исключением несовпадающего грамматического значения рода); ё) Близнята – Двойнята в значении
«близнецы» (полные синонимы), ж) Бурлак – Бурлака в значении «молодой человек,
холостяк» (полные синонимы) (необходимо отметить, что в Словаре Даля лексема Бурлака / Бурлак (с пометой южное) в качестве основного имеет иное значение – «крестьянин, идущий на чужбину на заработки, особенно на речные суда»). В макроклассе
«Имя прилагательное» находим значительное количество синонимов: а) Жениховий в
значении «притяжат. прилаг. к жених» – Жениховин в значении «притяжат. прилаг. к жених» (полные синонимы); б) Сбитый в значении «сфотографированный» – Посбитый в
© Грязнова В.М., 2011
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значении «сфотографированный» (полные синонимы); в) Обкистенный – Обкищенный
в значении «отделанная бахромой, кистями» (полные синонимы); г) Решётчастовый
– Решётчастый в значении «решетчатый» (полные синонимы); д) Подморный в значении «гибельный, вредоносный» – Умиращий в значении «гибельный, вредоносный»
(полные синонимы). В макроклассе «Наречие» находится 12 синонимических рядов. Например, а) В кучу – Вместя, Вместях – Заедино, Заедин – Местя, Местях в значении
«вместе» (полные синонимы); б) Впереди, Вперёж – Наперед, Наперёж – Перво, Первой в значении «сначала, раньше» (полные синонимы); в) Врыски в значении «быстро,
бегом» – Тупочка в значении «бегом» (квазисинонимы); г) Доднесь в значении «доныне,
до сих пор» – Понынече, Понынче в значении «до сих пор» – Посуля в значении «до сих
пор, до этого места» (квазисинонимы).
III. Явление антонимии в говоре некрасовцев представлено не так широко, как явление синонимии, так же как и в русском литературном языке. Антонимия характерна для лексико-тематических подгрупп, именующих человека по внешним признакам,
внутреннему состоянию, свойству, качеству, для прилагательных и наречий: 1) Молчок
в значении «молчаливый человек» – Мосальник, Язычник в значении «болтун»; 2) Немушка в значении «молчаливая женщина» – Гутарка в значении «разговорчивый человек» (относится и к женщине); 3) Ломок в значении «ленивый человек» – Трудяка
в значении «трудолюбивый человек»; 4) Белянка, Чистотка в значении «аккуратная,
чистоплотная женщина» – Лоскутница, Нечистотка, Поганка, Писличка, Судомойница в значении «неопрятная женщина, неряха»; 5) Чистот в значении «аккуратный,
чистоплотный мужчина» – Нечуняй в значении «неопрятный, грязный мужчина»; 6) Карандух (пренебр.) – Подкладышек в значении «человек маленького роста, невзрачный»
– Длинняк в значении «человек высокого роста»; 7) Сладкий в значении «пресный, не
солёный» – Солущавый в значении «солоноватый, не пресный»; 8) Москлявый в значении «худой, щуплый» – Сытный в значении «полный, не худой»; 9) Вечер в значении
«вечером» – Наутре, Наутрево в значении «наутро, утром»; 10) Врыски в значении
«быстро, бегом» – Помалечку в значении «потихоньку, небыстро»; 11) Круга в значении
«кругом, кружным путем» – Напрямые в значении «напрямик»; 12) Неславно в значении «нехорошо, плохо» – Хорошоньки в значении «ласк. к хорошо».
IV. Многие слова говора по своему происхождению являются следствием метонимических, метафорических, ассоциативных процессов на базе уже существующих в
национальном языке слов. Приведем некоторые примеры. Полагаем, что диалектное
существительное дрёма – «сонливый человек, соня» возникло в результате сужения и
конкретизации значения общенационального слова дрёма – «наклонность ко сну, сонливость» (по данным Сл. Даля, с. 1223). Считаем, что диалектное существительное поганка в значении «неопрятная женщина, неряха» возникло в результате метонимического
переноса («неприятие религиозной принадлежности человека, его поступков – неприятие неопрятного вида человека») на базе семантики общенационального слова поганец,
поганка – «поганый человек, осквернившийся» (по данным Сл. Даля, с. 390, дано без
помет). Полагаем, что диалектное существительное белянка – «аккуратная, чистоплот
ная женщина» возникло в результате ассоциативного переноса на базе семантики общенационального слова белянец, белянка – «белолицый, белокурый, красавчик» (по
данным Сл. Даля, с. 379, дано без помет). Полагаем, что диалектное существительное
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лоскутница – «неопрятная женщина, неряха» возникло в результате ассоциативного переноса на базе семантики общенационального слова лоскутник, лоскутница – «оборванец, заплатник» (по данным Сл. Даля, с. 693, дано без помет). Считаем, что диалектные
существительные правый в значении «здоровый, не калека», неправый в значении
«искалеченный, калека» возникли в результате метонимического переноса («характеристика нравственного здоровья человека – характеристика физического здоровья») на базе
семантики общенациональных слов правый – «прямой, истинный, чистый», неправый
– «несправедливый, неправедный, виновный» (по данным Сл. Даля, соответственно с.
992, с.1376, дано без помет). Полагаем, что диалектное существительное самоцветный
– «о человеке необыкновенной красоты» возникло в результате метафорического переноса (сходство оценки, производимого впечатления) на базе семантики общенационального слова самоцветный – «природный, неподдельный, ценный, дорогой (о каменьях)»
(по данным Сл. Даля, с. 27, дано без помет). Полагаем, что диалектное существительное
дед – «обобщенное название русских, России» (Надоела нам у турках, пайдём к сваиму
деду, к рускаму) представляет собой результат семантического развития и символизации значения слова общенационального языка дед – «отец отца или матери» (см Сл.
Ожегова-Шведовой, с. 152). Подобный процесс символического расширения в говоре
некрасовцев пережила и лексема дедовщина – «земля дедов, родина» (Набивай парус
на лотку, паедим на дядофшыну), полагаем, что базой для указанного семантического
процесса послужило слово общекрестьянского языка дедовщина – «отчина или вотчина,
дошедшая от деда» (по данным Сл. Даля, с. 1269).
Кроме того, ряд слов говора являются вариантами общенациональных слов. Фонетические варианты: лексема орепёй – «татарник колючий» (вариант общенационального слова репей); лексемы бешметь (м.р.), полпальта (нескл.) (варианты
общенациональных слов бешмет, полупальто); лексема сувратка (вариант общенационального слова сыворотка) и т.д. Грамматические варианты: лексема турка («собир.
турки») (вариант слова общенационального языка турки в указанном собирательном
значении); слово женского рода гирла – «рукав в дельте реки, соединяющий ее с морем» (на базе существительного среднего рода общенационального языка гирло), слово
мужского рода озир, возир (на базе существительного среднего рода общенационального
языка озеро).
V. Изучение семантической структуры многозначного слова говора казаков-некрасовцев показывает идентичность способов развития значения слова в говоре казаков-некрасовцев способам развития значения слова в общенациональном языке, а именно: все
виды метонимических и метафорических переносов в многозначном слове «островного»
говора широко распространены и в русском национальном языке.
Так, в структуре многозначных слов говора, относящихся к группе «Животноводство», наблюдаются следующие виды связей значений:
а) метонимический перенос «вместилище – предмет (субъект или объект), находящийся в нем»: Каптарь 1. Улей, плетенный из хвороста. 2. Рой пчел. В русском национальном языке аналогичные метонимические переносы широко распространены (ср.
новый класс – класс смеялся);
б) перенос на основе синекдохи: «данный предмет – предмет, включающий в свой
состав данный предмет»: Кабарга 1. Позвоночник животного, рыбы. 2. Спина живо125

тного. В русском национальном языке аналогичные переносы «часть – целое» широко
распространены (ср. рука как «кисть» и рука как «верхняя конечность человека»);
в) метафорический перенос «человек – животное, схожее в своем состоянии, периоде жизни»: Первичка, Первячка 1. Женщина, родившая впервые. 2. Корова, отелившаяся в первый раз. Ядряч 1. Ребенок мужского пола, мальчик. 2. Детеныш домашнего
животного мужского пола. В русском национальном языке аналогичные метафорические
переносы широко распространены (ср. щенок как «детеныш собаки, волка» и просторечное щенок как «молокосос, мальчишка»).
В структуре многозначных слов говора, относящихся к группе «Полеводство», наблюдаются следующие виды связей значений:
а) метонимический перенос «место – предмет (субъект или объект), находящийся на
этом месте»: Гарман 1. Ток, гумно. 2. Хлеб в снопах, разложенный на току для молотьбы.
// Зерно, обрабатываемое на току. В русском литературном языке имеем следующие
примеры подобной метонимии: центральная площадь – площадь загудела;
б) метонимический перенос «сосуд – количество вещества, входящего в сосуд»: Гарс
1. Ковш, служащий мерой зерна. Гарс – каропка, карец. 2. Мера зерна, помещающаяся в ковш. Гарз зирна курям киниш. В русском литературном языке имеем следующие
примеры подобной метонимии: новое ведро – ведро воды;
в) перенос на основе деграмматикализации форм множественного числа (лексемы
початки, кочки): Початок. 1. Кукурузный початок. – 2. Початки (мн.). Кукуруза.
Пъсадила ныня агурцы, пачатки, бабы да трошки луку. – Я там ниву себе расщистил,
пащятки пасеил. Кочка 1. Кочка. – 2. Кочки, ед. нет. Остатки стеблей растений на сжатом поле. Хлеп скосим, сапы порубим, камыш скосим – астаюцца кочки. – Кочки кукурузнаи, рубили сапы, а остались востраи кочки. Слова початки и кочки в говоре обладают
неколичественным значением числа – либо собирательным, либо родовым. Подобный
перенос по своей сущности также является синекдохой, так как для наименования совокупности предметов (кукурузы, остатков стеблей на сжатом поле) используется наименование формы множественного числа единичного предмета. В русском литературном
языке имеем следующие примеры подобной синекдохи: ср. огурец в форме единственного числа (съесть огурец) и огурцы в собирательном или родовом значении (сегодня
огурцы дешевые).
В структуре многозначных слов говора, относящихся к группе «Неорганический
мир», наблюдается следующий вид связей значений:
а) метафорический перенос «определенный биофакт – артефакт, похожий на него
по внешнему виду или расположению»: Усынок. 1. Залив озера. 2. рыбол. Часть вентеря, сетчатая воронка внутри вентеря. В русском литературном языке имеем следующие
примеры подобной метафоры: устье Днепра – устье шахты, трубы.
VI.Явление энантиосемии в ходе словообразования (разновидность языковой игры).
Представляет собой прием наименования чего-либо словом, имеющим иной денотативный
или сигнификативный смысл, как правило, со сниженной окраской. Экспрессивность создается контрастом между денотатом и наименованием. Энантиосемия характерна для
значения лексем толкушка, толкуша («бестолковый, непонятливый человек») в сопоставлении со значением их мотивирующего слова толковать («объяснять»): мотивирующее слово толковать обладает значением «объяснять», а мотивированные слова тол126

кушка, толкуша включают в свою семантику антонимичный семантический компонент
– «тот, кому невозможно объяснить».
VII. Анализ лексико-семантической системы говора вывил в нем факты, которые
демонстрируют архаичность говора.
1. Лексемы-реликты говора, например, а) слово буйлова – «буйволица», которое
является реликтом древней системы имени прилагательного, а именно, краткого притяжательного прилагательного с суффиксом -ов-; б) существительное мелка – «мелкое
место в озере у берега, где поят скот» является реликтом древней системы имени прилагательного, а именно, краткого качественного прилагательного в функции определения; в) существительные мати, свекры, форма которых (имеется в виду именительный
падеж единственного числа) является доунификационной, архаичной.
2. Эпизодическая реализация в фонетическом облике слова говора казаков-некрасовцев фонетических законов, не функционирующих в русском языке уже в древнерусский
период, а также ушедших в прошлое фонетических неприятий и предпочтений также демонстрируют архаичность говора. Так, специфика фонетической ассимиляции, произошедшей в существительном пратукалина («апельсин»), имеющем в качестве мотивирующего слова турецкую лексему рortukal (модель S + формант -ин(а) с модификационным
значением «один предмет, выделенный из совокупности предметов»), произошла в соответствии с давно не действующим ни в говорах русского языка, ни в его литературной
разновидности фонетическим законом открытого слога под влиянием аналогии. В ходе
этого процесса произошло открытие закрытого слога (рor) путем перестановки плавного [r] и гласного [о], а также удлинения гласного [о] в [а]. В результате закрытый слог
(рor) превратился в открытый слог (пра). Произошедшая фонетическая ассимиляция полностью соответствует закону монофтонгизации дифтонгических сочетаний гласных с
плавными r, l (его южнославянскому виду), начавшемуся в праславянском языке и закончившемуся уже в нашу эру в отдельных, самостоятельных славянских языках, в том
числе и в древнерусском. В этом факте аналогии мы видим давление системы языка,
конечно же, системы национального языка, память о которой сохранилась в языковом
сознании носителя говора, что показывает нам еще раз неразрывную связь исследуемого
«островного» говора с языком-метрополией. Кроме того, в этом факте мы видим неосознанное противостояние носителя говора казаков-некрасовцев чуждой (инославянской)
фонетической системе.
В процессе словообразования лексемы говора муравлик – «муравей» под влиянием
аналогии появился звук L-эпентетикум, который возникал в различных диалектах праславянского языка в соответствии с законом йотовой палатализации. Этот эффект аналогичного словообразования также демонстрирует сохранность в языковом сознании носителя говора древнейших черт языка предков восточных славян. Подобная сохранность
характерна и для носителя современного русского языка. Вспомним вопрос М.В. Панова
«Какова форма 1 лица единственного числа настоящего времени от глагола морковить?»
и единственно возможный ответ – морковлю с тем же L-эпентетикум.
Специфика фонетической ассимиляции присуща и такому слову говора, как сопра –
«большая жестяная сковорода, используемая и в качестве блюда», возникшему на базе
турецкого слова sofra – «обеденный стол». В ходе фонетической ассимиляции произошла замена звука [f] на звук [п]. Подобное неприятие звука [f] было характерно для сла127

вянина, жившего в ранний праславянский период. (сравни греческое faros – «полотно»
и русское парус). В более поздний период в донских говорах, к которым принадлежит и
говор казаков-некрасовцев, звук [ф] заменялся в заимствованиях на звук [х] или на звукосочетание [кв]. Замена турецкого звука [f] на звук [п] в говоре некрасовцев свидетельствует о том, что в языковом сознании носителя говора казаков-некрасовцев не только
имеется информация о неприятии звука [f], но и сохранилась информация о типичном
способе устранения этого звука в праславянский период (в процессе ассимиляции чуждого слова).
IX. Анализ материала выявил специфические черты в языковой картине мира носителей говора казаков-некрасовцев.
В языковой картине мира любого народа одно из центральных мест занимает
выражение идеи Родины, Отчизны. В национальном русском языке основной образ
Родины – это женщина-мать, основное языковое выражение – словосочетание Родинамать, само слово Родина по своему происхождению и значению относится к гендерно
обусловленным «феминным» лексемам.
В говоре казаков-некрасовцев наблюдаем иное явление, обусловленное историческими причинами. Судьба казаков-некрасовцев была во многом определена их лидером
Игнатом Некрасовым. Для них он стал и отцом (дедом), и наставником, и мифологической фигурой. Потомки казаков-некрасовцев говорят: «Мы пошли от Игната Некрасафца». В их говоре существует наречие по-игнатовому, которое означает «по-старинному,
так, как положено». Поэтому образ Родины (а для казаков-некрасовцев Родина – это Россия) – это мужчина-дед, основное языковое выражение – слова дед, дедовщина. Приведем примеры из речи носителей говора: Нашы матеря бурчак ели, такую тяглу тянули,
патом дал помочи наш дет, рускай. – Надоела нам у турках, пайдем к сваему деду, к
рускаму. – Набивай парус на лодку, паедим на дядофщину.
В целом образы Родины как женщины-матери и как мужчины-деда восходят к одному и тому же языческому культу Рода восточных славян. В.В. Колесов пишет: «Достоверно известно, что у восточных славян существовал культ Рода и Земли. …У восточных
славян определенно различались поколения богов – их было три, ровно столько, сколько
и одновременно живущих представителей рода» [2: 92].
Полагаем, что образ Родины как мужчины-деда не противоречит языческим представлениям восточных славян, а является одной из возможных модификаций архаичного
образного представления культа Рода восточных славян.
Таковы общие лингвокультурологические характеристики лексики говора казаковнекрасовцев. Диалект казаков-некрасовцев – это «островной» русский говор, развивавшийся в течение двух с половиной веков в иноязычном окружении, в изоляции от общенационального русского языка и родственных диалектов и сохранившийся как южнорус
ский, донской говор в его архаическом виде.
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
(на матеріалі казок братів Грімм та Л.Бехштайна)
У статті йдеться про кількісну реконструкцію мовної картини світу, представленої у німецьких народних казках зі збірок „Kinder-und Hausmärchen / Gesammelt durch
die Brüder Grimm» та „Deutsches Märchenbuch» Людвіга Бехштайна, на основі ix прикметникового складу.
Ключові слова: мовна картина світу, прикметники, лексико-семантична група.
Данная статья посвящена воссозданию языковой картины мира, представленной в
немецких народных сказках из сборников „Kinder-und Hausmärchen / Gesammelt durch die
Brüder Grimm» и „Deutsches Märchenbuch» Людвига Бехштайна, на основе квантитативного анализа их адъективного состава.
Ключевые слова: языковая картина мира, прилагательные, лексико-семантическая
группа.
This article deals with the reconstruction of language world view on the basis of adjectives
combined into lexical-semantical groups. The quantitative analysis features peculiarities
of reconstructed values and human self-consciousness implied in the language universe of
German folk tales in XIX century.
Key words: language world view, adjectives, lexical-semantical group.
Питання співвідношення мови, з одного боку, свідомості та світобачення -з іншого
належать до кола давніх, але поки що нерозв’язаних проблем. Саме система мовних знаків пов’язує між собою навколишню дійсність та її сприйняття, відображення світу у
мозку людини та процеси його усвідомлення. Мова як „інструмент» концептуалізації
навколишньої дійсності виражає через відповідну сукупність фрагментів „мовної картини світу» (Weltbild, термін Л. Вайсгербера та Л. Вітгенштайна) певну специфіку світосприйняття, національної історії та культури, тобто національний характер певного
народу. Реконструкція цього концептуального образу світу дає можливість „зазирнути»
до „закодованого» в ній психологічного портрету мовної спільноти, що робить такі дослідження особливо актуальними для когнітивістики та етнолінгвістики.
Традиційно подібні дослідження мовної картини світу (МКС), яким все більше провідних лексикологів присвячують свої праці (Ю.Д. Апресян, А.Д. Белова, О.Л. Бессонова, С.А. Жаботинська, Ю.М. Караулов, Ж.П. Соколовська, Є.В. Урисон та ін.) [1; 2;
3], проводяться на основі ідеографічних словників (наприклад, Галліга та Вартбурга,
Дорнзайфа, Роже), за допомогою яких визначається оцінний тезаурус базових концептів.
Дещо відмінною була спроба побудувати „мовну картину світу» на тлумачних словниках
[4; 5]. Останнім часом привертає до себе увагу також і народна казка як предмет досліджень картини світу, яка чи не найоптимальніше репрезентує психологічний портрет
мовної спільноти [6; 7]. Так, наприклад, Т. Вавіліна [8] у своєму дослідженні проводить
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порівняльний аналіз картини світу, вираженої у парних текстах російських народних (за
ред. А.Н. Афанасьева) та німецьких народних (зі збірки братів Грімм) казок; щоправда,
тут мова йде про переклад російською. Т. Вавіліна зосереджує свою увагу на розходженнях сюжетних ліній у казках зі схожою фабулою, які, на її думку, спричинені відмінностями в картині світу російського та німецького народів.
Ми, однак, обрали аналіз прикметникового складу німецьких народних казок (мовою
оригіналу), оскільки, на нашу думку, для реконструкції найбільш цінними є саме прикметники, семантична структура яких найкраще зберігає оцінний елемент; для цього ми
скористались індуктивно-дедуктивною мовно-психологічною систематизацією прикметників [5]. Актуальність даної роботи зумовлена пошуками нових об’єктивних методів
дсюлідження національних менталітетів. Матеріалом слугує: 1) повна вибірка казок братів Грімм (за винятком казок, написаних на нижньонімецьких діалектах, – 180 номерів);
обсяг вибірки – приблизно 224500 слів, у результаті опрацювання даних джерел отримано корпус з 9416 слововживань (СВ); 2) 76 казок зі збірки „Deutsches Märchenbuch»
Людвіга Бехштайна, які аж до початку XX ст. користувались більшою популярністю
та були ширше розповсюджені ніж казки братів Грімм [9: 41-42]; обсяг вибірки – приблизно 94500 слів, у результаті опрацювання яких отримано корпус з 4840 СВ.
Згідно з вищезгаданою систематизацією прикметників, мовний універсум поділяється на 3 основні підсистеми: а) прикметники, що стосуються живих істот/людини; б)
об’єктивні прикметники, які характеризують предмети та явища оточуючого світу; в)
детермінанти, що визначають відношення між цими підсистемами.
1. МКС на матеріалі казок братів Грімм
При аналізі об’єктивних прикметників виділяються (кількісними показниками)
поля параметричних, сенсорних та прикметників консистенції (речовини). Серед параметричних прикметників переважають великі розміри (649 випадків слововживання
– СВ), які частіше позначають неживих істот (265 СВ) та абстрактні поняття (244 СВ).
Малі розміри стосуються однаковою мірою і живих (119 СВ), і неживих об’єктів; близько третини позначуваних живих істот – чарівні (Шіиетаппспеп, Zwerge, Zauberer- 41 СВ).
Для сенсорних прикметників зорового сприйняття основними кольорами гами є
„білий» (123 СВ), „червоний» (СВ), „чорний» (77 СВ). „Білий» має яскраво виражене
конотативне значення краси, добра, чистоти („Da sprach das Mädchen: Ich möchte gern
so schön und rein werden wie die Sonne; alsbald war sie weiß und schön wie der Tag» [10:
559]). „Чорний» у 40-а випадках ашціюється з чимось негативним: нечисть змальовується ж „ein kleines schwarzes Männchen „ (див. вище), злу мачуху із її донькою Бог карає
чорнотою [10: 558-559]. Закономірно, що „чорний» і „білий» часто протиставляються
{„...die Stiefmutter mit ihrer Töchter... sah, dass sie beide kohlschwarz und häßlich waren, die
Stieftochter aber weiß und schön...“ [10: 559]). „Червоний» слугує переважно для нейтрального позначення кольору; використаний в описі зовнішності, асоціюється з красою та
здоров’ям („Sie war so weiß wie Schnee, so rot wie Apfelblüte und ihr Haar so glänzend wie
Sonnenstrahlen» [10: 660]). шші кольори зустрічаються рідше: „grün» (38 СВ), „blau» (26
СВ), „grau» (ЗО СВ) і т. д.
Серед прикметників речовини найчастотнішім є „золотий» (193 СВ), – реально існуючий атрибут світу казки, який можна уявити, не порушуючи фантастичність останнього
(за словами самих Грімм, „... все прекрасне в казках є золотим» [11:173]).
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Об’єднання прикметників живих істот містить поля біофункціональних, характерологічних та установчо-оцінних прикметників. У першому випадку основне навантаження припадає на ЛСГ прикметників біологічного віку, функціонального стану („живий», „мертвий», „здоровий», „втомлений» – 458 СВ) та зовнішності (295 СВ). Серед
прикметників вікових ознак кількісно переважають прикметники зі значенням „старий»
(„alt», „steinalt» – 370 СВ; , jung» – 226 СВ). ,,Молодий“ у даних казках завжди вродливий
і сильний, а „старий“ ашціюється переважно з негативними функціональними (слабкий,
хворий) якостями. „Старий“, крім того, виступає обов‘язковою ознакою чарівних істот –
відьом, чаклунів, чарівниць (Hexe: 48 СВ, Zauberer: 16 СВ, Zauberin: 9 СВ, böse Zauberin:
8 СВ, Teufel: З СВ); злі відьми трапляються в даних казках частіше ніж добрі чарівниці,
тож не дивно, що „старий“ асоціюється з негативними характерологічними якостями.
Серед розмаїття функціональних характеристик привертає увагу диспропорція прикметників „tot» та Jebendig» (93 СВ та 40 СВ відповідно), причому lebendig» у
20-и випадках зустрічається ж протиставлення смерті у момент магічних перетворень
(„ Und nicht lange, so öffnete Sneewittchen die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe
und richtete sich auf und war wieder lebendig“ [10: 78]). Ця диспропорція, на нашу думку, не є чимось незвичайним: людина сприймає означення „живий» ж свій природний і
невід’ємний атрибут, і не помічає/ не позначає його доти, доки не відчує контраст чи загрозу біологічному існуванню. Часте згадування „hungrig» (19 СВ) та „satt» (61 СВ) теж
не є неочікуваним – це типові ознаки т. зв. предметно-чуттєвого світосприйняття. Також
можна відзначити домінування прикметників на позначення краси в ЛСГ зовнішності
(251 СВ з 295-ти) – ще один атрибут ідеалізуючого казкового світу. ЛСГ біологічної
статі та сексуальності за загальною систематизацією практично не задіяні, що має щонайменше дві причини. По-перше, серед інформантів – оповідачів казок – переважають
жінки, які, дотримуючись правил суспільної моралі Німеччини XIX ст., не наважувались
використовувати сексуально забарвлену лексику в присутності стороннього чоловіка
[12]. По-друге, брати Грімм, готуючи свою збірку, орієнтувались саме на дитячого слухача/читача і відповідно підправляли зміст [13: 25-57].
Хараісгерологічні прикметники демонструють широкий спектр емоцій (,4ustig”,
„glücklich», „traurig», „betrübt», – 363 CB), і позитивна частина групи зустрічається найчастіше (229 СВ), – адже типовий кінець казки – „und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende».
У порівнянні з середньовіччям [14], вольова сфера є однією з найменш представлених
(51 СВ); ЛСГ на позначення безстрашності налічує всього 39 СВ, а характеристики акційної цілеспрямованості та рішучості практично відсутні – однак не слід сприймати
це як неактуальність подібних якостей для творці в/носіїв народних казок.. Так, Т. Вавіліна навпаки стверджує, що «... основными чертами героев немецких сказок является
их деятельность, активность, стремление к самоутверждению в жизни, независимость
от обстоятельств внешнего мира и окружающих...» [8: 395]. Вочевидь, ці риси казкових
героїв реалізуються якщо не іншими частинами мови, то на рівні сюжету. Прикметники
інтелектуальної сфери зустрічаються у тексті відносно рідко (2,43% від загальної кількості прикладів); найповніше представлена ЛСГ на вираження «раціонального інтелекту» (158 СВ), причому прикметники зі значенням “розумний” часто використовуються
іронічно („Die kluge Else”, “Die klugen Leute“), а “дурний” володіє позитивними характерологічними якостями (у таких випадках дурнями “величають” безвідмовних, добрих
героїв, чий альтруїзм за законами казки винагороджується).
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Установчо-оцінна сфера представлена найповніше (2588 СВ). У полі «фіксовані
установки до інших» особливо наголошуються «характеристики ставлення до інших» (,,ireundHch“, herzlich“, „gut“, „neidisch“, „böse“ – 329 СВ), серед яких цілком закономірно переважають позитивні, – адже вони з виховною метою стимулюються в казках
везінням та щастям. Звертає на себе увагу також практична незадіяність ЛСГ “щедрий»
– якості, дуже популярної у давніх германців [6:49]; очевидно, щедрість у середовищі
творців та поширювачів казок перестала бути рисою, гідною наслідування у реальному
житті.
Характеристики „прийняття соціальних та етичних норм» представлені достатньо широко, щоб ознайомити з вимогами суспільної моралі („ehrlich”, „artig“, „treu“,
„sittsam“ etc. – 184 СВ). Найбільш уживаною характеристикою є „вірний” (83 СВ), яку,
вочевидь, слід вважати якщо не типовою, то пропагованою німецькими казками чеснотою: „Die Tugend, die in den Märchen die größte Rolle spielt, also die Kardinaltugend der
Märchen, ist die Treue...“ [15: 17]. І вірність не є одностороннім обов’язком: господар має
певні зобов’язання стосовно вірного слуги („Der treue Johannes»), виконання яких для
нього стоїть вище життя власних дітей.
ЛСГ „фіксовані установки до діяльності”, хоч і не несуть за своїми кількісними
показниками значне навантаження (70 СВ), займають не останнє місце в представленій
системі цінностей. Це досягається шляхом контекстуального перехрещення установчої,
біофункціональної та емоційної сфер: працелюбна дівчина (казкова) – завжди добра, гарна, врешті-решт стає щасливою.
Поле „Оцінки інших і себе” – найбільше за обсягом (1833 СВ). Із 9-ти представлених груп увагу привертають „оцінка предметів з погляду ставлення до викликаних
ними емоцій” (472 СВ), яка демонструє всю можливу гамму почуттів (жалість, презирство, жах, симпатія – з кількісним переважанням позитивних: 301 СВ) та узагальнена
оцінка за шкалою „добрий” – „поганий” (458 СВ; також переважає позитивна частина
групи – 373 СВ), – по суті, базова для даного поля.
Прикметники соціальних характеристик займають 3,83% від загальної кількості
прикладів. Соціальна сфера представлена в основному ЛСГ майнового положення
(„багатий”, „бідний” – 53 СВ : 112 СВ відповідно, причому „бідний” асоціюється переважно з позитивними характерологічними якостями: більшість творців казок не могла
похвалитись статками) та походження („königlich“, – традиційний атрибут народної
казки, -»vornehm», „gemein“ – 101 СВ), що дозволяє судити про актуальність подібних
установок для періоду створення даних казок, чого не можна сказати про національні характеристики (2 СВ), та шституційні відношення (7 СВ). Релігійні відношення,
попри свою значущість у представленій системі цінностей, займають лише 0,59% від
загальної кількості прикладів („fromm“, „gottlos“, „heilig“ – 50 СВ).
2. МКС на матеріалі казок Л. Бехштайна
Аналіз об’єктивних прикметників також почнемо з сенсорних, зокрема, з ЛСГ зорового сприйняття як найчисельнішої (269 СВ), де найчастіше виступають прикметники на позначення кольору, серед яких основним є „чорний” (56 СВ із 183-х). Своєю частотністю цей колір завдячує казці „Der schwarze Graf, в якій згадується 25 раз; „чорний”
в якості атрибута супроводжує вищезгаданого героя, вбивцю власної матері, матеріальні
об‘єкти, що оточують Чорного Графа, – також чорні [16: 527 – 528]. У даному випадку
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негативні конотації „чорного” зумовлені сюжетом, однак навіть „за межами” цієї казки
„schwarz“ асоціюється з негативними характерологічними якостями (schwarze Gedanken),
чарами (schwarze Kunst), злими чарівниками (JDer schwarze Rabe, das ist meine Mutter..“
[16: 401]) та трауром. „Білий“ не утворює прямого протиставлення „чорному“, але, як
правило, біла тварина – це чарівна тварина, що принесе удачу („Das Natterkrönlein“, [16:
484-487]) а білий одяг зазвичай вказує на моральну чистоту людини [16: 397-399]. „Червоний» має найбільше відтінків серед представлених кольорів (feuerrot, blutrot, rosenrot
-19 СВ), але виступає переважно в якості нейтрального позначення кольору.
Дименсіональні прикметники – традиційно найчисленніші серед об’єктивних (459
СВ). Найбільша частка в даному полі припадає на базові характеристики „великий» (217
СВ) та „маленький» (117 СВ). „Groß“ найчастіше позначає абстрактні поняття та емоції
(Freude, Schmerz, Mühe...); „klein“, навпаки, часто використовується при описі живих істот (46 СВ із 97-и). „Winzig» в свою чергу майже виключно (18 СВ із 20-ти) позначає
чарівників (das winzige Männlein).
У групі „характеристики часу» (111 СВ) найпоширеніші ЛСВ, що позначають тривалість (lang – 40 СВ, ewig – 15 СВ). Однак дія не затягується в досліджуваних казках,
адже прикметники динамічно-просторового переміщення нівелюють це враження переважанням ЛСВ на позначення швидкості (schnell, geschwind etc. – 92 СВ та plötzlich
– 18 СВ із 131 СВ для всієї групи). Цікаво, що „швидкий»/„швидко» супроводжує переважно героя чоловічої статі, героїні діють швидко лише у 17 випадках. Серед прикметників речовини (81 СВ) найпопулярнішим традиційно є „golden“ (49 СВ). Золото не
тільки атрибут розкоші та краси, а й вказує на особливий статус позначуваного об’єкта
– чарівного або ключового для розвитку подій в казці [16: 87-91].
У полі біофункціонального стану виділяються прикметники ЛСГ біологічного
віку (291 СВ), функціонального стану (184 СВ) та зовнішності (163 СВ). Стать та
сексуальність в казках зі збірки Бехштайна практично не представлені (1 СВ), вочевидь,
ця тема – табу. Серед прикметників вікових ознак домінують прикметники зі значенням
„старий» (166 СВ), що асоціюються з негативними функціональними ознаками (sieh,
kraftlos, krank). Зовнішність літніх людей якщо і згадується, то з негативною оцінкою
(hässlich, garstig). Характерологічні якості, з якими асоціюється „аіґ”, залежать від статі
позначуваного: старі жінки в казках – це мати (22 СВ) або бабуся (11 СВ) героя, охоронниця зачарованої принцеси (13 СВ) або ж чарівниця (6 СВ), і всі вони добрі. В той же
час у 40 випадках (із 65-ти) позначення героїв чоловічої статі похилого віку стосуються
чарівників, і у 39-ти випадках вони – злі. Молодому ж герою властиві позитивні функціональні, конституційні та характерологічні якості.
Серед розмаїття функціональних характеристик (gesund, wund, müde) привертають увагу 3 диспропорційні дихотомії: 1) „живий“ (16 СВ) -“мертвий“ (36 СВ); 2) „здоровий“ (9 СВ) – „хворий“ (21 СВ); 3) „ситий“ (21 СВ) – „голодний“ (8 СВ). На нашу думку,
причина цієї диспропорції та ж сама, що і у випадку з казками братів Грімм. Щодо ЛСГ
зовнішності (163 СВ), то домінування прикметників на позначення краси (schön, hübsch
– 154 з 163 СВ) є цілком закономірним. Цікаво те, що означення „гарний» супроводжує
героя чоловічої статі набагато рідше, ніж героїнь (24 СВ: 102 СВ). Героя-чоловіка достатньо один раз назвати вродливим, стосовно жінки цей епітет повторюється, що свідчить
про значення зовнішньої краси для сприйняття жінки оточуючими.
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У полі емоцій (220 СВ) спостерігаємо значне переважання позитивних (lustig, froh,
zufrieden etc. – 144 СВ), що забезпечує загалом світлу атмосферу. Вольова сфера представлена в основному ЛСГ на позначення „безстрашності» (64 СВ), у якій прикметники
зі значенням хоробрий» та „боягузливий» кількісно збалансовані (33 СВ: 31 СВ), – наляканими бувають і позитивні герої. Інтелектуальна сфера не несе значного навантаження (100 СВ); найповніше заповнені парадигми „раціонального інтелекту» (84 СВ), де
характеристика “розумний» – однозначно позитивна, адже у складних ситуаціях розум
та винахідливість важать іноді більше, ніж сила та відважність. Важливість розуму, розважливості повсякчас підкреслюється тривалими сентенціями („...ein Weiser strebt nur zu
erlangen das, was möglich ist, und unweise gilt, der das Unmögliche erringen will. „ [16: 266]).
Поле „фіксовані установки до діяльності» демонструє досить невелику частоту
використання (37 СВ), однак працелюбність традиційно супроводжується позитивними
характерологічними та біофункціональними якостями і винагороджується: „ ... die war
wunderschön und gut über alle Maßen. Sie arbeitete... für sieben und war so schön wie sieben
zusammen... da sagte ihr der Prinz, dass er sie lieb habe um ihrer großen Sittsamkeit und
Tugend willen und sie zur Frau nehmen wolle...“ [16: 179]. Серед „характеристик ставлення до інших» (343 СВ) закономірно переважають позитивні (gut, gnädig, barmherzig -190
СВ). Звертає на себе увагу досить часте вживання прикметників зі значенням „дружній»
(freundlich, befreundet – 33 СВ). Важливість дружби неодноразово підкреслюється оповідачем: „Bande der Freundschaft sind mehr wert als Bande der Blutsverwandtschaft, denn diese
ist oft schädlicher als Giß... „ [16: 354]. Тема дружби пов’язує між собою „характеристики
ставлення до інших», „прийняття соціальних та етичних норм» та «раціональний
інтелект», де „вірний» становить найпопулярнішу характеристику (31 СВ) і пропагується найбільше: „Denn wer nicht sein Leben einsetzt für einen treuen Freund, der ist sehr töricht,
denn ein Freund ist immer nützlicher als ein Bruder oder als Kinder. „ [там же]. Відношення
всередині ЛСГ „прояви поведінки» та „ставлення до інших через власне „я»» цілком
передбачувані: самовпевненість та зверхність засуджуються, а скромність та смиренність приносять винагороду й похвалу -дівчатам, адже вищезазначені характеристики
стосуються переважно їх: „ ... der König trat... mit seinem lieblichen Gärtnermädchen herein,
die so sittig und bescheiden in einem weißen Kleidchen und völlig ohne Schmuck erschien...
der König sprach: \.. ich will Euch zeigen, daß dieses arme Mädchen würdiger ist, Königin zu
heißen, als Ihr und alle eitlen Prinzessinnen.“ [16: 382]. Своєрідним „концентратом суспільних вимог до дружин» можна вважати казку „Vom
Zornbraten“. Тут процес „перевиховання” лайливої та зверхньої дівчини проходить
досить травматично: лише після того, як перелякана дівчина з примусу як кінь возила на
собі свого чоловіка, вона стала „ідеальною дружиною“ :„ ... die Frau war das allerliebste
Weib, ehrbar und wohlgezogen, ohne List und Trug, treu, ruhig, mild...ohne Haß und Unwillen
erfüllte sie, wie ein biederes Weib tun soll, die Wünsche ihres Eheherrn.. “ [16: 96].
У полі оцінки (1187 СВ) найважливіші характеристики репрезентують ЛСГ „оцінки
предметів з погляду ставлення до розуму» (108 СВ, переважно прикметники на позначення таємничості – 55 СВ), до викликаних ними емоцій (377 СВ), естетичності (176
СВ), узагальнена прагматична оцінка (143 СВ) та за шкалою „добрий – поганий”
(172 СВ). Поле „оцінки предметів з погляду ставлення до викликаних ними емоцій”
традиційно популярне, демонструє переважання позитивних оцінок (тільки підгрупа
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„милий» нараховує 154 СВ). Логічним доповненням образу ідеалізуючого світу казки
виступає ЛСГ „оцінки предметів з погляду естетичності», яка майже повністю складається з позитивних оцінок (schön, herrlich, prächtig).
Прикметники соціальних характеристик зустрічаються в тексті казки нечасто
(всього 179 СВ). У соціальній сфері заповнені найповніше парадигми „походження»
(46 СВ) та „майнового стану” (79 СВ). ЛСГ „походження” містить в основному прикметники на позначення шляхетності, що є типовим для казки (edel, vornehm, königlich).
У ЛСГ майнового стану представлені рівною мірою як „бідний» (42 СВ), так і „багатий»
(37 СВ). “Бідний» традиційно асоціюється з позитивними якостями, у свою чергу, багатством винагороджуються чесноти: „ Und Hänschen und Gretchen wurden sehr wohlhabende
Leute, aber sie spendeten auch von ihrem Segen den Armen viel und taten viel Gutes... «[16:91].
Національна сфера (4 СВ) не є значущою для оповідача, чого не можна сказати
про релігійні відношення (48 СВ), де ,fromm11 – основна характеристика (28 СВ), яка
завжди супроводжується красою внутрішньою та зовнішньою („... denn Siebenschön war
auch frömmer als sieben andre, und das war ihre größte Schönheit. “ [16: 179]), і завжди винагороджується.
Отже, за допомогою аналізу ЛСГ та з урахуванням регулююче-виховної функції казки вдалося реконструювати певні особливості світосприйняття буржуазного суспільства
Німеччини XIX ст. Відтворена мовна картина світу наочно демонструє специфіку морально-ідеологічних установок суспільства, згідно яких чоловікам слід бути ініціативними, а жінкам – покірними, але побожність та порядність є необхідними передумовами
успішної соціалізації незалежно від статі. У перспективі доцільно зробити порівняльний
аналіз даних казок з казками з інших збірок, так само як і з австрійськими.
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОЦЕССА ЛАБИАЛИЗАЦИИ
И ДЕЛАБИАЛИЗАЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ДИАЛЕКТАХ
В даній статті висвітлюються фонетичні процеси, що відбуваються в лексичному
шарі азербайджанських діалектів з етнолінгвістичної точки зору. Метою даної роботи
є досліджувати факти лабіалізації голосних в діалектах, які відображають у собі кипчацькі і частково булгарські елементи.
Дослідження було проведено порівняльно-історичним методом. До дослідження поряд з фактами азербайджанських діалектів, були також залучені факти з родинних
тюркських мов.
Ключові слова: етнолінгвістичний огляд, азербайджанські діалекти, фонетичні
процеси, лабіалізація.
В данной статье освещаются фонетические процессы, происходящие в лексическом
пласте азербайджанских диалектов с этнолингвистической точки зрения. Целью данной работы является исследовать факты лабиализации гласных в диалектах, которые
отражают в себе кыпчакские и частично булгарские элементы. Исследование было
проведено сравнительно–историческим методом. К исследованию наряду с фактами
азербайджанских диалектов были также привлечены факты из родственных тюркских
языков.
Ключевые слова: этнолингвистический обзор, азербайджанские диалекты, фонетические процессы, лабиализация.
This article highlights the phonetic processes in the lexical layer of the Azerbaijani
dialects from ethno linguistic point of view. The purpose of this paper is to study the facts of
labialization of vowels in the dialects that reflect a Kipchak and partly Bulgar elements. The
study was conducted by comparative-historical method. The study along with the facts of the
Azerbaijani dialects, involved the facts from the related Turk languages.
Key words: ethno linguistic survey, Azerbaijani dialects, phonetic processes, labialization
Исследуя лексический пласт азербайджанских диалектов, а также проводя параллели
с данными родственных языков, зачастую можно столкнуться с разными фонетическими
вариантами одной и той же лексической единицы. И потому, считаем, что очень важно
при изучении лексики диалектов данного языка, учитывать фонологические черты, присущие этому языку. При исследовании отдельно взятой лексической единицы какого –
либо диалекта и сопоставляя её с лексемами других диалектов и родственных языков
нужно учесть дифференциальную разницу фонем в этих лексемах.
Как мы знаем, одним из дифференциальных признаков гласных фонем в азербайджанском языке является участие губ. Оппозиция гласных строятся по данному признаку
следующим образом: признак губности – а-о, ə-ö, i-ü, ı-u, a-u; Как уже известно, оппозиции в языке могут быть одномерными или многомерными. Критерий предлагаемого раз© Гурбанова И.М., 2011
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деления формулируется Н.С. Трубецким так, “Две фонемы, которые являются членами
одномерной оппозиции, тем самым состоят между собой в близком родстве, ибо то, что
является общим для них, не встречается больше ни у одной фонемы данной системы,
таким образом они оказываются единственными в своем роде. При противопоставление
их друг другу то специфическое, что присуще каждой из них, легко отчленяется от того
общего, что их объединяет… Две фонемы, выступающие в качестве членов нейтрализуемой оппозиции, близкородственны даже в релевантных позициях, причем каждая из них
считается особой разновидностью соответствующей архифонемы, реальность которой
удостоверяется её появлением в нейтрализуемом положении. Напротив, гораздо менее
очевидна принадлежность к архифонеме тех двух фонем, противоположение которых
друг другу имеет постоянный характер, иными словами не нейтрализуется.”(1:94).
Противопоставление гласных звуков друг другу по признаку губности в диалектах
азербайджанского языка и других тюркских языков широко распространенный процесс.
Оппозиция гласных по данному признаку, а иначе говоря, переход некоторых гласных
в категорию губных в языковедении известно, как процесс лабиализации. О причинах
возникновения этого явления существует много мнений. В некоторых случаях поводом
для лабиализации может послужить субстрат, а в некоторых случаях это объясняется
языковедами, как исторический процесс, происходящий в системе фонем. Система гласных фонем, тождественная азербайджанскому языку, характерна для многих тюркских
языков.
И потому, изучение процесса оканья очень важно для исследования фонетики данных языков. Исследование важно не только с теоретической точки зрения, но и при изучении вопросов, касающихся области орфоэпии, орфографии.
Несомненно, при возникновении какого – либо факта в языке наряду с экстралингвистическими факторами огромную роль играют исторические изменения, происходящие за счет внутренних ресурсов языка, а также прогресс, связанный с дифференциаций
звуков.
Внимательно исследуя огубление гласных нельзя не заметить закономерность плавного перехода одних звуков в другие. Как отмечает М. Юсифов, в процессе лабиализации
в азербайджанском языке, хотя и наблюдается переход заднеязычных открытых небных
звуков в разряд заднеязычных и переднеязычных губных гласных, но переход переднеязычного открытого небного гласного ограничен. Он переходит только в переднеязычный
открытый губной гласный. Переход заднеязычного закрытого небного гласного в заднеязычный закрытый губной гласный, а также переднеязычного закрытого небного гласного
в переднеязычный закрытый губной гласный тоже возможен. (2:5)
Все эти процессы связаны с внутренними ресурсами языка. Kоторые играют важную
роль в формирование и дифференциации звуков.
В азербайджанских говорах существуют следующие типы лабиализации.
А-О. Этот переход прежде всего происходит в первых слогах, а иногда и в последующих слогах слов. Он наблюдается также в литературном Азербайджанском языке.
Сравним, например: ав (турец.); ав (туркмен.); – ов (азер.); авыч (турец.); авыч (гагауз) –
овуч (азер.); савурмак (турец.); – совурмаг (азер.); тавук(турец.) – тойуг (азер.). Процесс
лабиализации довольно распространенное явление во многих говорах и диалектах азербайджанского языка. Переход а в о в первую очередь связан с губными согласными. Ла138

биализация наблюдается прежде всего или перед или же после, а иногда между согласными: б, м, в, ф.Например: covan, ovam, yovaş, qomiş ,hova, boş, şoftali, moşin. (3:10- 16.)
Исследуя бакинский диалект можно прийти к выводу, что оканье наглядный пример
в данном диалекте. Сравните: aton, anon, boba, hova, tova. (4:10).
Нужно заметить, что переход переднеязычного небного гласного в переднеязычный
губной гласный тоже широко распространенное явление в вышеупомянутом диалекте.
Например: növə, dövə, nödür, nöş и др.(4:11)
Сравнивая данные бакинского диалекта М. Ширалиев также отмечает, что оканье в
нем связано с наличием в таких словах губных согласных. Сравним: boba. boca, popağ,
doban, dova, hova, topanca и др.
Но как отмечается в диалектологической литературе, иногда лабиализация происходит, когда губные согласные отсутствуют. Например: xotun ,yolov ,qotuğ, öclüg.
В таких словах переход а в о в первом слоге слова объясняется наличием губного
гласного во втором слоге того же слова (то есть ассимиляция).
В конце существительных во втором лице в категории принадлежности тоже наблюдается переход а в о: bobon, anon, aton, xalon и др.
Исследуя лабиализацию в сарыг – югорском языке Э. Тенишев пишет: »Губной признак у гласных развивается под воздействием соседних губных согласных: p,v ( 5:22)
Проведя обзор азербайджанских диалектов, можно четко провести границу между
говорами, где лабиализация звуков имеет сильное влияние и говорами, которые в той или
иной мере сохранили первичную форму. Например:
Литературный язык
Ev
Oxlov
Dovşan
Tövlə
Qohum
Dovğa
Qovlamaq
Ov

Южный говор
əv
axlo(axlav)
Davşan
Tavla
Qahım
Davğa
Qavalamağ
Av

Cеверо-восточный говор
Öy
Oxlo
Douşan
Tö:lə
qo:um
do:ğa
qo:lamax
Ov

Вот например, в ряде говоров татарского языка наблюдаются переходы ö в э и о в ы
(делабиализация) но при этом новые звуки не возникают, Своеобразными (по сравнению с общетюркскими) являются булгарские гласные получившие в ходе сдвигов о-у;
у-ö; ö-ü; ü-ö; a-a (o); e-i. С точки зрения Г. П. Мельникова эти переходы произошли в
ходе спонтанного развития в наличие известного количества черт общих двувoкализма
в тюркских языках. (6:18)
Оканье наблюдается и в чувашском языке. Как отмечают, звук о в чувашском языке
имеет два источника: 1) из общетюркского а (торт-тянуть; тора – гребень; ола – пестрый;
сола – плот; чохрам – верста; сравните общетюркский – тарт, тарак, сал, чакрым); 2) из
общетюркского о (чув.хол , чол.пол; общетюркский – гол, йол, бол).
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По поводу перехода а в о существует такое мнение, что этот языковой факт является
субстратом татского языка в азербайджанском.
Б.А.Серебренников тоже считает, что огубление а в чувашском, татарском, башкирском языках восходит к пермскому субстрату. (6:18) Но как правильно показывает
Ахметьянов, “Судя по произвольному чередованию о-а в древнерусской передаче половецкого произношения, оканье типа татарского а (о) имело место и в половецком языке:
аба – оба медведь, гнездо. Очаг,, Олтунопа, Осинь – имена половецких вождей. Оканье
наблюдается и в кыпчакских заимствованиях в русском языке: козак, корсак, лошадь;
сравните общетюркские казак, карсак, алаша или атлуша” (6:20)
Оканье есть и в узбекском языке, причем переход а в о, как и в чувашском сделал возможным переход ə в а. С. Атамирзаева исследуя наманганский говор узбекского языка по
этому поводу пишет “В наманганском говоре фактически представлена только лабиальная разновидность гармонии….. Лабиализоваться могут как широкий, так и узкий гласный. Широкий гласный регулярно подвергается лабиализации перед аффиксом принадлежности 1-го и 2-го лица единственного числа, когда аффикс присоединяется к термину
родства, ср. отом – отам, оком – акам, уком-укам, тогом – тагам, гойноном – кайнанам и
др.”.(7:16.). В данном говоре лабиализация наблюдается ещё в остальных случаях. Например, при участие аффиксов – лук, ук, ум, ун, уш, тур и др. Сравним: утли, курайлик,
куриш, ёгин и др. (7:21).
Как видно из примеров, приведенных автором лабиализация гласного данного говора почти идентично дербендскому, бакинскому диалекту азербайджанского языка. Проведём к примеру параллели:
Намаганский говор
Отом, гойноном (гойнонон)

бакинский, дерб., диалекты
aton, anon, qaynanon

С другой стороны, оканье (а – о), как и в татарских говорах, переходом а в о в словах наблюдается и в говорах кумыкского языка: шалай (общетюркский – шолай) шанча
(общетюркский – шонча). Лабиализация частично показывает себя и в уйгурском и якутском языках: бова, бошка, дорга, кошуг, очук, ошук, пота (8:143,148, 160,)
Учитывая данные тюркских языков и диалектов трудно не согласиться с
М.Юсифовым, который так же как и Аметьянов, доказывает тюркское начало оканья:
”Наличие в диалектах и говорах азербайджанского языка, а также в родственных языках
перехода а в о доказывает факт лабиализации в тюркских языках” (9 :15)
М. Ширалиев касаясь данного вопроса отмечает, что в результате проведенного историческо – сравнительного метода было доказано, что огубление является одним из фонетических законов тюркских языков. (4:26. )
Продолжая тему, хотелось бы отметить ещё один факт. В 1955 году в результате собранных диалектологических материалов в Ордубадском районе стало известно, что
оканье наблюдается в некоторых говорах данного района. Что, конечно, не присуще этому диалекту. Сравним: ombar, doban, boba, popax, şovlar, holva (10:32). Тот же самый процесс можно наблюдать в некоторых диалектах турецкого языка: doşan ,oycu, çomuş, boba,
boğaz, pilov, boyat, cilov (11:43,46 )
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Сравнивая данные факты, можно произвести этнолингвистический анализ оканья в
азербайджанских диалектах.
Например, переход а в о в первом слоге (по закону субституции) вызвал переход
первичного о в первом слоге в другой звук.Так, в узбекском языке после перехода а – о
на месте общетюркского о появился звук ü. В языках Поволжья и Приуралья общетюркский о замещается звуком у.(12 :21) Тот же языковой факт можно наблюдать и в азербайджанских диалектах. Сравните: yavaş-yovaş-yuvaş; andan-ondan–undan;
М. Юсифов тоже считает, что переход а в у произошел путем чередования а-о-у.
Ярким проявлением чувашской делабиализации является исчезновение огубления
или точнее, совпадение о и ы в одном а и совпадение ö и э в одном е .Исчезновение
огубления наблюдается и в мишарских говорах татарского зыка, но в чувашском этот
процесс идет гораздо глубже, отражаясь также в фонологической системе. (6 :42)
В некоторых говорах чувашского языка и в северо-западном и нагорном диалектах
марийского сохранилось некоторое количество слов, у которых общетюркский о отражается как а или, изредка, как о (вторичный): общетюр.-йолдаш; татар.-йалдаш; согансуган;
Такое явление могло получиться лишь в том случае, если эти слова были восприняты
из языка, в котором сохранялась общетюркская система гласных, языком, в котором в
первом слоге о и а уже не различались .т.е. среднебулгарским. (6:46)
Гарипов, внимательно изучая особенности фонематического состава гласных татарско-башкиро-чувашского вокализма, приходит к выводу, что в этих языках существуют
следующие цепи звуковых сдвигов: 1) а-о; 2) о-у, у- о, о-ü, ü-e
Можно предположить, что они унаследованы из древнебулгарского языка. (12:207).
А язык булгар (болгар), как мы знаем из исторической литературы, сближался с языком хазар. Так например, ал-Истахри заявляет «язык болгар подобен языку хазар» (13,
стр. 200).
М.Артамонов в “Истории хазар” пишет: “Благодаря сохранившемся в так называемом Имениннике хазарских ханов и в нескольких надписях, найденных в Дунайской
Болгарии и на Волге, древнеболгарским словам установлено, что болгарский язык был
близок к современному чувашскому языку и относился к западной группе тюркских языков.”(14:100.)
О проникновении на территорию современного северного Азербайджана в начале V
– VI веков племенных союзов хазар и булгар и расположении их вдоль Каспийского моря
свидетельствуют исторические факты.
В том ж источнике далее пишется “начало борьбы Ирана с хазарами арабские писатели относят к правлению шаха Кавада 1 ( 486- 531 гг.), т.е. к тому времени, когда сильнейшем племенем на северной границе Ирана были савиры. По данным крупнейшего
арабского историка 9 в. Бальзури, повторенным Ибн – ал- Асиром, в правлении этого
шаха хазары захватили Джурзан (Грузия) и Арран (современный Азербайджан).Кавад
чуть оттеснил их, и заняв область между Араксом и Ширваном, построил город Берда,
главный город и Кабалу, то есть Хазар... Однако хазары вновь завладели всем, что персы у них отняли.” (14:116) Приводя вышеупомянутые параллели фактов оканья в азербайджанских диалектах с данными других тюркских языков и диалектов, являющимися
преемниками кыпчакского и булгарского языков, а также учитывая исторические факты,
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известные нам, можно с уверенностью сказать, что процесс оканья начался до того, как
произошла дифференциация разных тюркских племенных языков.
Но нужно особенно подчеркнуть, что какие бы древние корни не имела бы лабиализация, всё же огубление гласного а вторичный процесс и его отражение, конечно, тоже не
везде одинокого. Во многих древних источниках, современных тюркских языках, а также во многих диалектах азербайджанского языка гласный а сохраняет свою первичную
форму. Сравните: ав( турецкий, гагауз. ,кум, татар, нахичеванский диалект).Отметим
также .что сохранение первичного а является одним из самых главных фонетических
особенностей нахичеванского диалекта. Это прежде всего происходит перед согласными
в, h и сонорными звукам: qavın, davşan, uzunsav, Navrız, avıc, tavla, qahım, davğa, qırqavıl,
qanav, qavalamağ, avlağ, qavırma, çavqın ,avış, qanav, savırmaq, havuz, pılav, oxlav. Сравним: турецкий: Av, avuç, tavşan, tavuk, kavurma, tavla; и туркменский – qavun,biləv;
Исследуя диалектику кумандинцев Баскаков пишет: ”Что же касается широких гласных а и е, то они, как правило, не подвержены лабиализации, хотя и встречаются случаи
огубленного произношения а и е не в первом слоге кумандинских слов (после широких
губных о и ö первого слога) – как результат воздействия литературного языка.” (15:39)
В говорах Линейное, Турменка, Курченко, Каменный яр гласный а, как и в татарском
литературном языке в его среднем диалекте, произносится с губным оттеком, в говорах
же сел Янго-Аскер Наримановского района Астраханской области, Маляевка, Бахтияровка, Царев, Малые чапурники и в татарских говорах Ставропольского края употребляется чистый открытый а, который сближает указанные говоры с мишарским диалектом
татарского языка. Более открытый а ногайского типа встречается в зензелинском Волгоградской области. (16:17).
Думаем, что сохранение первичной формы присуще тем говорам и диалектам, в которых сильнее всего чувствуется огузское влияние.
A-U. Переход а в у прежде всего наблюдается в первом слоге слов. Сравните: cuvab,
cuğab, luvaş, muğara, sumavar.
Kak и оканье переход а в у присуще тем диалектам азербайджанского, где сильнее
всего чувствуется кыпчакское влияние.
Литертурныйязык
Lavaş
Savab
Cavab
Yavaş

Южный
Lavaş
Savab
Cavab
Yavaş

Северо-восточный
Luvaş
Suvab
Cuvab
Yuvaş

Итак, исследуя ареалы лабиализации, а также проведя тщательное этнолингвистическое сравнение диалектов азербайджанского, а также родственных языков можно прийти
к следующим выводам:
− Лабиализация, как отмечалось выше распространена в тех ареалах, где сильнее
всего чувствуется кыпчакское влияние.
− Подтверждающим фактом данной гипотезы является наличие в древних кыпчакских памятниках фактов огубления.
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− Наличие факта огубления в татарском и чувашском языках, а также исторические
факты дают нам возможность говорить о более раннем начале процесса лабиализации.
− Сохранение первичного а является само по себе огузским элементом в диалектах
азербайджанского языка и других тюркских языков.
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Крилаті вислови у фразеологічній системі
сучасної німецької мови
Стаття присвячена розгляду особливостей крилатих висловів у фразеологічній системі сучасної німецької мови. Здійснюється аналіз структурної та семантичної організації крилатих висловів як особливого розряду стійких зворотів у системі мови.
Ключові слова: крилаті вислови, образно-метафоричні вислови, художньо-образні
засоби, семантичний зсув.
Статья посвящена рассмотрению особенностей крылатых выражений во фразеологической системе современного немецкого языка. Проводится анализ структурной
и семантической организации крылатых слов как специфического разряда устойчивых
оборотов в системе языка.
Ключевые слова: крылатые выражения, образно-метафорические выражения,
художественно-образные средства, семантический сдвиг.
The article is devoted to peculiarities of the proverbs in the phraseological system of the
modern German language. The author analyses structural and semantic organization of the
winged words as the stable word-groups in the language system.
Keywords: the proverbs, semantic shift, metaphorical statements, figurative means.
У системі фразеології будь-якої мови крилаті вислови займають чільне місце. Крилаті вислови являють собою золотий фонд світової та національної культури. «У пам’яті
кожної освіченої людини зберігається значна кількість крилатих висловів, які використовуються в її рідній мові, а часто й багато інших популярних зарубіжних крилатих виразів» [1].
Актуальність даної публікації обумовлена підвищеним інтересом до вивчення різних структурних типів фразеологічних одиниць сучасної німецької мови та виявленню
їх національно-культурних особливостей у системі мови.
Об’єктом аналізу в даній статті обрано крилаті вислови сучасної німецької мови як
особливого розряду фразеологічних одиниць.
Предметом вивчення виступають особливості структури, семантики та функціонування крилатих висловів у сучасній німецькій мові.
Ці одиниці виконують у мовленні особливу та важливу функцію. Саме крилаті вислови дають людині можливість яскраво та стисло висловити думку, охарактеризувати
певну ситуацію, або висловити свої почуття.
Їм притаманні такі ознаки як стійкість, відтворюваність, цільність значення та синтаксична неподільність. Слід зазначити, що до ознак цих одиниць належить метафоричність, образність та певна експресивна забарвленість. Крилаті вислови являють собою
граматично закінчені судження. Своїм походженням вони належать до різних літературних, міфологічних та історичних джерел. Кожний вислів характеризується індивідуаль© Солдатова С.М., 2011
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ністю і смисловою насиченістю, яка безперечно пов’язана з контекстом твору, з певною
історичною епохою, яка стала джерелом виразу, а також тісним зв’язком з автором. На
думку Ф. Мєдвєдєва «особливо переконливо звучать ті крилаті вислови, які ще не втратили свого прямого зв’язку з певним літературним твором, з першоджерелом, які безпосередньо віддзеркалюють історичне життя народу, важливий етап з його історії» [2:63].
Крилаті вислови як специфічні образно-метафоричні вислови посідають особливе
місце у фразеологічному фонді сучасної німецької мови. Більшість з них являють собою закінчені висловлювання з синтезованою семантичною структурою. Наприклад:
Wenn du an dir nicht Freude hast, die Welt wird dir nicht Freude machen (Paul Heyse,
deutscher Schriftsteller); Der Augenblick gehört dem Festsaal, das Leben dem Wartesaal
(Hellmut Walters, deutscher Pädagoge); Gewiss ist es fast noch wichtiger, wie der Mensch sein
Schicksaal nimmt, als wie sein Schicksaal ist (A. von Humboldt, deutscher Naturforscher) [3].
Крилаті вислови як структури ускладненого типу являють собою сталі образно-метафоричні звороти, що відображають певні судження, глибокі людські цінності та
життєву мудрість народу. Так, у фразеологічному складі сучасної німецької мови функціонує ціла низка одиниць, джерелом яких є вислови різних видатних політичних діячів, письменників, художників. Ці крилаті вислови є певними логічними правилами,
що мають завершену структуру. Наприклад: Liebe deine Feinde, denn sie verraten dir
deine Fehler (Benjamin Franklin); Menschen machen Geschichte und nicht umgekehrt (H.
Truman); Persönlichkeiten, nicht Prinzipien bringen die Zeit in Bewegung (Oscar Wilde);
Wer nicht kann, was er will, muss wollen, was er kann (Leonardo da Vinci); Hoffnung ist eine
Art von Glück: Vielleicht das größte Glück, das diese Welt bereithält (Samuel Johnson) [3].
Аналіз досліджуваного матеріалу дозволив виокремити таку групу крилатих висловів які позначають «життя та його сенс»:
- Aus der Vergangenheit lernen, das Jetzt genießen und an die Zukunft glauben, das
heißt leben;
- Die ganze Welt besteht aus Veränderung, aus Werden und Vergehen, deswegen sollen
wir keine Angst vor dem Unbekannten haben (M. H. Weise).
Деякі вислови мають повчальний зміст, спонукають людину до розмірковувань:
- Arbeite für deine Zukunft, denn du wirst in ihr leben; (Працюй на майбутнє, адже в
ньому тобі жити).
- Ehrgeiz kann dich weit bringen – aber wer bist du, wenn du dort ankommst? (G.
Keillor). (Марнославство може завести далеко, але хто ти, коли ти прийдеш туди).
- Ein Tröpflein Liebe ist mehr wert als ein ganzer Sack voll Gold. (Капля любові цінніша, ніж мішок золота). (Friedrick von Bodelschwingh, deutscher Theologe) [3].
Окрему групу у дослідженні становлять вирази, які позначають людину та її позитивні чи негативні риси характеру. Слід зазначити, що ці вислови переважно мають
оцінний характер. Наприклад: Wer allen zu gefallen sucht, wird keinem gefallen; Der Ton
macht die Musik: Mit Bescheidenheit und einem freundlichen Lächeln lässt sich oft mehr
bewirken als mit lautstarker Direktheit; Wer ständig nur von sich erzählt, stößt bald auf
taube Ohren (M. H. Weise); Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser (Theodor Fontane);
Des Menschen Wille ist sein Glück (Friedrich Schiller); Wer sich seine Schwächen ehrlich
eingesteht, ist bereits stärker als er meint, wenn er sie dann zu überwinden versucht, ist er
fast unbesiegbar [3].
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У деяких висловах можна виділити сему «шлях до успіху». Саме ці крилаті вислови
містять у своєму складі лексеми „Weg, Erfolg, Ziel“, які зазнають переосмислення та
спричиняють появу таких образних одиниць: Auf dem Weg zum Erfolg macht man auch
immer Fehler; Die Formel meines Glücks: ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel (F.
Nietzsche); Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, finde ihn. (T. A. Edison); Ich
kann, weil ich will, was ich muss (I. Kant); Alles was du bist, alles, was du willst, alles, was
du sollst, geht von dir selbst aus (I. H. Pestalozzi) [3].
Що стосується структурної організації досліджуваних крилатих висловів, то, безумовно, що більша їх частина базується на повторі. Повторюватися можуть не лише окремі елементи, а цілі частини вислову, що тісно пов’язані між собою і по суті складають
одне цілісне судження. Наприклад:
Wenn du einmal Erfolg hast, kann es Zufall sein, wenn du zweimal Erfolg hast,
kann es Glück sein, wenn du dreimal Erfolg hast, so ist es Fleiß und Tüchtigkeit (M. H.
Weise).
Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden,
Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. (J. W. Goethe).
Для деяких висловів характерною є антитеза, причому позитивна частина вислову передує негативній частині:
- Konzentration auf etwas Schönes, Gutes und Wertvolles sorgt für Ablenkung von
Angst, Hass und Neid (M. H. Weise).
У деяких крилатих висловах відмічаємо розширення структури:
Steter Tropfen höhlt den Stein (вода камінь точить), зараз зворот має оновлену форму: Steter Tropfen höhlt den Stein: Mit Beharrlichkeit kommen wir am besten weiter (вода
камінь точить: завдяки наполегливості ми можемо багато чого досягнути (M. H. Weise).
Більшість крилатих висловів виникає в результаті метафоричного зсуву:
Manche Schwierigkeiten werfen nur große Schatten; je näher wir ihnen kommen, umso
kleiner werden sie (M. H. Weise).
Але в деяких висловах є поєднання метафори та метонімії: Jeder kann sein
Leben zu einem großen Teil selbst in die Hand nehmen; Auch im Kleinen kann man groß
sein (M. H. Weise).
Аналіз крилатих висловів сучасних німецької мови показав, що ці одиниці є
невід’ємним елементом фразеологічного фонду сучасної німецької мови та мають свої
специфічні риси у структурному та семантичному планах. Вони слугують для метафоричної номінації людини та різних понять матеріальної та духовної дійсності. Їх довговічне існування обумовлено тим, що вони зберігають свою сталу смислову структуру,
емоційно-експресивну силу, самобутність та художньо-естетичну місткість.
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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ ПРИРОДЕ
ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
(на примере славянских языков)

Стаття присвячена аналізу міжмовної омонімії і енантіосемії, що розглядаються в
рамках явища інтерференції, ведучій до порушення комунікативної цілісності вислову і
що провокує нерозуміння між іноземними комуникантами — носіями різних слов’янських
мов. Особлива увага приділяється розгляду нестандартних мовних ситуацій, що виникли
або спеціально створених на базі вказаного феномену.
Ключові слова: міжмовна омонімія, міжслов’янська енантіосемія, внутрішньоязикова енантіосемія, адгерентная енантіосемія, інтерференція, комунікативний акт.
Статья посвящена анализу межъязыковой омонимии и энантиосемии, рассматриваемых в рамках явления интерференции, ведущей к нарушению коммуникативной
целостности высказывания и провоцирующей непонимание между иностранными коммуникантами — носителями различных славянских языков. Особое внимание уделяется
рассмотрению нестандартных речевых ситуаций, возникших или специально созданных
на базе указанного феномена.
Ключевые слова: межъязыковая омонимия, межславянская энантиосемия, внутриязыковая энантиосемия, адгерентная энантиосемия, интерференция, коммуникативный акт.
The article is devoted to interlinguistic homonymy and enantiosemy analysis. These phenomena belong to the process of interferention, which leads to the breaking of communication
act and causes misunderstanding between foreign interlocutors, native speakers of Slavonic
languages. More attention is paid to investigation of non-typical speech situations, which occurred spontaneously or created by smb on the basis of this phenomenon.
Key words: interlinguistic homonymy, interslavonic enantiosemy, intralinguistic enantiosemy, adherent enantiosemy, interferention, communication act.
Генетическое родство славянских языков создает богатую почву для лингвистических исследований. Наиболее перспективным в плане сравнительно-сопоставительного
анализа является лексико-семантический уровень славянских языков. Это обусловлено тем, что реализация праславянского начала находит свое отражение прежде всего в
многоаспектной семантике славянских единиц. При этом в процессе эволюции значения
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лексем одних языков не претерпели никаких изменений, других – полностью разошлись
в семантике, образовав так называемую омонимию, третьих – оказались в полярных отношениях, получив в научной литературе номинацию «межъязыковая (межславянская)
энантиосемия».
Межъязыковую омонимию и энантиосемию естественно рассматривать как разновидности интерференции — процесса, в ходе которого происходит проникновение
элементов родного языка в неродную речь, зачастую ведущее к нарушению коммуникативной целостности. Носители славянских языков и одновременно авторы следующих
речевых ошибок поддались соблазну придать слову со знакомым фонетическим обликом
значение, свойственное родному языку, а именно: «Настоящий актер не может жить без
позорницы (сцены)» (с серб.), «Алена весь день собирала зерна (ягоды) в лесу» (с макед.), «Мне дурно (даром) достались билеты на этот концерт» (с укр.), «У нас в семье
есть заповедь (запрет) на ночные прогулки» (с чеш.), «Соучастники (современники) художника А.Зверева не понимали его творчества» (с белорус.), «Это наиболее досадный
(яркий/убедительный/наглядный) пример» (с польск.)
Внешнее сходство слов родственных языков подчас не только приводит к ошибкам,
но и провоцирует создание комических ситуаций. Нетрудно представить себе недоумение российского туриста, обратившего внимание на табличку у входа в магазин в центре
Праги: «Pozor: sleva». В действительности ни слева, ни справа не продается ничего позорного, ведь словосочетание это переводится как «Внимание: скидка». Надпись же на
двери любого торгового помещения «Pozor, policie voruje» и вовсе переводится на русский всего лишь как «Внимание, объект находится под видеонаблюдением» (дословно:
«внимание, полиция наблюдает»).
По словам очевидцев, некоторых русских туристов в Польше охватывала паника,
когда таможенник на границе начинал их «pytać» («спрашивать»), задавая вопросы про
какую-то «broń» («оружие»), в аэропорту предлагали «odebrać» («получить») багаж, а
город поражал обилием «sklepόw» («магазинов»). На память приходит также рассказ одного поляка, впервые ехавшего поездом в Россию. До полуобморочного состояния его
довел ответ проводницы поезда на просьбу принести чая: «Сейчас возьму чашку и налью». Ведь «czaszka» по польски – «череп».
В одном сербском анекдоте русский никак не мог найти дорогу в город, так как на
беду повстречал на пути местного деревенского жителя, который махнул рукой и прокричал по сербски «Право!» («прямо»), чем сбил путешественника с толку. Кстати, в
Польше или в Украине странник столкнулся бы с похожей проблемой: и по польски, и
по украински «прямо» будет «prosto» («просто»). Не стоит удивляться также, если на
вопрос «Как Ваша фамилия?» серб, приняв слово «фамилия» за фонетически схожее
сербское «фамилиjа» («семья») ответит: «Спасибо, все здоровы!».
Весьма типичные ошибки в украинской речи носителей русского языка (и наоборот)
являются следствием контаминации двух контрастных значений идентичных по звучанию слов: ср. «город» (укр.) – «огород» (рус.), «двірець» (укр.) – «вокзал» (рус.), «дружина» (укр.) – «жена» (рус.), «захват» (укр.) – «восторг» (рус.), «кіт» (укр.) – «кот» (рус.),
«кішка» (укр.) – «кошка» (рус.), «наглий» (укр.) – «внезапный» (рус.), «неділя» (укр.) –
«воскресенье» (рус.), «папа» (укр.) – «поп» (рус.), «прізвище» (укр.) – «фамилия» (рус.),
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«річ» (укр.) – «вещь» (рус.), «родина» (укр.) – «семья» (рус.), «час» (укр.) – «время»
(рус.), «чоловік» (укр.) – «муж» (рус.) и т.д.
Межъязыковая интерференция часто обыгрывается в художественной литературе
и кинематографе. Достаточно вспомнить эпизод фильма «Каникулы Кроша», где герой
картины в исполнении М.И. Пуговкина, глядя на польский журнал с одноименным названием, восклицает: «Ничего себе урода!». Польский писатель Stefan Żeromski в своем
произведении «Przedwiośnie» неоднократно играет межъязыковыми омонимами, рисуя
такие сцены: Ядвига Домбровска, мать Барыки, трясется и подпрыгивает в повозке, восклицая: «Co to tutaj u was takie płoche bruki!», имея ввиду конечно же дороги, а вовсе не
брюки возницы [1:8]; Ядвига, желая сделать комплемент молодой барышне, говорит ей:
«Ach, kakaja u was krasnaja roża!», не зная, что «рожа» и «роза» по русски — совершенно
разные вещи [1:9].
Проблема межъязыковой омонимии, хотя и неоднозначно, но в принципе решена, во
всяком случае, ей посвящено достаточно много научных изысканий. К тому же, омонимия представлена в славянских языках гораздо более ярко и многочисленно. Исследования, касающиеся проблем энантиосемии, напротив, до сих пор характеризуется противоречивостью и неоднозначностью.
В научный обиход понятие энантиосемии ввел чешский языковед В.И. Шерцль
(1843-1906) в середине XIX века. Он считал, что данное уникальное в своем роде явление унаследовано от древнейших эпох: «Многознаменательность, составляющая несомненное и весьма характерное свойство древних корневых слов, оказывается … одною
из важнейших причин энантиосемии» [2:3]. С развитием мышления и языка такие значения дифференцировались и из общей сферы неопределенного понятия постепенно
выделились более конкретные значения, переходящие в противоположность. В настоящее время незнание подводных камней, связанных с явлением межславянской энантиосемии, может сыграть дурную шутку с участниками акта коммуникации: «Молоко
очень вредно (полезно) для здоровья» (с серб.), «Он говорил с лютостью (сожалением) в
голосе» (со словац.), «Убегать (ходатайствовать о) помощи сиротам» (с польск.), «Немой
(истошный) крик оглушил нас» (с белорус.), «У неё был маленький худой труп (тело)»
(со словен.), «Её насмешка (улыбка) меня очаровала» (с макед.), «Плыть против пруда
(течения)» (с польск.), «Он курит на уйму (в ущерб) здоровья» (со словац.), «У него
был чинный (деятельный) характер» (со словац.), «Каждый год весной эти семена снова
никнут (прорастают)» (с серб.), «Каждый день в магазин привозят черствый (свежий)
хлеб» (с чешск.), «Баща была девушкой необыкновенной уроды (красоты)» (с польск.),
«У Богдана и его невесты (молодой жены) родился сын» (с болг.) и т. д.
Особое внимание необходимо уделить феномену внутриязыковой энантиосемии.
Вспомним хрестоматийный пример, когда слово «возразила» употребляется И.С. Тургеневым в рассказе «Му-му» в значении «согласилась» [3:120]. Легко проследить развитие
противоположных значений внутри одного корня на словах библейского происхождения:
то, что для Библии имеет отрицательно заряженную коннотацию, народом переосмысливалось в положительном ключе: лихо, лихой (плохой, скверный и удалой, смелый); прелесть (греховное состояние: соблазн, заблуждение, прельщение, обман, напр.: не впасть
в прелесть и очарование, привлекательность). Подобных примеров в современном русском языке находим множество. Вот наиболее интересные из них:
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«прослушать» – «пропустить мимо ушей» и «выслушать»: Я внимательно прослушал музыкальную композицию. Я снова все прослушала из-за шума и детских криков;
«наверное» – «возможно» и «точно»: Я наверное знаю правильный ответ. Я знаю
правильный ответ наверное;
«одолжить» – «взять в долг» и «дать в долг»: Я одолжил у Серова немного денег. Я
одолжил Серову немного денег;
«отходить» – «приходить в себя» и «прощаться с жизнью»: Он уже отошел от болезни и даже понемногу встает. Он отошел в мир иной;
«отобрать» – «отнять у кого-то» и «выбрать для кого-то/чего-то»: Миша отобрал у
малышей игрушки. Сегодня режиссер отобрал нескольских кандидатов на роль в новом
спектакле;
«обошел» – «подошел к каждому» и «не подошел ни к кому»: Врач обошел всех пациентов. Любовь обошла его стороной;
«вывести» – «уничтожить» и «создать»: Вывести блох — непростая задача. Я мечтаю вывести новый сорт огурцов;
«задуть» – «погасить» и «разжечь»: Не забудь задуть свечу перед уходом. Задуй печь,
здесь очень холодно;
«вырубить» – «уничтожить рубкой» и «создать рубкой»: Приказано вырубить здесь
лес и построить больницу. Попробуй вырубить фигуру из камня;
«разбить» – «создать» и «уничтожить»: Я хочу разбить сад за домом. Петя разбил
стакан и т.д.
Явление разговорной энантиосемии, не фиксируемой в словарях, иначе — адгерентная, всегда жестко связана с внутренней иерархией участников коммуникативного акта
[4:51-52], и каждый из нас активно использует ее по мере эмоциональной необходимости: ср. «забил гвоздь», «забил стрелку», «забил информацию в компьютер» и «забил на
все». В русском языке адгерентная энантиосемия также послужила источником множества анекдотов. Вот один из них:
Хрущев приезжает на встречу с октябрятами. Один мальчик его спрашивает:
1) Папа говорит, что Вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство!
2) Передай своему папе, что я умею сажать не только кукурузу [5:206].
Каламбурами, построенными на явлении внутриязыковой энантиосемии, изобилуют
современные российские телевизионные сериалы. Так, на полярности семантики глагола «отмучиться», т. е. «перестать страдать, пойти на поправку» и «умереть», основан
сюжет одной из серий коммерческого проекта «Реальные пацаны». Герой «Ментовских
войн» говорит преградившей ему дорогу уборщице: «Убирайтесь, убирайтесь, не мешайте мне!». На что та, демонстрируя внутрисловную оппозицию «убираться» – «наводить порядок в помещении» и «покидать помещение», отвечает: «Вы уберетесь, и я
уберусь».
Достойной внимания кажется дискуссия по поводу «полезности» или «вредности»
энантиосемии. Одни ученые считают энантиосемию непродуктивным явлением, «реликтом древних корней» [6:192], другие – регулярным языковым явлением [7;8]. Мнение
Л.А. Новикова основывается на том, что энантиосем мало, к тому же энантиосемия мешает коммуникации еще больше, чем обыкновенная омонимия, так что язык старается
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вытеснить ее. Та же точка зрения – у В. Шерцля: «Чем язык древнее и чем народ примитивнее, тем чаще встречается это явление» [2:1].
На самом деле, если мы говорим о внутриязыковых отношениях, энантиосемия в
современных славянских литературных языках отнюдь не вымирает, о чем свидетельствуют новые данные, подтверждающие продуктивность этого феномена (ср. в русском
молодежном жаргоне абзац «о чем-либо вызывающем резкое неодобрение»; «о чем-либо
очень хорошем, вызывающем одобрение» [9:9] и в русском литературном языке прокараулить – «провести какое-нибудь время, карауля что-нибудь»; «плохо карауля, пропустить» [10:111]). В современном мышлении энантиосемия вновь активизируется, но
уже в связи с синтезирующими тенденциями в культуре, попытками объединить в одном
понятии ранее разнородные смыслы [7:173].
К тому же, как нам кажется, внутриязыковые энантиосемы не представляют серьезной проблемы для коммуникации, «так как почти всегда нейтрализуются или речевой
ситуацией, или контекстом» [11:43]. Иное дело — явление межъязыковой энантиосемии,
способной спровоцировать непонимание со стороны одного из коммуникантов: ср. в
польском «pisać» («писать») и в русском «писать» с ударением на первый слог, польское
«pukać» («стучать») и русское «пукать» и т.д.
Согласно концепции Л.В. Малаховского, энантиосемия — «явление полезное»
[12:24]. А.Д. Шмелев полагает, что «энантиосемию неправильно считать редким и непродуктивным явлением, так как она представляет собою не курьез, который можно
иллюстрировать несколькими изолированными примерами, не образующими никакой
системы, а регулярное явление, основанное на некоторых общих принципах познавательной способности человека и человеческого общения» [7:173].
Данная статья является попыткой заполнить лакуны в славянской лексикологии.
Анализ семантической структуры слов в зеркале других близкородственных языков
существенно способствует более глубокому и цельному пониманию законов родного
языка. Основная функция языка — быть средством общения, а потому изучение коммуникативной природы явления интерференции невероятно актуально в современной
лингвистической науке.
Для современных гуманитарных исследований мирового уровня особенно важны,
как известно, два условия: 1) прикладной характер исследований; 2) междисцисциплинарный подход в выборе темы, методов и методик научных изысканий. Данная статья
совмещает в себе указанные требования, а результаты работы могут быть широко использованы в теории коммуникации, лингводидактике, теории и практике перевода, лексикографии, теории семасиологии, глоттодидактике, а также учтены при составлении
учебных пособий и разработке курса сравнительной лексикологии славянских языков.
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КОНОТАТИВНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У даній роботі розглядається поняття конотації, конотативний аспект фразеологічних одиниць англійської літератури. Особливу увагу приділяється сутності слова, зокрема слова як складової частини художнього тексту. Розглядаються поняття
«внутрішньої» та «зовнішньої» форми слова й відповідно його денотативне та конотативне значення. Аналізується поняття «конотації», його емоційний, експресивний
та оціночний аспекти, методи визначення конотації в тексті. Фразеологічні одиниці
розглядаються як такі, що насамперед характеризуються образністю та експресивністю. Значна увага приділена реалізації фразем в контексті, який сприяє семантичному
розгортанню значення фразеологічної одиниці. З метою ілюстрації наведено приклади
вживання фразеологічних одиниць в художніх творах англійської літератури (Ф. Гарді,
Т. Драйзера, В. Шекспіра, Ч. Діккенса та ін.).
Ключові слова: конотативне значення, денотативне значення, фразеологічна одиниця, внутрішня форма слова.
В этой статье рассматриваетса понятие коннотации, коннотативный аспект
фразеологизмов в английской литературе. Особое внимание уделяетса сущности слова,
особенно слова как составной части художественного текста. Рассматриваетса понятие «внешней» и «внутренней» формы слова и соответственно его денотативное
и коннотативное значение. Анализируется понятие коннотации, его эмоциональный,
экспрессивный и оценочный аспекты, методы поиска коннотации в тексте. Фразеологические единицы рассматриваются как такие, что прежде всего характеризируются образностью и экспрессивностью. Особое внимание уделяется реализации фразеологических единиц в контексте, который активизирует расширение семантического значения
фразеологической единицы. В качестве примеров поданы фрагменты художественных
произведений писателей английской литературы (Ф. Гарди, Т.Драйзера, В. Шекспира,
Ч. Диккенса и др.).
Ключевые слова: конотативное значение, денотативное значение, фразеологическая единица, внутренняя форма слова.
In this article the term “connotation” and connotational aspect of verbal phraseological
units of English literature is viewed. Much attention is paid to the theory of “word”, regarding
it as a constitutional part of artistic text. Its inner and external form is analyzed, its connotative
and denotative meaning. Viewing connotation we speak about emotional, evaluative and
expressive aspects, main methods of its investigation in the text. Phraseological units are
analyzed as those which that possess image and expressiveness. Their semantics is fully
realized in the context. There are some examples of usage of verbal phraseological units in the
works by English writers (F.Hardy, Th. Dreiser, W. Shakespeare, Ch. Dickens etc.).
Key-words: connotative meaning, denotative meaning, phraseological unit, inner form of
the word.
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Художній текст — складна, високоорганізована структура, яка стала об’єктом досліджень багатьох дисциплін (літературознавства, мовознавства, культурології, історії,
естетики, семіотики, психолінгвістики, граматики, філософії та ін.)
Художній твір можна досліджувати як явище духовності, культури, як елемент у
системі мистецтв, окрему естетичну систему. Художній твір є складним явищем, компоненти якого тісно переплетені між собою і становлять єдине ціле і мають системний
характер [5;137]. Тобто він втілює авторський задум, забезпечує спілкування митця з
реципієнтом; мовні ресурси і прийоми у творі слугують для творення образів, через які
й відбувається акт художньої комунікації.
Будь-який елемент художнього твору виконує свою роль, є носієм певного значення
(лексичного, граматичного, стилістичного, образного, композиційного тощо). Усі елементи твору є поліфункціональними. Реалізується художній твір у тексті, досконалість
якого можна розглядати з різних аспектів, серед яких його здатність пробуджувати уяву
реципієнта, викликати і формувати в його свідомості заплановані автором образи, переживання, думки тощо.
Про різноманітність сприймання читачем художнього твору пишуть вчені різних
спеціальностей: психологи (П.М. Якобсон, О.І. Нікіфорова), літературознавці (Б.О. Мейлах, Н.М. Фортунатов, М.Б. Храпченко та ін.), соціологи (В. Кантарович).
Особливість художнього твору полягає у його здатності нести одночасно предметнологічний зміст та стилістичну інформацію завдяки смисловому та емоційному навантаженню його одиниць та їх організації.
Мета будь-якого тексту — це здійснення впливу на читача. Для цього активовуються
мовні та позамовні засоби, які забезпечують авторові створення необхідної читацької
проекції тексту.
Художній текст активно мобілізує творчі здібності як автора, так і читача. Таким чином виникає взаємопов’язаність між ними: залучення фонових знань, емоційних структур. Зміст тексту визначається конкретними уявленнями людини про картини оточуючого світу та на основі осмислення емпіричних зв’язків між компонентами реальної дійсності. Конкретні ж поняття, явища практично завжди аналізуються людиною на основі
її власного ставлення до них.
Тому в художньому тексті особливої ваги набувають елементи з додатковими смислами, тобто з конотативним значенням мовних одиниць.
Термін “конотація” виник ще у схоластичній логіці. З 17 століття він став вживатись
у мовознавстві, але завжди трактувався неоднозначно. Неоднозначність змісту даного
поняття визначається характером підходу до нього з тих чи інших позицій різних дисциплін та дослідників.
Сучасний словник подає наступне визначення конотацї (лат. сon, cum — разом, notare
— відмічати, позначати) — додаткове до основного, денотативного, значення знака, що
містить інформацію про експресивну силу та оцінну вартість даного знака, а також емоції та волевиявлення, що супроводжують його використання. [6;376].
Термін “денотація” та “конотація” як два складових компоненти складного значення слова становлять основу вивчення асоціативних співзначень. На рівні семантичного аспекту конотація — це різноманітні асоціації, пов’язані в сприйнятті мовців з тим
чи іншим позначуваним предметом, які можуть об’єднуватись в переносних значеннях
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слова, фразеологічних одиницях. Семантичні конотації створюють асоціативно-образне,
символічне, культурно-історичне тло слова, виражають національну специфіку мови. На
прагматичному рівні конотація виражає форми емоційного ставлення мовця до певного
об’єкта, його експресивну характеристику.
Поняття конотативності включає емоційний, експресивний та оціночний аспекти.
Під емоційним аспектом розуміється здатність лексичної чи фразеологічної одиниці виражати емоційне ставлення мовця до певного об’єкта. Експресивність — виразність, той
вплив, який здійснюють ФО на сферу почуттів людини. Оціночний аспект підрозуміває
вираження позитивного чи негативного ставлення мовця до предмету розмови.
Конотативні значення можуть бути мовними (закладеними у семантиці мовної одиниці) і мовленнєвими (виникати у разі специфічного, невластивого використання тієї чи
іншої одиниці у мовленні. Власне авторські конотації є залежними від контекстуального
оточення.
Деякі дослідники лексичної семантики дещо розширюють поняття конотації, включаючи у нього випадки “образно-символічного” значення (наприклад, “символ хитрощів” у значенні слова “лисиця”, або “символ чистоти” у словах, що називають білий
колір) [6;377].
Функціонування фразеологічних одиниць (ФО) в художньому тексті тісно пов’язане
з фразеологічним значенням як особливою семантичною категорією. Важливою є наявність таких аспектів семантичної структури ФО, як образність та внутрішня форма,
паралельне сприймання денотативного та конотативного значення ФО.
Говорячи про значення ФО, не можна залишити поза увагою поняття внутрішньої та
зовнішньої форми, які О.О. Потебня розрізняв у слові. [4;22]. Зовнішня форма — це звук,
зміст, який об’єктивується за допомогою звука. Внутрішня форма — найближче етимологічне значення слова, спосіб, яким виражається зміст. Зовнішня форма нерозривна із
внутрішньою, змінюється разом з нею, перестає без неї бути собою, але тим не менше
повністю від неї відмінна; особливо легко відчути цю відмінність у словах різного походження, які однаково вимовляються (наприклад, англ. dear і deer). О.О. Потебня порівнює
структуру слова з твором мистецтва: “це — мармурова статуя (зовнішня форма) жінки з
мечем та терезами (внутрішня форма), яка являє собою правосуддя (зміст, ідея)” [4;23].
Він пише, що ідея та зміст у даному випадку тотожні, бо під змістом твору мистецтва ми
розуміємо ряд думок, які викликаються образами в реципієнта, або ж тими, які слугували основою для створення образу в самого митця під час акту творчості. Внутрішня форма промовленого слова дає напрямок думці слухача, дає можливість розвитку значень, не
лімітуючи меж його сприймання [4;27]. Внутрішня форма слова має значення лише тому,
що видозмінє та удосконалює ті агрегати сприймання, які застає в душі [4;29].
Основними рисами фразеологізмів є їх образність та експресивність, адже в більшості випадків ці характерні особливості і відрізняють сталі звороти від слів. Теоретичне обгрунтування понять образності та експресивності знаходимо у О.В. Куніна. Вчений
зазначає, що “образність ФО створюється в результаті двопланового сприйняття ФО та
значення її прототипа...Чим далі один від одного порівнювані об’єкти, тим яскравіший
образ” [2;159]. Поняття експресивності значно ширше, воно включає й інші категорії:
“експресивність — це обумовленість образністю, інтенсивністю чи емотивністю виражально-зображальної якості слова чи фразеологізму” [2;154]. Отже, на основне значення
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ФО накладаються й інші конотативні значення, які сприяють більш влучному вживанню
фразем у мовленні.
Розвиток художнього тексту здійснюється одночасно у двох напрямках: екстенсивному, пов’язаному з предметно-логічною основою тексту, та інтенсивному, який слугує для
виразності, ефектності, емоційності викладу тексту. ФО в тексті також розгортаються
у цих двох напрямках. В межах першого досить точно і однозначно виражається все,
що може бути логічно організовано в дискретному вигляді. В межах другого напрямку відображається все те, що є результатом просторово-образного, предметно-чуттєвого
сприймання. Це визначає багатовимірність образу у відповідному контексті, яка хоча й
ускладнює його вираження в логічно упорядкованій формі, але забезпечує сприйняття
реальності у всій її різноманітності.
Семантичне розгортання значення ФО пов’язане з семантичною глибиною та широтою контексту. Власне всі відтінки конотативного значення ФО якнайкраще розуміються
при її реалізації в контексті.
Основним методом виділення та опису конотації є дослідження опозиції, коли конотативній маркованості протистоїть конотативна нейтральність. Такі опозиції утворюють
мовні еквіваленти – синоніми та мовні фразеологічні відповідники.
Далі подано деякі приклади вживання ФО в творах англійської літератури.
Жартівливе the old lady in (of) Threadneedle Street – «стара леді з Треднідл-стріт». ФО
походить від назви англійського банку, розташованого на цій вулиці, цей банк назвали
«старою леді» через його консервативність. Ця ФО вжита у творі Ch. Dickens „Dombey
and Son”: When dinner was announced, Mr. Dombey took down an old lady like a crimson
pin-cushion stuffed with banknotes, who might havebeen the identical old lady of Threadneedle
Street, she was so rich and looked so unaccomodating… – Коли оповістили про те, що обід
подано, містер Домбі запропонував руку старій леді, схожій на малинову оксамитову
подушечку для голок, набиту банковими білетами, яку можна було б прийняти за справжню стару леді з Треднідл-стріт – такою багатою та непокладистою вона здавалась...
- Жартівливе one’s worse half – «гірша половинка», чоловік (контрасне до виразу one’s best half). Ця ФО вжита у творі Fl. Marryat „Under the Lilie and Roses”: The
preparations Gould serwve to occupy our time, whilst our worse halves are out shooting.
- Часто з іронічним відтінком, виражаючи недовіру, вживається ФО see the colour of
somebody’s money – отримати гроші від когось, переконатись в наявності в когось грошей: Let me see the colour of your money.
- Особливого експресивного забарвлення надає ФО take the bull by the horns, вжита у
творі Т.Драйзера „The Titan” вказуючи на рішучість дій, виявлену відвагу: „See here”, he
exclaimed suddenly, looking sharply at the musician and deciding to take the bull by the horns,
„you are in quite as delicate a situation as I am, if you only stop to think. У даному випадку
конотативно нейтральним синонімом буде «to control, to take control of situation’.
- Часто ФО feather one’s nest – розбагатіти, припасти на чорний день – має відтінок
засудження, свідчить про корисливість дії героя, як у творі T. Smollett „Count Fathom”:
His spouse…was disposed to feather her own nest, at the expense of him and his heirs.
- Про іронічне та іноді зневажливе порівняння героїв свідчить вживання ФО
Tweedledum and tweedledee – дві абсолютно однакові речі, які лише незначно відрізняються назвою. Наприклад ця ФО вжита у творі Th. Dreiser „Tragic America”: The ass
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or scoundrel Robinson is no greater than or not as great as an ass and scoundrel Johnes.
Tweedledee and tweedledum!
Нерідко до конотації включається й функціонально-стильова та часова характеристики мовних одиниць – їхня належність до певних функціональних стилів та жанрів,
вікових, професійних та ін. сфер вживання, до застарілої й нової лексики. Наприклад:
- ФО військового походження give (lose) ground – відступати, здавати свої позиції.
Вжитий у творі F.Hardy, „Power without Glory”: We must learn to give ground in order to
gain further ground later.
- До застарілих належить ФО speak within door – не кричіть, не піднімайте голосу.
Часто вживається в творах В.Шекспіра, зокрема в „Othello” :
Emilia: …The Moor’s abus’d by some most villainous knave,
Some base notorious knave, some scurvy fellow…
Jago: Speak within door.
- Фразеологізм in the wake у значенні йти по слідах, йти позаду був сформований
на основі судноплавного терміну, що передбачає механічність виконання дій героями. Його вжив Th. Dreiser у своєму творі „An American Tragedy”: With these three, but
walking independently behind, was a girl of fifteen, a boy of twelve and another girl of nine, all
following obediently, but not too enthusiastically, in the wake of others – Слід за ними, дещо
на відстані, йдуть дівчинка років п´ятнадцяти, хлопчик дванадцяти і ще дівчинка років
дев´яти; всі вони слухняно, але, очевидно, без особливого бажання йдуть за старшими.
Характерне конотативне забарвлення може зумовлюватись певною внутрішньою
формою одиниці, як у парах абсолютних синонімів.
Основою для реалізації ФО в мовленні є наявність певних видів зв´язків між ФО та
актуалізуючим її фразеологічним контекстом, який є тим мінімумом, що відмежовує ФО
від співпадаючих з нею по формі вільних поєднань слів [2; 15]. Сприймання буквального
плану ФО при розгортанні її змісту в інтенсивному напрямку тісно пов´язане з просторово-образним типом мислення, для якого властиві багатоманітність, різносторонність,
яка в свою чергу не піддається чіткому поділу на структурні елементи. Жодний аналіз
не може забезпечити повної характеристики образу, створеного за допомогою ФО, навіть при найдрібнішому його поділі на структурні елементи [3; 97]. Очевидно тут треба
говорити про голографічний принцип роботи мозку людини при опрацюванні отриманої
інформації та відтворенні образу, тих його елементів, які в тексті прямо не названі. Введені в текст ФО слугують наче опорними точками для розвитку уяви читача, проведення
ним аналогій, асоціацій.
Варто розглянути ще деякі приклади для встановлення співвідношення «буквальний
план ФО- фразеологічний контекст». He used to be fiery tempered, but old age seems to
have tamed him, he almost feeds out of your hands these days (B.L.K. Henderson). Тут вжитий фразеологізм «feeds out of your hands» в значенні to be completely docile, to be tameю
Попередньо також використаний фразеологічний контекст-синонім, тому дана ФО в постпозиції набуває ілюстративного характеру, вказуючи на інтенсивність проявленої риси
характеру.
Отже, оскільки головним завданням мистецтва є осягнення світу через його емоційно естетичне переживання, наявність конотативної семантики стає ключовою, необхідною у художньому творі. Конотативне, так само як і денотативне значення, є культурно-історичним та якоюсь мірою психосоціальним явищем. Вона змінюється із зміною
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культурного тла, може бути різною у різних культурно-соціальних середовищах, іноді
мати індивідуально-психологічну специфіку, бути значущою для конкретного автора
твору [6;377].
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АНТРОПОНІМИ В ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
Стаття присвячена дослідженню антропонімів в складі стійких фразеологічних
одиниць (ФО). Розглядається функціональне навантаження антропонімів, аналізується
роль імені та його атрибутивного оточення в формуванні семантики ФО. Визначається співвідношення екстралінгвістичного та лінгвістичного у значенні антропоніма, а
також роль позамовної лінгвокультурологічної інформації у формуванні значення ФО.
Ключові слова: антропонім, фразеологічні одиниці, прецедентні феномени, рівні володіння мовою, паронімія.
Статья посвящена антропонимам в составе стойких фразеологических единиц
(ФЕ). Рассматривается функциональная нагрузка антропонимов, анализируется роль
имени и его атрибутивного окружения в формировании семантики ФЕ. Определяется
соотношение экстралингвистического и лингвистического в значении антропонима, а
также роль внеязыковой лингвокультурологической информации в формировании значения ФЕ.
Ключевые слова: антропоним, фразеологические единицы, прецедентные феномены,
уровни владения языком, паронимия.
The article is dedicated to research of anthroponyms which make part of stable phraseological units (PU). It focuses on functional meaning of anthroponyms, it analyses the role of
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proper names and its аtributives in formation of PU’s semantics. Correlation of extralinguistic
and linguistic elements in the meaning of anthroponyms and significance of linguocultural
information in formation of figurative sense of PU are described.
Key words: anthroponyms, phraseological units, precedent phenomena, levels of proficiency, proverbalization.
Проблема взаємодії мови та культури є однією з центральних для філологічної науки. Останнім часом збільшився інтерес представників різних сфер гуманітарних наук до
досліджень національно-культурних особливостей мовної свідомості. В теоретичній та
прикладній лінгвістиці до вивчення цього питання постійно звертаються учені, що працюють в таких напрямках, як когнітивна лінгвістика, етнопсихолінгвістика, лінгвокультурологія та ін. Очевидно, що найбільш яскраво та рельєфно специфічні риси етнічної
свідомості проявляються в міжкультурній комунікації, під якої розуміється спілкування
представників різних лінгвокультурних суспільств.
Актуальність даного дослідження обумовлена загальною направленістю сучасної
лінгвістики на вивчення культурного фактора в мові. На матеріалі іспанської мови в даній статі досліджується проблема національно-культурного компонента значення антропоніма, що допомагає виявити особливості фразеологічної картини світу даної мови.
Питання про необхідність дослідження природи та функцій онімів у складі ФО
порушували вчені ще в минулому столітті. Так, Ф. Буслаєв звернув увагу на музичну
основу, наявну в ономастичному компоненті (ОК) прислів’їв та приказок. Учений зазначав, що під впливом гри слів, зумовленої явищем паронімії, оніми набувають нового значення, піддаються різним асоціаціям. Подібної думки дотримувались В.Даль та
І.Вознесенський. Дослідники В.Никонов та Є. Отін обстоюють думку про розвиток у
складі ФО відантропонімічних значень з конотаціями ідеологічного характеру, що беруть
витоки від того об’єкта, який вони колись позначали. Р.Охштат, Л.Щетинін та Б.Ажнюк
підкреслюють, що роль ОК зводиться або до функції граматично визначального компонента, або ж до функції формального суб’єкта чи об’єкта предикації [1]. Проблемі
функціонування власних назв (ВН) у складі фразеологізмів висвячені дисертаційні роботи Г.Манушкіної, О.Сафронової, О.Кудріної, Л.Степанової, Я.Лагинович, А.Кравчук
та В.Бояркіна, виконані на матеріалі англійської, французької, німецької, польської та
російської мови.
Метою даного дослідження є виявлення лінгвокультурологічних особливостей ФО
з антропонімічним компонентом в іспанській мові. Досягнення даної мети передбачає
вирішення наступних завдань:
розкриття конотативного аспекту значення фразеологізованих антропонімів;
дослідження складових культури, що представлені в ФО з ОК;
проведення лінгвокультурологічного аналізу антропонімічної фразеології за характером об’єктів, що вони позначають.
Загальноприйнятим можна вважати положення про те, що володіння власне вербальним кодом тієї чи іншої мови, правилами її використання не є достатньою умовою
для успішної міжкультурної комунікації. Оволодіння основами соціокультурного кода
того суспільства, мовою якого відбувається спілкування, є тією ланкою, відсутність якої
нерідко породжує комунікативні непорозуміння. І, як справедливо помічає Г.В. Дени159

сова «мовна компетенція неминуче переплітається з енциклопедичними знаннями і без
останніх нерідко виявляється простою фікцією» [2:146].
Таким чином виділяють 4 рівні володіння мовою:
власне лінгвістичний;
національнокультурний;
енциклопедичний;
ситуативний [4:125-133].
Національнокультурному та енциклопедичному рівням володіння мовою належать
деякі події, факти, імена, тексти, які знайомі більшості представників лінгвокультурної
спільноти, зберігаються в її пам’яті та регулярно актуалізуються в її мовленні. Дані феномени розглядаються як прецедентні і без знайомство зі специфікою їх функціонування
в свідомості і мовленні, повноцінна комунікація відповідного лівгокультурного суспільства є неможливою.
Фразеологія будь-якого народу нерозривно пов’язана з його історією, культурою,
літературою, звичаями та традиціями нації-носія даної мови. Цей зв’язок найбільш чітко простежується в тих фразеологічних одиницях (ФО), до складу яких входять власні
назви (ВН). ФО з ономастичним компонентом (ОК), у свою чергу, є особливим видом
ФО завдяки особливій семантичній трансформації оніма. Хоча ВН і прийнято вважати
найконкретнішою і разом з тим найабстрактнішою одиницею мови. Вона називає індивідуальний предмет, який, однак завжди належить до певного класу, роду, є показником
родового функціонального поняття. Тому будь-який онім завжди асоціюється з певним
загальним поняттям.
Залучення ономастики до паремій – одна з вимог цього фольклорного жанру, що
передбачає місткість думки в лаконічному образному оформленні.
В плані фразеології іспанської мови надзвичайно важливо визначити ступінь прецедентності ФО в реальній комунікації незалежно від типу одиниці, і її можливість актуалізовувати прецедентні феномени комунікативної діяльності, і докласти зусиль до
оволодіння нею та пов’язаними з нею фоновими знаннями історичного та культурного
характеру.
Даний підхід може вдосконалити методику викладання іспанської мови, поглянути
на неї по-новому і систематизувати процес оволодіння реально комунікативно та когнітивно цінними одиницями, втілюючи тим самим успішну соціалізацію іспаністів в іспанському лінгвокультурному суспільстві.
Аналіз єдності ознак ономастичності та апелятивності, що створює експресію, на
якій ґрунтується функціонування власних назв у складі прислів’їв та приказок вказує на
те, що особливої уваги заслуговує процес переосмислення буквального змісту словосполучення в переносне, цілісне значення фразеологічної одиниці.
Завдяки експресивності та стилістичному потенціалові, імена можуть викликати різноманітні емоції, асоціації. У фразеологічному звороті смисл окремого слова тією чи
іншою мірою блідне, майже зовсім зникає, семантика словосполучення як цілого при
цьому виграє, розвиваючи додаткове, й нерідко нове значення порівняно з тими значеннями, які є в словах, що входять в ці словосполучення.
Переносні співзначення денотативно мотивованих ВН утворюються шляхом узагальнення одиничного значення первинного денотата через абсолютизацію якоїсь однієї
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риси, властивості. Роль семантично стрижневого компонента ФО належить далеко не
всім ВН, хоч, безсумнівно, всі вони є джерелом експресивності зворотів. У фразеологізації бере участь не сам онім, а символічне значення, яким наповнюється онімічна оболонка в процесі функціонування в мовленні. Вирішальне значення у формуванні символічних значень ВН відіграють асоціації, які супроводжують дане ім’я, а потім і замінюють
поняття якоюсь своєю частиною або повністю, де ВН реалізують фразеологічно зв’язні
символічні спів значення, що генетично сягають асоціацій, пов’язаних з денотатами онімів. Тому розвиток конотацій пов’язують не з процесом семантичного розщеплення, а
впливом екстралінгвістичних чинників, зокрема асоціативних зв’язків з реальними або
вигаданими об’єктами, характерними ознаками, подіями, вчинками, пов’язаними з ними.
Етимологія ФО допомагає глибше прослідкувати зв’язок мови і культури суспільства
на різних рівнях, а отже, проаналізувати компоненти значення ФО, які без фонових знань
залишаються недоступними розумінню іншомовних осіб. Це добре видно на прикладі
ФО з ономастичним компонентом, які позначають пересічну особистість, довірливу та
безневинну в іспанській мові: Juan Bimbe (Хуан Бімбе); buen Juan (добрий Хуан); Juan de
buen alma (добродушний Хуан); Juan de las Viñas (Хуан з Віньї); Juan Lanas (Хуан Ланас);
Juan Vainas (Хуан Нещастя). При порівнянні цих ФО видно, що основним їх значенням
є «звичайна людина, яких багато». На перший погляд це зумовлено високою частотністю вживання такого імені, як Хуан. Однак конотативні компоненти значень привнесені
самими ВН і пов’язані з екстралінгвістичною інформацією дають можливість диференціювати ці ФО, реконструювати їхні первісні значення з метою правильно розуміти самі
ФО в мовленнєвому дискурсі. Наприклад, Хуан Бімбе це вигаданий герой бувальщини,
що досить широко використовувався для національного уособлення Венесуели, але зараз
є застарівши. Згідно з місцевим фольклором регіону Кумана, назва походить від імені
одного з жителів 1850-х років, що був розумово хворим, але дана версія викликає чимало
сумнівів [10].
У процесі фразеологізації слова, що входять до складу словосполучення, втрачають
своє номінативне значення, переосмислюються, стають компонентами фразеологізму і
набувають фразеологічної семантики. Семантика фразеологічних одиниць різна: в одних
вона невмотивована, а в інших вмотивована.
Фразеологізми евфемізми – образні паралелі; їх метою є прикриття непривабливих
явищ життя, наприклад ФО, в основі яких лежать імена, що виступають символами розумово неповноцінних людей: El maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela (вчитель
Сіруела, що не вміє читати, а інших навчає); No tiene mucho de Salomón (не мати багато
від Соломона);
Однією з основних функцій ВН є типізація особи, що спричиняє її апелятивізацію.
Так імена Cain (Каїн), Judas (Іуда), Barrabas (Іуда) виразно репрезентують людей, що є
зрадниками та негідниками: аbrazo de Judas (обійми Іуди), alma de Caín (душа Каїна),
falso (negro) como (más falso que) el alma de Judas (нещирий (темний) як душа Іуди), dаrse
a Barrabás (віддатися Вараві), una invención de Barrabás (задум Варави), tentarle a uno
Barrabás (його спокушає Варава), más malo que Barrabás (гірший ніж Варава), ir con las de
Caín (мати злі задуми як у Каїна); tener las de Caín (мати злі задуми як у Каїна), más malo
que Caín (гірший ніж Каїн).
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Експресивність і стилістичне навантаження імен забезпечують їх здатність схвалювати певні вчинки чи риси або ж критикувати чи висміювати їх, саме тому поряд з
ВН вживається атрибут, виражений прикметником, що вживається у формі ступеня порівняння, наприклад: poderoso caballero es Don Dinero (владний сеньйор Дінеро (dinero
– гроші), más listo que Cachucha (проворні ший ніж Качуча), más valiente que Cid (сміливіший ніж Сід), alegre como un Cupidillo (веселий як Купідон) , más paciente que Job
(терплячіший ніж Іов), más casto que Jóse (чистіший ніж Хосе), loco que Penaltі (божевільніший ніж Пенальті), más feo que Picio (страшніший ніж Пісіо, más tonto que Pechote
(дурніший ніж Печоте).
Таким чином, фразеологізми творять такі ознаки мовлення, як образність, емоційність і семантичну точність.
ВН – ключові компоненти паремій. З одного боку, антропоніми у складі прислів’їв
та приказок виконують диференційну функцію – вказують на певний суб’єкт, вирізняють
серед інших як явище одиничне, індивідуально-неповторне, аз іншого боку, функціонують як знаки, символи, що разом з іншими елементами творять канву фольклорного
тексту.
Аналіз різних паремій допомагає з’ясувати природу таких ФО, а також їх місце та
особливості функціонування в мовній системі та у малому жанрі фольклору зокрема.
Будучи продуктом мовотворчості народу, ФО в переважній більшості своїй мають стале,
чітко окреслене, емоційно забарвлене і художньо оформлене значення.
ФО відтворюють особливості світосприйняття етносу, його цінності, стереотипи та
специфіку словотворчості. Семантична структура досліджуваних одиниць має антропоцентричний характер з переважно пейоративною конотативністю. Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що ономастичний компонент ФО робить їх культурно маркованими, впливає на їх зміст особливим чином, привносячи свій колорит, зумовлений такими
чинниками як етимологія фразеологізму, ставлення народу до ВН або до явища чи події,
з котрими онім пов’язаний.
Опис семантичних, структурнор-граматичних і семантико-граматичних властивостей ФО з ОК, особливостей їх фразетворення дозволить розв’язати проблему систематизації даної мікросистеми й визначити їх місце у фразеології та пареміології. Результати
багатоаспектного аналізу дадуть досить докладне уявлення про специфіку досліджуваного корпусу одиниць на тлі інших, що не мають у своєму складі ВН.
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КОМУНІКАТИВНА ОПЕРАЦІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
В МОВЛЕННЄВОМУ АКТІ ВІДМОВИ
Стаття присвячена аналізові прагматичного аспекту категорії заперечення в комунікативному акті відмови. Визначено логіко-прагматичну основу комунікативного
акту відмови, виявлено конфігурації реакції відмови на різні типи стимулів.
Ключові слова: категорія заперечення, комунікативний акт відмови, конфігурації
реакції відмови, комунікативні відтінки відмови.
Статья посвящена анализу прагматического аспекта категории отрицания в коммуникативном акте отказа. Определена логико-прагматическая основа коммуникативного акта отказа, выявлены конфигурации реакции отказа на различные типы стимулов.
Ключевые слова: категория отрицания, коммуникативный акт отказа, конфигурации реакции отказа, коммуникативные оттенки отказа.
The article describes the analysis of pragmatical aspect of refusal category in the
communicative act. Logically-pragmatic basis of communicative act of refusal is defined,
configurations of refusal reaction on different types of incentives is disclosed.
Key words: category of refusal, communicative act of refusal, configurations of refusal
reaction, communicative undertones of refusal.
Комунікативно-функціональний аспект категорії заперечення слугує підґрунтям для
реалізації низки мовленнєвих актів, із-поміж яких виокремлюють комунікативний акт
відмови. Акт відмови — це реагування мовця, що відбувається не просто у вигляді механічної реакції, а функціонує через складні процеси у свідомості, результатом яких є
актуальні конфліктні установки мовця як специфічно сформовані позиції людської пове© Максим’юк Н.В., 2011
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дінки. Висловлення відмови породжуються механізмами заперечення, функціонування
яких і дотепер викликає інтерес науковців.
Сьогодні за категорією заперечення закріпився статус універсальної. Її потрактовують як логіко-граматичну (В.М. Бондаренко, О.І. Шендельс, К.В. Ламіна, Е.І. Левінтова,
С.А. Ференець та ін.), модальну (О.В. Бондарко, Н.О. Слюсарева, М.О. Таривердієва,
І.А. Басарія та ін.), комунікативно-прагматичну (А.Д. Бєлова, Р.М. Фахретдинов та ін.) та
функціонально-семантичну (В.Г. Гак, В.М. Бурчинський, О.М. Голованова, Н.Ю. Головченко та ін.). У сучасних лінгвістичних дослідженнях спостерігаємо розширення діапазону тлумачення категорії заперечення, оскільки в царину наукових розвідок потрапили
комунікативні відтінки й акціональні значення відсутності (Н.О. Смирнова), неприйняття, ухиляння, відхилення, усунення (О.М. Єрмакова, О.А. Земська, С.Е. Максимова), невиконання, ігнорування, превентивності, припинення, уникнення, відміни (Л.І. Владимирська, О.В. Ерофєєва, Н.М. Панченко, І.М. Романенко) та оцінно-модальні значення
незгоди, несхвалення, негативного ставлення, небажаності (М.В. Баделіна, М.Є. Баскова, А.С. Горліна, Л.Р. Громоздова, О.М. Морозова, О.Б. Шестакова).
Категорія заперечення яскраво відображає взаємодію логічних та мовних категорій.
Логічні форми людського мислення є універсальними для всіх, однак, зазнаючи матеріалізації у мові, логічні структури набувають індивідуальномовних ознак. Крім того,
кореляція логічних та мовних форм має еволюційний характер: у процесі розвитку мислення постійно шукає і комбінує нові засоби мовного вираження універсальних логічних
структур, розширюючи семантичний та структурний діапазон мови [1: 7]. За лінгвістичного заперечення, що нерозривно пов’язане з мовними засобами реалізації, узгодженість
між мовними та логічними формами підривається зсередини самими засобами мови [6:
16]. Мовне заперечення не завжди є опозитивним до мовного твердження.
Специфіка лінгвістичного заперечення полягає в здатності актуалізувати одне логічне заперечення різними засобами мови (маркованими і немаркованими). Об’єктивний
аналіз заперечних речень диктує потребу розмежовувати щонайменше чотири автономні
сфери дії заперечення — синтаксичну, семантичну, прагматичну та просодичну, в рамках
яких заперечення набуває відповідної характеристики [4: 8].
Мета статті — схарактеризувати прагматичний аспект категорії заперечення в мовленнєвому акті відмови.
Поставлену мету реалізуємо через розв’язання таких завдань: дослідити механізм
заперечення у змістовій структурі акту відмови; проаналізувати основні типи заперечних
інтенцій мовця; простежити варіативність змісту відмови.
Прагматичною сферою дії заперечення в будь-якому реченні, актуалізованому в конкретному висловленні, можна вважати ті імплікатури змісту речення, які зазнають заперечення. Прагматичний характер заперечення зумовлений тим, що вибір конкретної
імплікатури залежить від інтенції мовця й може змінюватися від контексту до контексту,
тобто бути прагматично зумовленим. Це засвідчує меншу інформативність заперечних
речень, якої вдається уникнути завдяки загальним принципам комунікативних постулатів (Г.П. Ґрайс) та комунікативної стратегії (Й.Д. Атлас, С.К. Левінсон). Конкретизації
прагматичної сфери заперечення сприяють також спільні фонові знання учасників комунікації, які суттєво звужують коло можливих елементів змісту, що на них поширюється
заперечення. Вибір способу реалізації прагматичного аспекту висловлень із заперечен164

ням залежить від специфіки умов протікання комунікативного процесу; комунікативних
позицій, в яких опинився кожен із учасників спілкування; місця, де знаходяться комуніканти, і соціально-рольового статусу учасників комунікативної взаємодії; форми комунікативного впливу.
Висловлення відмови репрезентує наявність відмінностей в інтерпретації комунікантами денотативної ситуації та є результатом виникнення опозитивних відношень “ствердження – заперечення”, що реалізуються установкою непогодження (конфлікту). Загалом непогодження можна розглядати в межах логіко-граматичної категорії заперечення,
яка з допомогою мовних одиниць актуалізує негативні зв’язки між поняттями. Заперечні
установки стають соціокомунікативними, коли інтегруються в певні іллокутивні потенціали. Одним із таких потенціалів є відмова, що цілеспрямовано виражає заперечно-негативну реакцію мовця.
Процес реалізації категорії заперечення в мовленнєвому акті з іллокутивною силою
відмови може ґрунтуватися на різних принципах: логічному, коли значення заперечення модифікує відмову значенням відсутності бажання мовця здійснити запропоновану
дію, або причин, що спонукали б реалізувати / прийняти / задовольнити запропоновану
дію / послугу / прохання; комунікативному, коли висловлене у відмові заперечення породжує прагматичні значення заборони спонукальної поведінки партнера (актів наказу),
незгоди з причинами / наслідками / способами запропонованих дій, висловлення образливих характеристик партнера.
Основними типами заперечних інтенцій мовця вважають заперечення, непогодження, заборону, відхилення [2; 5]. Непогодження полягає у визнанні недійсності, неправильності стверджуваного партнером про позиційного змісту, констатації нетотожності точок зору, як правило, двох суб’єктів мовлення щодо якогось явища дійсності або
висловлення мовцем непідтримки якогось висловлювання іншого суб’єкта мовлення.
Іллокутивними силами, які базуються на цьому типі інтенцій мовця є незгода, оскарження, протест, сумнів. Заперечення презентує особливий випадок реактивного кроку в
секвенції «питання-відповідь». Для інтенції заперечення характерним є наявність «когнітивного дефіциту». Інтенції заборони реалізують мовленнєві дії, за допомогою яких
блокуються дії партнера. Інтенції відхилення спричинені ініціальним актом реципієнта з
ініціальною функцією вимоги.
Розгляд зазначених типів інтенцій сприяв визначенню логіко-прагматичної основи мовленнєвого феномену відмови. Ми солідаризуємося з думкою І.М. Осовської, яка
стверджує, що основою для розгляду цього іллокутивного потенціалу доречно вважати
інтенції відхилення, оскільки лише вони передбачають директивне відхилення запропонованої партнером пропозиції (інтенційно характерне відмові як мовленнєвому акту) [3:
6]. Інтенція відхилення часто супроводжується імпліцитними інтенційними мотивами
(враження партнера, використання власного положення або ствердження особистої влади, припинення недоречного процесу, небажання продовжувати беззмістовну розмову,
збереження недоторканості внутрішнього світу мовця тощо), що певною мірою зумовлює варіативність змісту відмови та реалізацію додаткових комунікативних значень.
Аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити конфігурації реакції відмови
та визначити її комунікативні відтінки на три типи стимулів — спонукання, запитання,
твердження, запропонованих в праці Н.А. Одарчук [2].
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Із-поміж висловлень відмови на стимул-спонукання виокремлюємо конструкції акціональної та інформативної відмови. Акціональна передбачає контрспонукання (форма
діалогу — «дія проти дії»). Відмова контрдією на запитання виражає високий рівень небажання продуцента відмови через його готовність протидіяти. Найчастотнішими є такі
конфігурації: пропозиція :: наказ: [Роман (до Зіньки)]. Їдемо, сестро, додому! [Зінька].
Геть, любий братіку! (М. Кропивницький); пропозиція :: контрпропозиція: [Самрось].
Ану, ти, мадистка, давно бита, гайда їхати. Гей, ти, губернанка! [Зінька]. Бери мене за
коси та й волочи, як паплюгу! (М. Кропивницький); просьба :: наказ: [Марися]. Віддайте мене за Миколу. [Мартин]. Світ навиворіт. Панночці — мужика забажалось!.. Не
смій мені про це й заїкаться! (І. Карпенко-Карий); просьба :: пропонування: [Данило].
Михайлові я не робітник!.. Поставте на своє хазяйство; багато я не хочу — аби кусок
хліба, та женіть мене. [Каленик]. … Старший брат нехай попереду ожениться, а ти
навчися зароблять… (І. Карпенко-Карий); просьба :: інвективне пропонування: [Дмитро]. Поцілуй мене… [Галина]. От я тебе цим жмутом по губах поцілую! (М. Старицький); пропонування :: контрпропонування: [Наталя]. …Випущу і ждатиму, — будь з
козаками завтра. [Яким]. Ні, тікаймо вдвох (Б. Грінченко); пропонування :: наказ: [Халіль]. …Тебе я обрятую… Я знаю, що сказати. І будеш ти жива, але ти мусиш / Заприсягтись, що будеш ти моя. [Аміна]. Геть відціля, нікчемний! Одступись! (Б. Грінченко).
Інформативна відмова на директивний стимул передбачає перефокусування уваги продуцента відмови на прогнозований результат запиту дії, через що реакцією
об’єктивуються причини відхилення стимулу: запрошення :: коректування: — Перебрався б ти до нас!... — Пороблю трохи, тоді перейду (Василь Барка); наказ-пропонування :: контраргументування: [Секлита (бере грудку землі)]. Їж святу землю, то
повірю! На, їж! [Голохвостий]. Хіба ж я вовк, щоб їв землю? (М. Старицький); — Беріть
сестру до себе! — Сестру? Ей боже! Вже тогди я би без свічки вмерла. Ні, мене до неї
не тягне. Буду сама (О. Кобилянська); просьба :: контрпояснення: [Прокіп Свиридович]. Та ходім і я поможу, тільки не лайся, та повідчиняй мені вікна й ворота, нехай
люди дивляться. [Химка]. Щоб поналазило їх і в двір, і в хату та щоб пообкрадали ще!
(М. Старицький); Перефарбувалася б… — Тоді буду схожою на всіх. А я не хочу (П. Загребельний); заборона :: контрпояснення: — Лиши шахмати! — кричав дідо. — Постав де були! — Я їх не з’їм! (Т. Малярчук).
Відмова на стимул-спонукання реалізує додаткові комунікативні значення недозволу, заборони, неприйняття пропозиції чи запрошення, невиконання наказу, коректування,
протиставного пояснення чи аргументування.
Відмова на стимул-запитання може мати характер опозитивної реакції на запит інформації, неекспресивний та експресивний запит точки зору. Зафіксовані такі конфігурації стимулу-запитання: питання-пропозиція: — Чом би нам й справді не бути в парі?...
— Чи ти, чоловіче, сон рябої кобили розказуєш, чи дороги питаєш? (М. Коцюбинський);
питання-пропонування: [Дряквин (дістає табакерку, нюхає сам і пропонує графові)].
Чи вгодно? [Бжостовський (нетерпляче)]. Ні, дякую! Але будь ласка… (І. Кочерга); питання-прохання (непряме): [Бжостовський]. Скажіть мені, будь ласка, ви вмієте пекти якесь солодке печиво? [Леся (спалахнувши сердито)]. Ні, на жаль, я не можу завдати
вам цієї втіхи (І. Кочерга); питання-просьба: [Леонід Петрович]. Так ты ничего мне не
прибавишь? [Кіндрат Антонович]. А пам’ятаєте, як … ви ані копієчки мені не приба166

вили… (М. Кропивницький); питання-заборона: — Чого ти сюди пливеш?! <…> — …
Мене несе течія (Т. Малярчук).
Найуживанішими конструкціями відмови на стимул-запитання є конструкції з семантикою ухиляння від відповіді: — Та доки ж я і взимку у літньому пальті ходитиму?
— Та ти ж сама розумієш: дрохва! Не часто вона трапляється (Остап Вишня); спростування пропозиції стимулу: [Цокуль]. То тобі небагато, рублів десять буде? [Панас].
Е, ні. Я хочу всі гроші взять (І. Карпенко-Карий); — А чи потрапите ви в озеро? — питає
дід Кирило. — Може, підійти до вас та провести? — пропонує свої послуги… — Ні, діду,
ви розкажіть, які прикмети є до того озера, де повертати на стежку через осоку! Я
сам утраплю, а ви поспіть, бо піду я раненько, вдосвіта! (Остап Вишня); відхилення
теми: — А за 180 ти їх не оддаси? — Походи десь іще! (Остап Вишня); інвективні реакції відмови: — Ви сьогодні сумуєте?.. Може, разом ми зможемо забути про сум? — Пий
і йди геть. <…> Ненавиджу! Забирайся до дідька! — майже викрикнула вона останні
слова… (О. Жовна).
Відмова на стимул-твердження виникає за умови неузгодження інформації стимулу з
концептуальними орієнтирами продуцента відмови. Інформація стимулу стосується референтного світу продуцента відмови і призначається йому для визнання її правильності
чи правдивості або задля згоди з продуцентом стимулу: [Ясь]. Ти ж уже моя тепер,
Наталю! [Наталя]. Твоя? Не діждеш (Б. Грінченко); [Оксана]. Коли що й розцвіта у
серці, то так нехай собі і глушиться. [Борис]. Ні, Оксано, не заглушу я в своїм серці
тієї рожевої квітки, що так любо і розкішно розцвітає. [Оксана]. Мусить зав’янути…
(М. Кропивницький); Ми чекаємо від вас тільки повідомлення координат з тривалих
зупинок по всьому шляху слідування судна. — Ні, ні, Матвію Петровичу!.. Це не те…
Це — занадто (Г. Адамов); [Дряквин]. …Я певен, що ми дійдемо згоди, люб’язний графе.
[Бжостовський]. Але мені зовсім не потрібні ваші пироги та кренделі. Чорт забери, у
мене їх і так повна хата (І. Кочерга). Такі типи відмови супроводжуються додатковими
модальними характеристиками незгоди чи невизнання нав’язуваних поглядів.
Отже, процес реалізації мовленнєвого акту відмови забезпечує прагматичний аспект
категорії заперечення. Логіко-прагматичною основою комунікативного акту відмови є
заперечна інтенція відхилення, яка спричинена ініціальним актом реципієнта з ініціальною функцією вимоги.
Запропонована розвідка є перспективною для подальшого дослідження категорії заперечення як логіко-лінгвістичного феномену, що має універсальну здатність задовільняти комунікативну потребу реалізації таких мовленнєвих актів, як відмова, відхилення,
протест, незгода, спростування та ін.
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ПРЕЦЕДЕНТНІ АНТРОПОНІМИ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ
В РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ
Статтю присвячено розгляду фразеологічних одиниць з прецедентними антропонімами. Аналіз проводиться за характером прецедентності та джерелами походження
антропонімів на матеріалі різносистемних мов з урахуванням національно-культурної
специфіки носіїв мови.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, прецедентний феномен, прецедентні антропоніми, різносистемні мови.
Статья посвящена изучению фразеологических единиц с прецедентными антропонимами. Анализ проводится за характером прецедентности и источниками происхождения антропонимов на материале разносистемных языков с учетом национально-культурной специфики носителей языка.
Ключевые слова: фразеологизм, прецедентный феномен, прецедентные антропонимы, разносистемные языки.
This article focuses on the study of phraseological units with precedent personal names,
the ethnic and cultural peculiarities being taken into account. The analysis has defined the
mechanisms of precedent proper names recomprehension as phraseological units’ components.
Key words: phraseological units, precedent phenomenon, precedent personal names,
languages.
Антропонім – будь-яке власне ім’я людини або групи людей. Розмежовують індивідуальні та групові антропоніми: перші властиві конкретній особі, другі – роду, родині.
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У художніх текстах автор створює вигаданий антропонімікон, складники якого нерідко
виконують функції характеристики героя, стилістичну й соціальну, служать засобами
гумору й сатири. Такі антропоніми мають прозору мотивацію й апелюють до фонових
знань читача, прецедентних імен і ситуацій [1].
Російськими дослідниками Ю.Карауловим, Д.Гудковим, І.Захаренко, В.Красних було
розроблене поняття «прецедентний феномен», тобто компонент знань, позначення та
зміст якого добре відомі представникам певної етнокультурної спільноти. Д.Гудков розглядає прецедентні феномени національного рівня прецедентності як складники певної
лінгвокультурної спільноти [2]. Саме така етнічно маркована прецедентність є явищем
мовно–культурної компетенції як базового поняття етнолінгвістики й лінгвокультурології. Типами прецедентних феноменів вважають і’мя (індивідуальне і’мя відомої людини,
персонажа твору, артефакту, тобто, пов’язане з широко відомим текстом або із прецедентною ситуацією); ситуацію (значиму подію, яка реально відбувалася в житті етносу й
цивілізації; її знаком може бути прецедентне ім’я, або прецедентне висловлення або непрецедентний феномен); текст (відомий твір, актуалізований в інших текстах, повернення до якого кероване механізмами інтертекстуальності) і висловлення – репродукований
продукт мовномисленнєвої діяльності [3].
Дослідники поділяють прецедентні феномени за характером прецедентності, тобто
залежно від ступеня відомості в різних країнах, соціумах тощо. Так, В.Красних виокремлює три типи прецедентних феноменів: 1) соціумно-прецедентні, відомі будь-якому
пересічному представнику певного соціуму; 2) національно-прецедентні, відомі пересічному представнику національно – лінгвокультурної спільноти; 3) універсально-прецедентні, відомі пересічній сучасній людині [3].
Є.Нахімова таким чином розглядає це питання: «У цьому разі виокремлюються феномени глобально-прецедентні (наприклад, прецедентні імена Дон-Кіхот, Отелло і Наполеон Бонапарт відомі в найрізноманітніших країнах), національно-прецедентні (це
феномени, які активно використовуються здебільшого в одній країні) і соціумно-прецедентні (феномени, які не мають загальнонаціональної відомості, але популярні в деяких
соціальних, професійних, вікових чи інших групах). Г.Г. Слишкін протиставляє також
прецедентні феномени, які залишаються відомими упродовж багатьох віків, і прецедентні феномени, які потрапляють у центр уваги суспільства лише на короткий період часу»
[4 : 107].
Мета нашої роботи розглянути фразеологічні одиниці з прецедентними антропонімами за характером прецедентності, а саме, глобально-прецедентні чи універсально-прецедентні, тобто – інтерлінгвальні – такі, що представлені у декількох мовах та джерелами походження на матеріалі різносистемних мов.
Відповідно до джерела походження фразеологічні одиниці з власними назвами поділяються на такі групи: 1) фразеологізми античного походження; 2) фразеологізми біблійного та євангельського походження; 3) фразеологізми книжно-літературного походження.
Античні фразеологізми з власними назвами в основі беруть свій початок у давньогрецьких та давньоримських міфах, античній історії та літературі. Вони становлять відносно замкнену й чітко окреслену систему. Значна кількість цих одиниць набула в сучасних мовах статусу “крилатих”. Однак дефініції цього терміна в сучасному мовознавстві
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неоднозначні. Одні мовознавці (М.С.Ашукін, М.Г.Ашукіна, А.П.Коваль, В.В.Коптілов,
Ф.П.Медведєв, Н.А.Москаленко, Л.Г.Скрипник) відносять фразеологізми з античними
власними назвами до “крилатих” висловів, інші (А.І.Молотков, Г.М.Удовиченко) – до
ідіом. У словнику російської фразеологічної термінології такі одиниці називаються античними ремінісценціями [5 : 2] У найновіших дослідженнях з ономастичної фразеології використовуються назви “античні фразеологізми” (А.М.Кравчук), “фразеологізми
з міфонімічним компонентом” (Н.М.Пасік) або “фразеологізми з античними іменами”
(О.А.Мороз).
Фразеологізми з античними власними іменами ввійшли в сучасні мови як автентичні цитати: Hannibal ad portas – “наближення небезпеки” або ж як кальковані переклади: Ганнібал перед брамою (біля воріт); ex pede Herculem – “по частині можна взнати
ціле” або по нозі (взнаємо) Геркулеса; Et tu, Brute? – “неочікувана зрада друга” або І ти,
Брут?.
Такі кальки можна вважати інтернаціональними елементами фразеологічної системи
сучасних мов, тотожними за змістом, але різними за формою, наприклад: укр. Авгієві
стайні (конюшні), рос. Авгиевы конюшни, англ. Augean stables; англ. a Pyrrhic victory,
укр. Пірова перемога, рос. Пиррова победа; укр. поцілунок Іуди, рос. поцелуй Иуды, англ.
Juda’s kiss, ісп. abrazo de Judas; укр. адамове яблуко, рос. адамово яблоко, англ. Adam’s
apple, ісп. nuez de Adan; укр. у вбранні Адама, рос. в костюме Адама, ісп. en traje de Adan,
нім. im Adamskostum.
Античні імена можуть уживатися у двох варіантах – у грецькому і римському, наприклад: Аполлон – Феб (нім. schon wie Apoll; укр. слуга Феба); Амур – Купідон (нім. der Pfeil
Amors; рос. жертва Купидона); Юпітер – Зевс (нім. Was Jupiter erlaubt, ist dem Ochsen
nicht erlaubt; нім. beim Zeus!).
Значний прошарок ономастичної лексики увійшов до складу фразеологічних одиниць у зв’язку з поширенням християнства. Насамперед це імена біблійних та євангельських персонажів. Як і античні фразеологізми, вони належать до міжнаціональних одиниць і зустрічаються у фразеології різних мов: укр. від Адама і Єви починати, нім. seit
Adam und Eva; укр. Валтасарів бенкет, рос. Валтасаров пир; укр. старий як Мафусаїл,
рос. Мафусаилов век, нім. alt wie Methusalem, англ. (as) old as Methusealah; укр. Іов багатостраждальний, рос. Иов многострадальный/ Бедный как Иов, ісп. Santo Job; укр.
Ноїв ковчег, рос. Ноев ковчег, нім. die Arche/ Kasten Noah(s); укр. Марія Магдалина, ісп.
Santa Maria; укр. Каїнова печать, рос. Каинова печать, ісп. alma de Cain та ін.
Під фразеологізмами біблійного походження розуміємо вислови, що походять із перекладів Біблії та Євангелія, а також і вислови, що виникли під впливом змісту Біблії. У
їх складі широко вживаються власні назви, які співвідносяться з персонажами біблійних
та євангельських легенд і формують копонент “власне ім’я”.
У складі біблійних фразеологізмів засвідчені імена різних біблійних персонажів:
1) Ісус Христос: укр. явлення Христа народові; укр. друге пришестя Христа на землю; ісп. Jesus! Cristo! Jesucristo!; ісп. Jesus, Maria y Jose!; рос. Кесарево кесарю, а божие
Богу; рос. Нет Бога, кроме Бога, и Магомет пророк его; нім. Jesus, Maria ( und Josef)!
2) Адам і Єва – імена перших чоловіка та жінки: рос. ребро Адама; нім. bei Adam und
Eva anfangen; нім. einen neuen Adam anziehen; укр. Адам з’їв кисличку, а у нас оскома на
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зубах; ісп. hijas de Eva; ісп. ser un Adan; ісп. hombre, estas hecho un Adan; нім. eine Tochter
Evas; укр. Єва та й та грішна, а про нас і балакать нічого;
3) імена синів Адама та Єви, їх нащадків: укр. Каїн і Авель, нім. jeder Abel hat seinen
Kain; укр. Каїнова печать (тавро); ісп. alma de Cain; рос. Аредовы веки; англ. old as
Methusealah.
4) імена праведників: укр. Лотова дружина; укр. Йосип Прекрасний; рос.
Целомудренный Иосиф; укр. Йов праведний; ісп. Santo Job; нім. arm wie Job; рос. беден,
как Иов; рос. Иов многострадальный.
5) імена пророків: укр. Валаамова ослиця заговорила; англ. Balaam’s ass; укр. плач
Єремії;
6) імена царів, правителів: рос. жена Пентефрия; рос. Гог и Магог; нім. David und
Goliath; англ. one is no Solomon; англ. song of Solomon; англ. Caesar’s wife; укр. цариця
Савська; рос. Валтасаров пир; рос. посылать от Понтия к Пилату; рос. Иаков; рос. Вениамин; рос. Ирод; нім. solomonische Weisheit; нім. ein methusalemisches Alter; рос. Ноев
ковчег; рос. Нимврод. Ловец перед господом.
7) імена апостолів: укр. Хома невірний (невіруючий), англ. Doubting Thomas; укр. Петрова скеля; укр. Іудині срібняки; нім. aus einem Saulus wird ein Paulus; рос. Иуда Искариот; ісп. соmо San Pedro en Romo; рос. Далеко кулику до Петрова дня; рос. Бог не убог,
а Никола милостив; рос. Петр и Павел час убавил, Илья пророк два уволок; англ. Juda’s
kiss; англ. Jacob’s ladder; нім. der Jakobsleiter .
8) імена звичайних людей: укр. Марфа і Марія; рос. Голиаф; рос. воскрешение Лазаря; рос. кающаяся Магдалина; англ. go to Abraham’s bossom; нім. David und Jonathan.
9) імена, зафіксовані у позабіблійних усних та писеманих творах: укр. Юдіф і Олоферн; укр. Радуйся, Маріє! укр. Чудо святої Вероніки; рос. Левиафан; рос. приносить
жертву Молоху; ісп. Don Juan de Mena, ni palabra mala, ni otra buena; ісп. Tal para cual,
Pedro para Juan; англ. Adam’s apple.
Особові імена у біблійних фразеологізмах відзначаються неоднаковою частотністю.
Найбільше фразеологізмів з компонентами Адам, Єва, Ісус Христос.
Однак фразеологізми з античними назвами та фразеологізми євангельського походження можуть відзначатися національною своєрідністю. Розвиток різних значень спільного оніма у фразеології різних мов свідчить про відмінності у сприйнятті античних
образів кожним народом [6:11]. За спостереженнями мовознавців, у системі національної мови особове ім’я отримує здатність “обростати” конотаціями, які різняться від вихідних біблійних легенд [7: 9].
Так, наприклад, фразеологізм євангельського походження cпівати (заводити, скорчити) Лазаря / петь Лазаря, (ісп. el mal de San Lazaro, нім.armer Lazarus, англ. poor
Lazarus – “бідний Лазар”) тільки на матеріалі української та російської мов (на грунті
народного осмислення фігури Лазаря) розвинув оцінні значення негативного характеру
“жебракувати, прикидаючись бідним, нещасним”. Так само в свідомості українців імена
Катон, Янус більшою мірою співвідносяться з негативними рисами, які й чіткіше виражаються: укр. ставати в позу Катона “брати на себе роль гнівного викривача”; укр.
дволикий (дволиций) Янус “нещира, лукава, двоєдушна людина”; рос. двуличный (двуликий) Янус “двоєдушна людина”, в той час, як в інших лінгвоспільнотах ці вислови мають
позитивну конотацію – “щось двобічне, щось двозначне, два аспекти якоїсь справи”, “за171

гадкове й мінливе обличчя”. Ім’я біблійного персонажа Пілата тільки в українській мові
набуває значення “наляканий”: побілів як Пілат. У наведеному нижче прикладі інтерлінгвальна інформація не актуалізована в українській та російській мовах: англ. Fabian
policy (tactics) – “обережна, вичікувальна політика у боротьбі з супротивником” (за ім’ям
римського полководця Фабія, прозваного “Повільником”).
Існує ще один шар ономастичної фразеології – фразеологізми з прецедентними власними назвами, які пов’язані з широковідомими фактами світової історії, а також з творами світового письменства, що набули популярності і вийшли за межі національних культур. Такі фразеологізми називають ще крилатими словами (Л.Г. Скрипник), крилатими
висловами (А.П. Коваль та В.В. Коптілов) або афоризмами.
За походженням ці фразеологізми є або цитатами (Од Богдана до Івана не було гетьмана; англ. Daniel come to judgement; Офелия! о нимфа! помяни грехи мои в молитвах;
ісп. se porta como un Quijote), або такими, що утворилися згортанням, конденсацією
більшого контексту в менший ( нім. Montecki und Capuletti; Ромео і Джульєтта; нім.
Philemon und Baucis).
Антропоніми як компоненти цих фразеологізмів пов’язані з персонажами літературних творів (Отелло і Дездемона; Прекрасная Елена; Сократ і Ксантіппа; Безумный
день, или женитьба Фигаро; Страдания молодого Вертера; Гулливер и лилипуты; Демьянова уха; король Лір; Иван Иванович и Иван Никифорович), з реальними історичними
особами (суд Лінча; Потемкинские деревни; Крез; Олександр Македонський; Драконівські закони; Марій на руїнах Карфагена; Аракчеєвський режим; Богат и славен Кочубей; Малюта Скуратов; Тарас Бульба; англ. Dine with Duke Humphry; англ. according
to Cocker; англ. Derby Day; англ. Prince Albert coat), історичними особами, ідеалізованими в літературі (Річард Левине серце; Гарун-аль-Рашид; барон Мюнхгаузен ), з іменами письменників (Бальзаківський вік; Бальзаковская женщина; Бальзаковская героиня;
Вергилій; Дантове пекло; Буриданов осел; дедушка Крылов; Не Шекспир главное, а примечание к нему; О Байроне, ну, о матерьях важных).
У фразеологізмах зустрічаються всі типи антропонімів:
1) особові імена: Варфоломій, Вар, Вільгельм, Вертер і Шарлотта, Гамлет, дон
Жуан, дон Кіхот, Данко, Джон, Дульцинея, Елена, Квазімодо, Мефістофель, Манфред,
Отелло, Тімур, Трістан, Річард, Ромео, Фауст, Фігаро; Беатріче, Гекуба, Дездемона,
Джульєтта, Лаура та ін. Наприклад: яблуко Вільгельма Телля (з середньовічної балади);
серце Данко (з легенди); сміх Мефістофеля; Річард Левине серце (з англійської історії);
Данте і Беатріче (з книги “Нове життя” Данте Алігієрі); дух Манфреда (Дж. Байрон);
Ромео і Джульєтта (В.Шекспір); Вар, Вар, верни мне мои легионы! (з книги “Жизнь
двенадцати цезарей” Свєтонія); Геркулес на роздоріжжі (Продік); дари Помони і Флори (Овідій); Лавры Мильтиада не дают мне спать (Плутарх); на Антона і на Онуфрія
(М.В.Гоголь); ісп. como Sancho Panza; ісп. Dulcinea del Toboso; ісп. era un Tartufo; англ.
Gay Lothario (донжуан, ловелас).
2) прізвища: Аракчеєв, Бальзак, Базаров, Брут, Лінч, Кочубей, Макіавеллі, Монтеккі,
Моцарт, Сальєрі, Македонський, Манілов, Твардовський, Холмс: Монтеккі і Капулетті (В.Шекспір); Моцарт і Сальєрі (О.С.Пушкін); Олександр Македонський герой, але
навіщо ж стільці ламати? (М.В.Гоголь “Ревізор”); суд Лінча (з історії Америки); Все
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смешалось в доме Оболонских (Л.Н. Толстой); англ. Brown Jones and Robinson (прості
пересічні англійці).
3) прізвиська: Іудушка, Попелюшка, Білосніжка, Сем, Щукар: дід Щукар (М. Шолохов); Іудушка Головльов (С.Є. Салтиков-Щедрін); Колупаевы и Разуваевы (С.Є. СалтиковЩедрін); дядечко Сем (з історії Америки); генерал Мороз (Вільям Вордсворт); господин
Купон (Г.И.Успенский); дедушка Крылов (П.А.Вяземский); англ. John Bull (типовий англійський буржуа); Иван Непомнящий (людина без переконання й традиції); неистовый
Виссарион (про В.Г. Белінського); Николай Палкин (прізвисько Миколая І); англ. Father
Christmas / Santa Claus; англ. Tommy Atkins (прізвисько англійських солдатів); англ. Big
Ben (годинник); англ. Father Abraham (Лінкольн).
В англомовному культурному просторі популярним є вислів англ. Dame Parlet –
1) заст. “курка” (куріпка з Кентерберійських оповідань Дж. Чосера); 2) ірон. “стара жінка”. У слов’янських мовах відповідне значення теж фразеологізовано, однак без онімного компонента.
Фразеологізми з прецедентними власними назвами являють собою відносно замкнену і чітко окреслену систему одиниць. Власні імена в них позначені, марковані змістом
Біблії та Євангелія, міфів, літературних творів і, як правило, не зазнають модифікацій.
Окремі варіанти, що можуть з’явитись у художніх та публіцистичних творах, не виходять за межі книжних.
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(Київ, Україна)
ЕТИМОЛОГІЯ ЛАТИНСЬКИХ НАЗВ РОСЛИН

У статті розглядається походження деяких латинських назв рослин, наводиться їх
класифікація за інформативним компонентом.
Ключові слова: етимологія, ботанічна номенклатура, латинська мова.
В статье рассматривается происхождение некоторых латинских названий растений, приводится их классификация по информативному компоненту.
Ключевые слова: этимология, ботаническая номенклатура, латинский язык.
The article deals with etymology of some Latin names of plants, their classification by
informative component is given.
Key words: etymology, botanic nomenclature, Latin language.
Як відомо, основною таксономічною категорією біологічної систематики є вид
[1:65]. Латинські назви видів рослин є біномінальними, тобто вони складаються з двох
слів: назви роду і видового епітета [2:22].
Латинські ботанічні назви поділяються на індиферентні та інформативні [3:160]. Індиферентними називаються терміни, утворені від власних назв: імен та прізвищ учених
(переважно ботаніків) та видатних людей. Наприклад: рід Linnaea (Ліннея) названо на
честь шведського природознавця К. Ліннея; рід Nicotiana (Табак) – на честь французького посла Ж. Ніко, який надіслав насіння цієї рослини до Парижу. До індиферентних належать також назви, утворені від міфологічних імен. Наприклад: назву artemisia “полин”
дано рослині на честь грецької богині Артеміди; назву сentaurea (kentaurea) “волошка”
– на честь кентавра Хірона, який лікував різні хвороби за допомогою цілющих рослин.
Як видовий епітет досить часто вживаються епоніми – іменники у формі Gen. Sing.
або прикметники, утворені від власних назв: Triticum Timopheevii – Пшениця Тимофєєва, Secale Vavilovii – Жито Вавилова.
Інформативними називаються терміни, які не тільки вказують на таксон, а й містять
у собі певну інформацію про рослину: її форму, колір, розмір, географічне поширення,
екологічне середовище зростання та ін. Інформативними можуть бути як родові назви,
так і видові епітети. Часто біномінальна назва виду рослини є комбінацією різних за
характером ознак інформативних компонентів.
Інформативні назви рослин за характером ознак, які вони відображають, можна
умовно поділити на ряд груп. У даній статті назви рослин класифіковано за першим
інформативним компонентом: якщо інформативними є і родова назва, і видовий епітет
– пріоритет надавався назві роду; якщо родова назва є індиферентною – розподіл здійснювався за інформативністю видового епітета.
1. Назви, що вказують на морфологічні ознаки рослин:
a) будову або форму рослини або окремих її частин:
Trifolium arvense – Конюшина польова
© Балалаєва О.Ю., 2011
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Іменник trifolium походить від лат. tri- “три-” і folium “листок”, що вказує на будову
листка за характером розчленування [4:116]. Видовий епітет виражений прикметником
arvensis, e, утвореним від лат. arvum, i n “поле”.
Cucurbita pepo – Гарбуз звичайний
Іменник сucurbita походить від двох латинських слів: cucumis, eris n “огірок” та
orbitus, a, um “круглий”, і дослівно перекладається як “круглий огірок” (гарбуз та огірок належать до однієї родини). Як видовий епітет вжито грецьку назву рослини pepo
“гарбуз”.
Rumex confertus – Щавель кінський
Rumex є давньою назвою щавлю, яка, можливо, пов’язана з лат. rumex, icis m “дротик,
метальний спис з коротким ратищем” через гостру форму листя рослини. Як видовий
епітет вжито дієприкметник confertus, a, um “скупчений, зібраний”, що вказує на густі
суцвіття щавлю.
Capsella bursa-pastoris – Грицики звичайні
Назва сapsella перекладається як “коробочка” (зменшувальне від capsa “коробка,
ящик”). Складений видовий епітет bursa-pastoris перекладається як “сумка пастуха”:
трикутна форма плодів цієї рослини нагадує торбинку пастуха (пор. рос. назву рослини:
Пастушья сумка).
Більш поширеними є назви, які містять інформативні видові епітети, що вказують на
будову або форму рослини, такі як: latifolius (platyphyllus) “широколистий”, diversifolius
(heterophyllus) “різнолистий”, multiflorus (polyanthemus) “багатоквітковий”, diffusus “розлогий” та ін.
б) колір:
Rosa canina – Шипшина собача
Назва rosa походить від грецьк. rhodon “шипшина, троянда”, яке пов’язане з кельт.
rhodd “червоний”. Як видовий епітет вжито прикметник сaninus, a, um (від лат. canis
“собака”) із зневажливим відтінком: цей вид шипшини відносно не багатий на вітаміни.
Laurus nobilis – Лавр благородний
Назва laurus пов’язана з кельт. blavr або lauer “зелений”: лавр – це вічнозелене дерево. Епітет nobilis дано рослині тому, що у Стародавньому Римі лавровими вінками та
гілками нагороджували переможців і героїв.
Більш поширеними є назви, які містять інформативні видові епітети, що вказують на
колір рослини або окремих її частин, такі як: albus, a, um “білий”, luteus, a, um (flavus, a,
um) “жовтий”, ruber, bra, brum “червоний” та ін.
в) смак або запах:
Allium caepa – Цибуля ріпчаста
Allium (alium) є давньою латинською назвою часнику (цибуля і часник належать до
однієї родини). Іменник аllium походить від кельт. прикметника all “пекучий”: часник
має гострий, пекучий смак. Можливо, також є зв’язок з лат. дієсловом halare “пахнути”
(halium → alium), оскільки рослина має сильний характерний запах. Як видовий епітет
вжито іменник caepa, ae f “цибуля”, який походить від кельт. cap(cep) “голова”: цибулина
має кулясту форму.
Capsicum annuum – Перець однорічний, або стручковий
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Іменник сapsicum, можливо, є похідним від грецьк. дієслова kapto “кусаю, пеку”:
перець має гострий, пекучий смак.
2. Назви, що відображають географічне поширення або батьківщину рослини:
Armeniaca vulgaris – Абрикос звичайний
Іменник arneniaca, ae f походить від прикметника armeniacus, a, um “вірменський”:
плоди цього дерева уперше потрапили до Риму з Вірменії. Пліній називає плоди абрикоса prunum armeniacum “вірменська слива” [5:8]. Видовий епітет vulgaris утворено від
лат. vulgus “народ, простолюд”.
Більш поширеними є назви, які містять інформативні видові епітети, що вказують на
географічне поширення рослини, такі як: europaeus, a, um “європейський”, orientalis, e
“східний”, chinensis, e “китайський” та ін.
3. Назви, що вказують на час появи (цвітіння) рослини:
Calendula officinalis – Календула лікарська
Назва сalendula походить від лат. Calendae “календи, назва першого дня місяця” і
пов’язана з тим, що рослина цвіте протягом тривалого часу.
Chelidonium maius – Чистотіл великий
Назва сhelidonium походить від грецьк. chelidon “ластівка”. За спостереженнями давніх греків, рослина з’являється, коли прилітають ластівки, і відмирає, коли вони відлітають у вирій. У Діоскріда є ще одне міфологічне пояснення цієї назви: “Кажуть, що
коли пташеня ластівки сліпне, мати приносить у дзьобі цю траву і виліковує його” [6:35].
Як видовий епітет вжито форму вищого ступеня прикметника magnus, a, um “великий”.
Серед видових епітетів, що вказують на час появи (цвітіння) рослини поширеними є
такі: aestivalis, e “літній”, vernalis, e “весняний” та ін.
4. Назви, що вказують на практичне значення рослин:
Найбільш численними у цій групі є назви, в яких знайшли відображення цілющі
властивості рослин, напр.: althaea “алтей” (від грецьк. althos “лікарський засіб”), salvia
“шавлія” (від лат. salvus “здоровий”), solanum “паслін” (від лат. solamen “утіха, заспокоєння”: за наркотичною та знеболювальною дією більшості видів), sanguiosorba “родовик” (від лат. sanguis “кров” і sorbere “вбирати, поглинати”. Часто як видовий епітет
вживається прикметник officinalis, e “лікарський” (від лат. officina “аптека, майстерня”).
Зустрічаються також назви, в основі яких лежать інші властивості рослин, що зумовили їх практичне використання:
Triticum vulgare – Пшениця звичайна
Давня латинська назва рослини triticum походить від дієприкметника минулого часу
tritus, a, um “розмелений, розтертий”, утвореного від дієслова terere “терти, молоти, товкти”: з давніх часів із зерна пшениці мололи борошно.
Linum usitatissimum – Льон звичайний, довгунець
Іменник linum є латинізованим варіантом грецьк. linon, яке походить від кельт. lin
“нитка”: з стеблин льону виготовляли нитки. Як видовий епітет вжито прикметник у найвищому ступені usitatissimum “найзвичайніший” (від usitatus, a, um “звичайний”).
Atropa belladonna – Беладонна звичайна
Родова назва є індиферентною: К. Лінней назвав рід Atropa на честь однієї з парок
грецької міфології Атропи, яка перерізала нитку життя кожної людини (більшість рослин
цього роду дуже отруйні). Іменник belladonna походить від італійських слів: bella “кра176

сива” і donna “жінка”. У давнину жінки користувалися соком цієї рослини як косметичним засобом: ним натирали щоки як рум’янами та закапували його в очі, від чого зіниці
розширювалися, а самі очі здавалися більшими та блискучими.
Lavandula officinalis – Лаванда лікарська
Назва lavandula походить від лат. lavare “мити”: з давніх часів лаванду використовували як ароматизатор при купанні.
Viburnum opulus – Калина звичайна
Іменник viburnum, i n походить від лат. viere “плести, вити”: з молодих гнучких гілок
рослини плели кошики. Іменник opulus, i f – давня латинська назва клена (листя калини
нагадує листя клена).
Проведене дослідження (всього проаналізовано близько 120 лексичних одиниць)
дозволяє зробити висновок, що більшість латинських біномінальних назв видів рослин
містять інформативний видовий епітет. Родові назви рослин можуть бути як індиферентними, так і інформативними. Досить часто назва виду являє собою комбінацію різних за
характером ознак інформативних компонентів, які відображають морфологічні особливості рослин, їх географічне поширення або екологічне середовище зростання, час появи
або цвітіння, практичне значення та ін. Більшість інформативних назв є мотивованими,
вони мають досить прозору внутрішню форму.
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ТВАРИННИЦЬКА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ
СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ В СЛОВАЦЬКОМОВНОМУ ОТОЧЕННІ
У статті розглядаємо тваринницьку лексику українських говорів Східної Словаччини в компаративному аспекті зі словацькою лексикою. Обстеження було виконане у 80
селах Східної Словаччини.
Ключові слова: худоба, жеребець, лоша, бик, порося, кіт
In the article we compare zoological vocabulary of Ukrainian dialects in Eastern Slovakia
with Slovak terms. The basis of our research is lexical material from dialects of 80 Ukrainian
villages in Eastern Slovakia.
Key words: cattle, stallion, foal, bull, pig, cat
Українське населення Східної Словаччини було у щільних економічних та інших
стосунках із словаками, мадярами, але і поляками та чехами.
Зоологічна лексика та термінологія, пов’язана з годівлею тварин, належить до найстаршої лексики українських говорів Східної Словаччини. Тому лексичні особливості
української діалектної лексики в компаративному аспекті з словацькими та іншими еквівалентами розглянемо на прикладах тваринницької лексики. Об’єктом нашого дослідження є живі народні назви скотарської та зоологічної лексики, вживані в наш час українцями Східної Словаччини. Обстеження було нами виконано у 80 селах, що представляє
порівняно густу сітку українських чи змішаних (українсько-словацьких) сіл 15 округів
Східної Словаччини.
Етимологічний аналіз зоологічної лексики українців Східної Словаччини дає підстави ділити згадану лексику на: спільнослов’янську, слов’янські регіоналізми, місцеві
лексеми, запозичення.
Переважна більшість лексики є спільнослов’янського походження. Вона наявна в
більшості слов’янських мов без виразних національних рис якоїсь окремої мови: пес,
коза, цап, баран і т.п.
Більшість праслов’янської лексики вживається у фонетичному чи морфологічному
вигляді, властивому окремим мовам. Фонетичні та морфологічні ознаки української
мови наявні у лексем: порóс’а, порос’áтко, собáка, жерéбец ‘, жеребнúца, кіт, кíтка,
кертúца, кыртúца, йíжак, íжак і т.д.
У лексиці українських говорів Східної Словаччини, пов’язаній з годівлею великої
рогатої худоби, є ряд іншомовних запозичень. Значне місце займають мадяризми: ґул’а
«стадо», угорське gulya «стадо великої рогатої худоби» – [14:100]; кефа «щітка», (угорське kefe) -id. – [9:507]; чінґóв, чінґýв «дзвіночок» (угорське csengő «дзвінок» [9:146] );
фоўт «невелике стадо великої рогатої худоби» (угорське fout «стадо овець» – [17:427] );
фáґаш «знак від удару» (угорське fohász «зітхання, стогін» – [9:342] ); бóґар, бýґар,
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бýнґар’ (угорське bogár «жук» – [9:117; 1 (8:220); 1:203]; вáлоў, вал’іў для худоби (угорське vályú «корито для худоби» – [1 (8:326)] ).
Серед іншомовних запозичень у лексиці, пов’язаній з годівлею великої рогатої худоби, зустрічаємо східнороманські нашарування: румéґати, румеґáті «повторно пережовувати проковтнуту їжу» (румунське rumega -id. – [19:524; 13:327] ); царок «загороджене
місце, загородка в хліві, напр. для телят» – [4 (5:423)] (румунське tars «зимовий загін для
телят»).
Згадані запозичення поширені і на Закарпатті вздовж карпатських хребтів і поєднані
з «волоською» колонізацією Карпат.
У лексиці українських говорів Східної Словаччини, пов’язаній з годівлею великої
рогатої худоби, зафіксовано декілька германізмів: гурт «стадо великої рогатої худоби
або група свійських тварин» (німецьке hurt «загін з сплетеного пруття», польське hurt
«стадо, загін для худоби») – [1 (8:624)].
Серед запозичень найбільшу кількість становлять словакізми. Вплив словацької
мови на лексику українських говорів Східної Словаччини проявляється тим, що для
деяких лексем під впливом словацької мови відсутнє повноголосся: крава (Ганиґівці,
окр. Пряшів), праснíца (в деяких населених пунктах Старолюбровнянщини); прáш‘а –
Вавринець, Матяшок, Гінківці, Удол, Малий Липник, Київ (і прашвáтко), Ганиґівці, Завада, праш‘áтко – Ряшів, Лівів. Гута, Шар. Ястреб, Завадка (окр. Пряшів), прашвáтко
– Київ (і прáш‘а); пасвúско, пасвúс’ко, пасвíско (Ондавка, Гельцманівці і паствíско, Порач і пасвúна); жрéбец (Курів, Реґетівка, Лівів. Гута, Ториськи, Борів, Рокитів, на Старолюбовнянщині, Ганиґівці окр. Пряшів), жрéбйа (Гавай, Дубова окр. Свидник); жрéбл’а
(Ториськи, окр. Списька Нова Весь, Сташківці, Якуб’яни), крет (Старолюбовнянщина).
У деяких випадках зустрічаємось із збігом приголосних, який характерний для
словацької мови, наприклад: паствíско (Гельцманівці); крт, кртко, крток (Сташківці
– Свидниччина, Якуб’яни – Старолюбовнянщина); жл’áб (Ряшів, Вавринець і валоў, Ториськи, Вільшавиця, Гельцманівці, Словінки, Порач, Завадка (окр. Ґельніца), Койшів,
Лімне, Київ, Тихий Потік, Ганиґівці, Завадка, Ґералтів (Жатківці); вл’к – Койшів, віл’к –
вíл’ці – Ряшів, Словінки, Порач, Ганиґівці, Завадка (окр. Пряшів); вéл’к – вéл’кі – Банське,
Давидів; пшчýр – Камінка (і пáткан’).
Під впливом словацьких говорів настає пом’якшення свистячих на шиплячі. Зустрічаємось з цим явищем на Старолюбовнянщині: праша, прашáтко (Удол, Київ, Шар.
Ястреб), Бардіївщині (Ряшів, Лівів. Гута), Пряшівщині (Завадка), у Воронівському окрузі
(Вавринець); гýш‘а, гуш‘áтко: Старолюбовнянщина, Свидниччина (Кечківці, Крижльова, Гінківці, Дубова), окр. Сабинів (Баєрівці, Тихий Потік, Ганиґівці), Ториськи, Вільшавиця, Койшів (округ Списька Нова Весь), гýш‘ – Ряшів, Койшів.
Найсильніший вплив словацької мови на українські говірки Східної Словаччини є
на лексичному рівні.
Під впливом радіо, телебачення, преси чи особистих контактів словацька термінологічна лексика проникає в усі сфери української діалектної лексики Східної Словаччини.
Найбільше словакізмів помітно в мові молодшого покоління.
Наведемо деякі словацькі лексичні запозичення в тваринницькій діалектній лексиці.
Вáйчáк, вáйцáк, вáйц‘ак – «жеребець» – найпоширеніша форма для некастрованого
самця кобили. Поширена у лемківських говорах – [2:229], wajczak [23:137]. Відмічено
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в ряді говірок Ужгородщини та Перечинщини [7:150]. Лексема поширена у словацькій
мові та в словацьких говорах vajčiak [5 (24:12); 18:757], шариське vajčak [15:228], нижньотренчанське vajčák [22:88], ґемерське vajšák [21:369], новоградське vajčeik [20:112].
Номен словацького походження, на що вказує ініціальне v; як і в vajcе «яйце». Назва
утворена від основи слова vajc + суфікс -ak [12:206].
В українських говорах Східної Словаччини для лошати найчастіше вживаються назви гáча, гáч‘а, гачáтко, гач‘áтко, гачýра, гачур’á. Ізоглоса цієї назви далі продовжується в українських говірках західних районів Закарпаття: гáча, гáч ‘а [3 (6:408)] та у північнолемківських говірках – hácza, haczatko [23:51], у словацьких говірках – шариське
hače [15:153], ґемерське hača, hačúr „žriebä” [21:93], hača, hačiatko „žriebä” [1 (25:529)].
І. Панькевич українське гáча, гáч‘а визначає як словакізм [10:403; 5 (4: 102-133)].
Для самця кішки найфреквентованіша назва кóцур, коцóур. Назва кôцýр, куцýр «кіт»
характерна і для говірок Закарпаття [1 (6:7)]. В українських говорах – це словакізм, хоч
міг мати місце і паралельний польський вплив, особливо на говірки північних лемків
[7: 78-79].
Назва стáток «худоба» поширена на переважній більшості території Словаччини
(словацьке статок «худоба»). Старе слов’янське слово, що поєднує західнослов’янські і
східнослов’янські мовні ареали. Серед українських говорів Східної Словаччини побутує
в західній частині Старолюбовнянського та Бардіївського районів, спорадично поширена
в говірках сіл інших округів.
Добíток, добьıток «худоба» поширені на Лабірщині, Свидниччині та Бардіївщині.
Бýйáк «невивалашений бик – (плідник)» (словацьке bujak -id.); мíшкар, мíшкар’,
мéшкір «людина, яка каструє биків» належить до західно-слов’янської лексики (словацьке miskar -id.; чеське miskar -id.; польське miskarz -id. та ін.). Лексема побутує майже у
всіх українських говірках карпатського регіону. Пашéнка, паш‘éнка «пасовище» поширені на Старолюбовнянщині (словацьке діалектне pašienka «пасовище»).
Вплив словацької мови на українські говірки Східної Словаччини у сучасному значно активніший, ніж зворотний. Він позначається на всіх мовних рівнях, а на лексичному
він найпомітніший.
Найстарше покоління зберігає характерні лексичні риси своїх говірок, паралельно
вживаючи і назви словацькі. Але і в них давні діалектні назви поступово переходять із
активного запасу слів у пасивний.
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БІЛІНГВІЗМ МЕНТАЛЬНОСТІ ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР СУЧАСНОЇ
ПОЕТИКИ У ДОСВІДІ ЛЕОПОЛЬДА СЕНГОРА
Розглянуто мовну та культурну «гібридність» поетики сенегальського франкомовного письменника ХХ ст. Леопольда Сенгора. Увагу акцентовано на поетичній збірці
«Ефіопіки», що є яскравим зразком самобутнього авторського стилю, ґрунтом якого
був вдалий синтез двох ментальних мов – західноафриканської традиції та французької
культури.
Ключові слова: Леопольд Сенгор, постколоніальна культура, культурний синтез,
ментальний білінгвізм, експресивна пунктуація, гріот, негритюд, концепт вселенської
цивілізації.
Речь идет о языковой и культурной «гибридности» поэтики сенегальского франкофонного писателя ХХ в. Леопольда Сенгора. Внимание акцентировано на поэтическом
сборнике «Эфиопики», который является ярким примером самобытного авторского
стиля, основой которого стал удачный синтез двух ментальных языков – западноафриканской традиции и французской культуры.
Ключевые слова: Леопольд Сенгор, постколониальная культура, культурный синтез, ментальный билингвизм, экспрессивная пунктуация, гриот, негритюд, концепт
вселенской цивилизации.
The article treats the question of linguistic and cultural «hybridism» of the style of
Senegalese French-speaking writer of XX-th century Leopold Senghor. The attention is given
to the collected poems «Ethiopiques» which is a vivid example of the original author’s style
which basis became successful synthesis of two mental languages – the West-African tradition
and the French culture.
Key words: Leopold Senghor, postcolonial culture, cultural synthesis, mental bilingualism,
expressive punctuation, griot, negritude, the universal civilization’s concept.
В контексті постколоніальних штудій дедалі більшого значення набуває аналіз феномену, який сьогодні варто маркувати як культурний «мультилінгвізм». Яскравим прикладом подібного явища став сенегальський поет та мислитель Леопольд Седар Сенгор
(1906-2001), представник франкомовної постколоніальної африканської культури, якого,
тим не менш, вважають французьким письменником. Наряду із Бернаром Дадье, Еме
Сезером, Патрісом Лумумбою та ін., цей приклад надає певних орієнтирів у вивченні
складного літературного процесу, що відбувається на теренах колишніх французьких
колоній. Зокрема, важливим питанням є проблема взаємодії французької мови та автохтонної культури у творчості постколоніального митця.
З-поміж восьми поетичних збірок Л. Сенгора нашу увагу привернула книга «Ефіопіки» (1956 р.), що була видана в той період, коли деколонізаційні процеси Західної
Африки почали розгортати свою потужність. На тлі цієї ситуації й виникає феномен
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культурного білінгвізму. Зазначимо, що сама назва збірки є прямим свідченням культурного синтезу африканської традиції з європейським класичним досвідом. Оказіоналізм
Ефіопіки, поза сумнівом, походить від Вергілієвих «Буколік», позаяк Леопольд Сенгор,
що навчався у Франції, був фахівцем із класичної філології, добре володів латиною та
грецькою [див.: 1]. Проте, якщо «Буколіки» є зразком сільської поезії античних часів,
то «Ефіопіки» являють собою гімни свободі африканця, оскільки, символізуючи волю
Африки, вони опосередковано стали звеличенням Ефіопії, яка була єдиною країною, що
не зазнала колонізації. Підкреслимо, що паралельно із написанням цієї збірки Сенгор вів
активну політичну діяльність, і саме на цей рік припадає утворення його нової партії –
Народного Блоку Сенегала, що співпало з виданням закону про внутрішню автономію
французьких колоній [2]. Активна деколонізація розпочалася дещо пізніше, у 1960-і рр.,
перед цим у колоніях лише створювалися необхідні передумови.
Зазначена збірка поезій посіла особливе місце як у житті Сенгора-політика, так і в
його поетичній творчості, оскільки на момент її створення він вже виробив чітко сформований авторський стиль. Однією з характерних ознак, що підкреслює самобутність
його письма, є так зв. «експресивна пунктуація» (вислів Сенгора), що виявляє себе у
відсутності пунктуації або її навмисному порушенні:
«Випасайте оленят з мого боку під моєю тростиною і моїм півмісяцем.
Я Буйвіл що насміхається з Лева, з його заряджених рушниць аж до його пащі.
І потрібно буде йому сховатися за огорожею його стін» [3: 109]1
Отож, прочитання африканського верлібра, як бачимо з наведеного прикладу, багато
в чому надиктоване саме неправильною або неповною пунктуацією, що створює особливо значимі для африканця ритми – припливу або тамтаму.
Зорієнтованість сенгорівських поем на ритми тамтаму не є випадковим або винятково стилістичним прийомом, адже цей музичний інструмент є основним для оповідачів
поем, балад та казок, так званих гріотів, особливої касти музикантів, розповсюдженої
серед народу мандінго, тобто передусім в Сенегалі, Малі, а також Гвінеї та Гамбії [див.
про це: 4]. Цікавим (і також закономірним для певного рівня культури) є те, що гріоти
свої пісні та оповідання зберігають лише в усній формі, що залишається характерним
й для сучасної африканської культури. Довгий час гріоти були найосвіченішими людьми на своїх землях, тому Л. Сенгор часто називає їх перифразою: Хазяї наук та мови,
оскільки саме слово «гріот» не є африканського походження, а французького. У своїх
віршах автор іноді ототожнює з гріотом й самого себе:
«Я їм передав ритм, я їх нагодував серцевиною Хазяїна наук і мови.
Такими є моя відповідь і моя двоголова рекада: паща Лева і посмішка Мудреця» [3:
111].
Необхідно підкреслити, що культурний досвід африканської усної творчості займає
чільне місце у літературі цього сенегальського поета. Не випадково, об’єктом дослідження його другої дисертації стала усна народна серерська та волофська поезія, що
безпосередньо вплинуло на творчість франкомовного митця. На доказ цього слугують
епіграфи до багатьох його віршів, взяті з пісень сенегальських племен. Більше того, деякі свої поезії він називає серерськими словами – наприклад, одна з його поем названа
«Теддунгаль», що з серерської означає «честь». Африканському слову він надає значно
1
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більшої сили й ваги, ніж його французькому аналогу: «І перед бронзовими воротами я
мовив вибухове слово теддунгаль!» [3: 113]. Як неодноразово наголошував сам автор,
африканські слова містять містичну силу, тому у мовах Західної Африки значно менше
абстрактних термінів, ніж у європейських [5]. Слід пам’ятати, що саме ця сила слів є
визначальним фактором у виборі автором лексики. Дуже часто ці етнічні лексичні вкрапління не мають пояснення, хоча і акцентуються Сенгором у віршах. Проте у «Ефіопіках» поет наприкінці наводить пояснення про теддунгаль французькою мовою («Честь
Фута спокутана! Честь Королівства дитинства!») [3: 113].
Закономірно, що такі провідні літературознавці, як Жан Дерів, Ерве Буржес, Робер
Жуані, відносять Л. Сенгора до так званого «перехрестя культур» [6; 7; 8: 113], або, користуючись виразом самого письменника, до «культурного змішування» [3: 171]. Сам
поет пояснював це своєю іншомовністю, а також наближеністю до французької культури, адже значний період свого життя – студентські та викладацькі роки – він прожив у
Франції, що стала йому другою Батьківщиною. За вироком долі, це знайомство із метрополією – як розповідає сам Л. Сенгор – розпочалося ще в школі для Білих, куди батько
його віддав за те, що він «погано» себе поводив – тікав з дому та мандрував серед серерських сіл та священних місць, накопичуючи у такий спосіб центральний для нього образ
– Царство дитинства [див.: 6].
Факт того, що сенегальський поет пише французькою мовою, за інших обставин міг
би відчужити його від автохтонної культури. Однак, франкомовному тексту він спромігся надати значущих ознак африканських традиційних пісень-поем, генеруючи таким чином синтез сенегало-французького вірша. Так, зовсім не випадковим є те, що в усіх його
творах зазначається музичний супровід. Найчастіше це традиційні західноафриканські
музичні інструменти – як-от кора (арфа-флейта), балафонг (традиційний ксилофон), халам (чотириструнна гітара), а також декілька видів тамтамів (ручних барабанів). Це саме
ті інструменти, якими супроводжували свої пісні й гріоти. Його великі за обсягом поеми
часом супроводжуються приміткою «для джазового оркестру», свідчачи також про те,
що в його творчості синтезується не лише традиційна африканська спадщина, але й відбувається сучасний міжрасовий діалог, оскільки джаз – це дар африканців білій людині:
«Слухай Нью Йорк! о слухай свій сильний мідний голос твій дзвінкий гобойний
голос, закорковану тугу твоїх сліз що падають згустками крові
Слухай як вдалині б’ється твоє нічне серце, ритм і кров тамтаму, тамтам крові і тамтам» [3: 121].
Сенгор висловлює думку про здатність джазової партитури оживити поезію, повернути її до власних витоків, позаяк звичайна декламація поезії суперечить її природі: «Я
наполегливо стверджую, що поема є довершеною лише тоді, коли вона постає піснею,
тобто має слова і музику водночас. Дикція, що називається експресивною, зараз у моді,
на зразок театру чи вулиці, це анти-поема. Як ніби ритм не був, у всій його різноманітності, монотонним, що передає основний рух космічних Сил, Вічності!... Час зупинити
процес розпаду сучасного світу, а спершу поезії. Потрібно поновити її в її власних витоках, у часі, коли її співали і танцювали» [3: 173].
Відтак, Л. Сенгор прагнув «відкрити шлях до автентичної негритянської поезії, що
не відмовляється, тим не менш, від французького єства» [3: 170]. Він і сформулював
провідний принцип негритянської поетичної культури, який робить її відмінною від єв184

ропейської, – принципову ритмічну монотонність. Це є своєрідним відбитком Негритюду – культурно-філософської доктрини, що засвідчує особливе місце негро-африканця у
духовному розвитку людства. Відомо, що концепція негритюду позначає мислення африканців «танцюючим» [див.: 9: 266], оскільки ритм набуває першорядного значення на
усіх рівнях світосприйняття. Звідси, африканська поезія є співом душі. Цьому принципу,
разом із більшістю поетів Чорного континенту, також підпорядкована вся творчість Сенгора. Наведемо один його виразно африканський приклад:
«І Людина перемагає Звіра бурмотінням танцювального співу.
Він його разить вибухом сміху, яскравим танком
Під веселкою семи голосних» [3: 105].
Необхідно пам’ятати, що філософія негритюду не передбачала відірваності негроафриканця від інших рас [див.: 9: 268]. Навпаки, це вчення проголошувало «взаємодоповнення» європейців та африканців: раціо та емоціо. Отож, ще у післявоєнний період
у Сенгора народжується ідея про євроафриканський союз, що у наступному має стати
частиною значно ширшої Вселенської цивілізації. У цьому контексті невипадковим є
твердження М. Дуду Діопа, що метизація є одним із принципів всесвітної цивілізації
[10]. Відтак, «побудувати таку цивілізацію, – як пише цей дослідник, – можливо лише за
умови оновлення людини крізь її культурне різноманіття». Тобто цей концепт передбачає
людину у центрі всесвіту. Отож, Сенгор прагне до нового типу людства, створеного за
умови вільності й братерства. Тому він, вихваляючи Чаку, вождя зулусів, за те, що той
зміг організувати опір поневоленню, окремо наголошує:
«Це не від ненависті а від любові до свого народу.
Я кажу що немає озброєного миру, миру під ярмом
Братства без рівності. Я хотів щоби всі люди були братами» [3: 129].
Ця надзвичайна жага до волі з одного боку і примирення у расовому масштабі з
іншого окреслюють основне життєве кредо африканця Сенсора й як державного діяча:
ідею рівноправної співдружності націй. Стає зрозумілим, чому, будучи протягом двадцяти років президентом Сенегалу (1960-1980), він надавав велике значення зовнішній політиці, орієнтованій на Франкофонію (об’єднання франкомовних країн), у витоків якої він
стояв. Неабияку роль він відводив культурним міжнародним експозиціям, що сприяли
діалогу націй. Так, у 1966 р. в Дакарі президент Сенгор організував перший Всесвітній
фестиваль негритянського мистецтва, якому передували організаційні конференції в Парижі та Римі [11]. Метою цього заходу було продемонструвати участь негритюду в майбутній Всесвітній цивілізації, оскільки нове соціоутворення не могло спиратися лише на
себе самого, йому було необхідним міцне підґрунтя, яким мала бути негро-африканська
культурна спадщина.
На завершення слід зазначити, що Леопольд Седар Сенгор на початку обирав для
творчості французьку мову, зокрема, із політичною метою, адже французька відкривала незрівнянно більші можливості для міжнародної діяльності, ніж, серерська, мова
його рідного племені. Водночас, буде хибним стверджувати, що мови Західної Африки
створили лише культурне підґрунтя, або негритюд був тільки тлом його самовираження.
Важливо усвідомити, що так зв. гібридність цього автора стає все більш актуальною
ознакою європейського сьогодення. Справедливим буде вважати, що одному з перших,
Сенгору вдалося взяти найкраще з обох культур – європейської та африканської – для
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створення не тільки нового поетичного письма наших часів, але й африканської політичної ментальності нового наповнення. Саме він створює в Сенегалі демократичну модель
за французьким принципом, тоді як, мешкаючи у Франції, екзальтує глибоку духовність,
характерну для негро-африканця, що запліднює культуру білої людини. Такий синтез
культур, цінностей, врешті-решт, мислення з’являється у нього саме під час творчого
процесу, який тривав протягом всієї його політичної кар’єри, і де він практично виявив
себе першим взірцевим прикладом ментального білінгвізму – явища, яке стало поширеним лише за наших часів.
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СИНТАКСИЧНІ МОДЕЛІ
СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ПАМ’ЯТКАХ
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ЖАНРУ XVIII ст.

Стаття присвячена розгляду синтаксичних моделей складних речень у пам’ятці
науково-популярного жанру староукраїнської мови. У господарському пораднику XVIII
ст. засвідчено ряд безсполучникових, сурядних та підрядних складних речень, визначено
їхні види, сполучні засоби, порядок частин. Здійснено аналіз синтаксичних особливостей
жанру пам’ятки.
Ключові слова: стиль, синтаксис, складне безсполучникове речення, складносурядне
речення, складнопідрядне речення.
Статья посвящена рассмотрению синтаксических моделей сложных предложений
в памятнике научно-популярного жанра староукраинского языка. В хозяйственном
советчике XVIII в. засвидетельствован ряд бессоюзных, сочинительных и подчиненных
сложных предложений, определены их виды, соединительные средства, порядок частей.
Осуществлен анализ синтаксических особенностей жанра памятника.
Ключевые слова: стиль, синтаксис, сложное бессоюзное предложение, сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение.
The article is sanctified to consideration of syntactic models of difficult suggestions in sight
of popular scientific genre of old Ukrainian language. In economic adviser of XVIII century
the row of asyndetic, coordinating and inferior difficult suggestions is witnessed, their kinds,
connecting facilities, order of parts are certain. The analysis of syntactic features of genre is
carried out.
Key words: style, syntax, difficult asyndetic suggestion, compound sentence, complex
sentence.
Сучасна літературна українська мова має розгалужену систему стилів, кожний із
яких має свою історію формування, розвитку, удосконалення.
У XVIII ст. у структурно-функціональному плані умовно виділяють п’ять мовних
стилів: художній, публіцистичний, науковий, діловий і конфесіональний [1: 94]. У межах кожного функціонального стилю формувалися свої різновиди — підстилі або жанри
— для точнішого й доцільнішого відображення певних видів спілкування та реалізації
конкретних завдань.
Науково-популярний або науково-практичний жанр наукового стилю застосовується
з метою дохідливого інформування про певні дослідження для широкого загалу читачів.
Яскравим прикладом текстів науково-популярного жанру староукраїнської мови є господарські порадники XVIII ст. Ці твори містять початкові відомості про явища природи,
зміни пір року, календарні відомості, настанови щодо грамотного ведення домашнього
господарства тощо.
© Файчук Т.Г., 2011
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Об’єктом дослідження статті є синтаксичні моделі науково-популярного тексту –
господарського порадника «Практика сі#, или оувhщеніе працовитымъ господаремъ»
(1740 р., опублікований у серії Пам’ятки української мови) (далі – «Практика»).
У назві твору науково-практичного жанру автором сформульоване його коротке й
чітке тематичне визначення «Практика». На початку твору безпосередньо перед основним його текстом є фрагмент, у якому можемо розрізнити дві частини: заголовкову та
сумарій [4: 14-22]. Заголовкова частина обмежується вказівкою на жанр «Практика» і
конкретизується як «оувhщеніе» (настанова). Сумарій являє собою перелік того, про що
йдеться в композиційних частинах твору. У ньому яскраво представлена ознака переліку.
Заголовкова частина та сумарій пов’язані між собою послідовним підрядним зв’язком:
підрядним означальним – з(ъ) которой каждый познати можетъ постановление пришлого року зымы, весны, лhта и wсени; та з’ясувальним – яко и коли w(т)мhнности
во(з)духовъ небесныхъ и оурожаевъ земныхъ сподhватися.
Із загальних особливостей стилю господарських порадників слід відзначити логічну
послідовність викладу народних спостережень за впливом природних проявів на життя
людини. Ознаками такої послідовності є логічне вираження думок і тісний зв’язок компонентів. Серед мовних засобів, що відбивають логічну послідовність викладу, можна
назвати складні або прості речення, одна частина яких виражає причину, а друга – наслідок. Вихідними поняттями, за рахунок яких і забезпечується ця послідовність у тексті
«Практики», є назви місяців. Вживання таких номінативних речень на початку умовних
частин тексту: М(с)цъ яну[а]рій. (1 зв.), М(с)цъ февруарій. (2) – властиве творам науково-практичного жанру. Логічна послідовність викладу досягається шляхом членування
матеріалу на абзаци. Логічний зв’язок між компонентами окремих абзаців досягається
черговістю викладу подій та явищ природи – від першого числа місяця до останнього.
Вагомим стилістичним аспектом тексту є чітке упорядкування компонентів (абзаців) порадника за ступенем важливості інформації, яка послідовно витримана: назва місяця;
характеристика явищ природи та їхніх впливів на людину за числами місяця; характеристика знаку зодіаку; риси характеру, вдача дітей, народжених в цей період; окреме
місце – опис явища грому в кожному місяці.
Для синтаксичної будови текстів науково-практичного жанру характерне часте вживання складних речень.
У «Практиці» наявна певна кількість складних безсполучникових речень. Лаконічність та виразність таких речень використовується як спеціальний стилістичний засіб
господарських порадників. Безсполучникові складні речення вживаються переважно у
тих випадках, коли описуються певні знаки зодіаку, подаються їхні характеристики, особливості. За своїм значенням ці речення відносять до речень відкритої структури, що
передають одночасні чи послідовні події [2: 295]: Того (ж) м(с)ца … вступуєтъ слонце
в(ъ) знамя небесное Рака, w(т) того часа и лhто зачинает(ъ)ся (4 зв.), Тое знамя естъ
теплое, вhлготное, в той часъ добрh шкуты и кораблh на водh будувати (4 зв.). Характерними ознаками цих речень є однотипність форм присудків, гнучкість структури. Для
безсполучникових складних речень із значенням послідовності подій характерне фіксоване розташування частин, а основними засобами для забезпечення значення послідовності виступають форми доконаного виду дієслова або спеціальні лексеми: Першая
чверт(ь) значитъ весну, вторая лhто, третая есhнъ, четвертая зиму пришлого року (2
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зв.). Також є поодинокі випадки вживання безсполучникових речень закритої структури
нетипізованої будови (тобто без характерних структурних рис) [2: 296-297] на основі зіставлювально-протиставного значення: Час КД [24] дня юля, предъ полуднемъ, значитъ
зиму, пре(д) годы, часъ того (ж) дня по полудню значитъ зиму по годhхъ (5 зв.).
Серед складносурядних речень староукраїнської мови дослідники виділяють речення відкритої та закритої структури [2: 298-300]. До складносурядних речень відкритої
структури відносять такі, що дозволяють збільшення кількості складових частин і творяться за допомогою єднальних і розділових сполучників.
«Практика» фіксує складносурядні речення відкритої структури, однак у загальній
структурі тексту вони посідають незначне місце. Компоненти складносурядного речення
пов’язуються переважно єднальними сполучниками — и, а, як,.. так. Напр., Того (ж)
м(с)ца двайцятого дне вступуєтъ слонце в(ъ) знамя небеснаго Быка, а тое знамя ест(ь)
теплое и сухое, и в то(м) знаменій будовати, сhяти, щепы щепити, купчити и ролh
оуправляти добрh (3 зв.), У пановъ ласку такій маютъ, и до великихъ оурядовъ такій приходятъ (3), В м(с)цу марцу якъ много дній хмурныхъ, мглысти(х) и дождевыхъ,
такъ много будетъ непого(д)ныхъ… (2 зв.). Складносурядні речення закритої структури
характерні тим, що є переважно двокомпонентними у зв’язку з неможливістю збільшувати кількість складових частин. У староукраїнський період ці речення поєднувалися за
допомогою сполучників двох типів: 1) широкого значення, 2) вузького значення. Сполучники першого типу передавали звичайно зіставлювально-протиставне значення. У
староукраїнській мові з цією метою використовувалися сполучники давньоруського походження а, но, да, народного українського – але, та тощо. Господарський порадник
фіксує такі складносурядні речення закритої структури: wрhхи волоскій зопсуются, а
лhсковый добрh зродятъся (4 зв.), до купецтва и дховенства скло(н)ный, але дво(р)ской
науки и службы нехай ся варуетъ (6). Сполучники другого типу допомагали створювати
складносурядні речення із значенням пояснення чи наростання. Частини складносурядних пояснювальних речень поєднувалися старокнижним сполучником то есть: Естъ
ти(ж) в(ъ) великой повазh и досвhдъченю Д̃ [4] дни приемного ти(ж)ня, то естъ середа,
четвертокъ, пятокъ и субота (3). В українській мові закріпилися сполучники тобто,
себто. Градаційні речення поєднувалися складеним сполучником не тилко – але, однак
Господарський порадник не фіксує таких речень.
У науково-популярному жанрі складнопідрядні речення посідають більш помітне
місце, ніж складносурядні. Науково-популярний текст у синтаксичному плані відзначається формалізацією синтаксичних структур. Можна виділити складні речення з підрядними означальними: В сиропустную неделю якая будетъ погода, такая безъ похибы
и на Велиґденъ (2) та з’ясувальними: Оуважали еднакъ, же кождый денъ и нощъ на
четыри части роздhляли (8 зв.); складнопідрядні речення часу: Того смотрити треба
тилко, гды м(с)цъ wктоврій настаетъ (7), А ґды лhтъ дорастаю(т), бываютъ скупый
и богатый (3 зв.), місця: м(с)цъ ест(ъ), где гримитъ (5), причинові: занехай вшитко, бо
такій злы(й) часъ (5); складні речення з підрядними мети: во А [1] денъ ноемврия постановити на ровномъ мhсцу, абы никто не рушалъ (8); складні речення з підрядними
порівняння: будетъ гумно, яко гай (2 зв.); складнопідрядні умовні речення: Если хмурно,
много людей помретъ (1 зв.).
У староукраїнській мові підрядне речення по відношенню до головного може стояти після головного, перед головним і в середині головного. У Господарському порад189

нику дуже часто підрядне речення стоїть перед головним. Це зумовлено стилістикою
пам’ятки, оскільки значення підрядної частини є визначальним та вагомим для суті всього речення.
Зважаючи на здійснений аналіз, приходимо до висновку про те, що синтаксичний рівень бере помітну участь у стилетворенні. Важливим засобом поєднання предикативних
одиниць у межах складного речення є сполучні засоби, співвідношення видочасових і
способових форм дієслів-присудків у різних предикативних частинах складного речення, порядок розміщення самих предикативних частин.
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СЕМАНТИЗАЦІЯ ТОПОНІМА ЯК КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ
У статті розглядається своєрідність філологічної семантизації у порівнянні з семантизацією енциклопедичною. Іншими словами, між лексичним та науковим значенням цієї граматичної категорії. У результаті виявляється, що різниця між традиційною та лінгвокраєзнавчою топонімікою полягає як у принципах відбору топонімічного
матеріалу, так і у методах його вивчення та опису.
Ключові слова: топоніміка, семантизація, екстралінгвістика, етимологія, культурний компонент.
В статье рассматривается своеобразие филологической семантизации по сравнению с семантизацией энциклопедической. Другими словами, между лексическим и
научным значениями этой грамматической категории. В результате выходит, что разница между традиционным и лингвострановедческой топонимикой заключается как в
принципах отбора топономического материала, так и в методах его изучения и описания.
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культурный компонент.
The article deals with the distinctiveness of philological semantics in comparison with that
of encyclopedic one. In other words the distinctiveness between lexical and scientific notion
of this grammatical category which results in different principles regarding both selection of
toponymic material and methods of its study and description.
Key words: toponymy, semantics, extralinguistics, etymology, cultural component.
Різниця між традиційною та лінгвокраїнознавчою топонімікою виявляється не тільки у принципах відбору топонімічного матеріалу, але й в методах його вивчення та опису.
У лексикографії одне й те саме слово розглядається з двох позицій: з повсякденної,
побутової (це так звані тлумачні словники) та з позиції наукових знань (енциклопедичні
словники), і ця різниця між філологічним тлумаченням лексичного поняття та енциклопедичним визначенням однойменного наукового поняття загалом добре вивчена.
На якісну своєрідність філологічної семантизації, у порівнянні з енциклопедичною,
звертав увагу Л.В. Щерба, який розрізняв лексичне та наукове поняття. На його думку, тлумачний словник не повинен відображати наукових понять [1:281]. Але необхідно
врахувати, якщо наукове та побутове поняття співпадають, то, відповідно, співпадають
й семантизуючи тексти. Таким чином, філологічна семантизація відрізняється від енциклопедичної рівно настільки, наскільки побутові знання протиставлені науковим.
Крім того, «филологические словари демонстрируют те сферы действительности, которые не бывают объектами систематизирующего ( т.е. научного) описания, а
энциклопедии фиксируют области познания, которые не представлены в обыденном
массовом сознании (т. е. в сознании подавляющего большинства образованных членов
некоторой этнокультурной общности). Отсюда несовпадения словников филологических словарей и энциклопедий» [2:238].
Але, ці розбіжності між мовними та енциклопедичними словниками не мають принципової різниці: «Как бы не старались некоторые исследователи провести водораздел
между лингвистическим и экстралингвистическим, мир слов неотделим от мира вещей,
и всякий толковый словарь является инвентарем не только слов, но и понятий, объектов,
знаний, составляющих достояние людей, говорящих на данном языке» [1:524].
Оскільки, між енциклопедією й толковим словником принципова різниця відсутня,
то до філологічних словників можна додати елемент, який відповідає енциклопедичному
опису.
Семантизація культурного компоненту топоніма, певне, повинна розкрити його лексичний фон. Саме тому Є. М. Верещагін та В. Г, Костомаров запропонували ввести в
лексикографію ще один спосіб семантизації слова – пояснення (рос. – «изъяснение»).
«Изъяснение – это лексикографическая семантизация лексического фона, т. е. словарное отражение тех массово представленных сведений, которые сопряжены со словами и имплицитно определяют парадигматическую и синтагматическую сочетаемость
этого слова с другими» [2:205].
Відомо, що загальне ім’я містить у своїй семантиці лексичне поняття (мінімальну
кількість позитивних ознак, за якими явище пізнається, та може бути названо словом);
у філологічній лексикографії поняття семантизується за допомогою традиційного при191

йому тлумачення. З будь-яким загальним словом, крім всього, асоціюється певна сукупність знань , яка визначена як лексичний фон. Оскільки, власне ім’я позбавлено поняття,
але фон йому притаманний, прийом пояснення може бути використаний і в ономастичних словниках [3:120].
Одна із рис лінгвокраїнознавчої семантизациї – актуальний історизм. «В лингвострановедческом словаре история вещи или явления присутствует ровно настолько, насколько она наличествует в памяти, в общественном сознании наших современников, и
за указанные пределы, как правило, не выходит» [1:253-254]. Це означає, що історикоетимологічні відомості не увійдуть у пояснення, якщо вони невідомі нашим сучасникам. Загалом семантизація не буде містити нічого нового для самих носіїв мови, які,
зрозуміло, з дитинства володіють фоном власних імен. В цьому проявляється навчальна
спрямованість лінгвокраїнознавчих словникових статей їх орієнтація на читача, який не
є носієм мови [2:120-121].
Етимологія у лінгвокраїнознавчому поясненні ономастичної лексики відіграє роль
підлеглого порівняно з образом топоніма або антропоніма у сучасній масовій повсякденній свідомості, та неповинна виходити за межі загальновідомих знань типу:
Massachussetts от «massa wachusett» – великі гори (пагорби) [3:152], хоча точніше, етимологічно це слово походить від «mass adchu ut» – «біля великих пагорбів», яке, скоріше
за все, утворилося від «mass adchu seuk» – « люди великих пагорбів» [4:178].
Деколи, доречно привести народні етимології або відомості про те, чому об’єкт
отримав таку назву, якщо це, безумовно, відомо більшості американців. Деякі народні
етимології міцно увійшли у масову свідомість, і народна етимологія «может во многих
случаях оказаться для лексикографа важнее, чем истинная этимология» [5:54]. Ці популярні версії повинні будуватися на безумовно наукових даних, нехай би і у спрощеному
вигляді, типу: Mannhattan від індіанського «manah» – острів та «atin» – гора [6:782], але
не від таких неуцьких версій, як, наприклад, «Man Hat On» – «людина у капелюсі», ніби,
саме так індіанці називали голландських колоністів, які жили на острові.
Топонімічна етимологія надає можливість не тільки «відкрити» незрозуміле слово-назву, але одночасно пояснити багато реалій та аспектів духовної культури народу,
продемонструвати багатоплановість та «багатомовність» топонімів. Назви органічно та
невід’ємно перетворюються на частину культури та мови даної країни і несуть у собі
велике соціально-історичне та емоційне навантаження.
Але існує небезпека захоплення етимологією у лінгвокраїнознавчих словниках, розрахованих на іноземного учня, який має отримати лише мінімум знань в тій мірі, в якій
це доступно представнику народу-носія даної мови, «в противном случае нарушается
основной принцип лингвострановедения как науки о фоновых знаниях, безусловно
актуальных в массовом обыденном сознании.
Основное различие между подачей ономастического материала в общих (языковых)
и энциклопедических словарях состоит в том, что те сведения, которые даются в
энциклопедиях, никоим образом не входят в это «значение» (собственного имени): «Эти
сведения, по существу вещей, вовсе не должны быть общеизвестны (иначе не надо
было бы и энциклопедий!). следовательно, задача состоит в том, чтобы определить тот
общеобразовательный минимум, без которого невозможно было бы общепонятно оперировать с данным собственным именем в речи» [1:278]
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Лінгвокраїнознавчий критерій має бути достатньо повним, включати не тільки родове визначення (Potomac – Потомак, назви річки), але й давати, хоча б у загальних рисах,
локалізацію визначеного об’єкту та найхарактерніші його риси, звертати особливу увагу
на те, чим об’єкт виділяється поміж йому подібних. (Потомак – річка, на якій розташована столиця США, місто Вашингтон).
Побутові асоціації – основна частина лінгвокраїнознавчого пояснення, те головне,
що відрізняє його від історичного, географічного та інших коментарів. Наприклад,
Бостон асоціюється з одного боку з першими колоністами Нової Англії – «Mayflower»,
Pilgrim Father, Plymouth Rock, боротьбою за національну незалежність США – Sons of
Liberty, Boston Tea Party, Boston Massacre, Concord, Lexington, Bunker Hill (історичні асоціації), а з другого боку – це «центр ученості, снобізму та зарозумілості», «батьківщина
бального танцю та карткової гри» і таке інше.
Літературні асоціації відіграють важливу роль у створенні образу у масовій побутовій свідомості. Наприклад, Бостон асоціюється з популярним персонажем дитячих
віршів Humpty Dumpty (Шалтай-Балтай), який нібито впав з стіни на центральній бостонський площі (the Boston Common). Піщані дюни бостонського узбережжя у штормову
осінню ніч асоціюються з міфічною чаклункою ХVIII ст. Гуди Холієт (Goody Halliet), яка
приманювала кораблі, подаючи їм фальшиві сигнали ліхтарем, який був прив’язаний до
китового хвоста, і це приводило їх до неминучої загибелі.
Мікротопоніми (урбаноніми) можуть відігравати важливу роль у топонімічному
поясненні. Наприклад, коли мова йде про великі міста, не можна обійтись без згадки
про їхні найвідоміші (необов’язково найкрупніші) площі, вулиці, будинки, визначні
пам’ятки. Зазвичай, їх назви відомі всім носіям даної культури та мови, але не завжди
відомі за межами цієї країни, наприклад, назва Луп (the Loop – «петля») мало про що
говорить за межами США, але в США ця назва загальновідома.
Багато загальновідомих мікротопонімів підлягають перегляду, наприклад, the White
House, the Oval Office, які символізують президента США, виконавчу владу або Hill– законодавчу владу.
Похідні від топонімів обов’язково мають бути включені у лінгвокраїнознавчі словники, хоча би тому, що лінгвокраїнознавчий словник складається для іноземців, для яких
мова не є рідною, а топонімічні слово утворюючі моделі не завжди включаються в лексичний мінімум, їх слово утворення відрізняється від загального та не завжди підлягають певним правилам.
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THE GLOBAL SPREAD OF THE ENGLISH LANGUAGE

Стаття присвячена розгляду поняття «англійська як мова міжнародного спілкування». Здійснюється аналіз статусу «глобальна міжнародна мова», причин поширення
англійської мови, груп носіїв цієї мови, а також переваг та недоліків існування такої
«глобальної» мови
Ключові слова: міжнародна мова, носії мови, лінгва франка, варінти англійської,
переваги та недоліки.
Статья посвящена рассмотрению понятия «английский как язык международного
общения». Проводится анализ статуса «глобальный, международный язык», причин обширного распространения английского языка, групп носителей данного языка, а также
преимущества и недостатки существования подобного «глобального» языка.
Ключевые слова: международный язык, носители языка, лингва франка, варианты
английского, преимущества и недостатки
The article focuses on the notion of “global English”. The following concepts are analysed:
the status of “a global language”, reasons for the English language expansion, groups of the
English language speakers and also the advantages and disadvantages of such a “global”
language existence.
Key words: global language, speakers, lingua franca, varieties of English, advantages and
disadvantages.
Nowadays we can observe unprecedented massive changes in nearly all spheres of our
life: economy, ecology, and communications; the field of languages is not an exception. It
admits of no doubt that at present English is considered to be the most widely spoken and written language. We can state that it is the language that has been perpetuated in a wide range of
human activities from business, education, sciences to interpersonal relations. Let us look at
the statistics to prove this fact. David Crystal estimated that “320 to 380 million speakers use
English as their first language, 300 to 500 million as a second language and 500 to 1000 million people learn English as a foreign language” [1: 19]. In other words, only one out of four
users of English in the world is a native speaker and, according to Seidlhofer [2: 35], verbal
exchanges not involving any native speaker heavily outweigh those including a native speaker.
On reflection it may seem strange that a language of a relatively small island nation has developed into an international language and achieved such a status. However, the global spread
of English can be explained by the migration of substantial numbers of English speakers from
© Бочкарьова О.Ю., 2011
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the present British Isles to North America, for example; and by the colonial expansion of Asia
and Africa by the British Empire. In such a way the language was brought into new sociocultural contexts and has become an extremely important and useful language to larger local populations who have continued to expand the role of English [3: 72]. In other words, the expansion
of the British Empire was accompanied with the growth of the English language use.
The view of English as virtually the international language raises an essential question:
what is the so-called ‘World English’, or global English? Rajagopalan (2004) states that World
English belongs to everyone who speaks it, but it is nobody’s mother tongue. He makes a clear
difference between World English as a linguistic phenomenon and the English language as it
is spoken in English-speaking households. He perceives World English as a language spoken
across the world – routinely at the check-in desks and in the corridors and departure lounges
of some of the world’s busiest airports, typically during multinational business encounters, etc.
[4: 112].
So, the question is: who are the users of English? If it is becoming a global language, users
of English cannot comprise only native speakers. Kachru has singled out three big groups of
English language users [3: 77]. The Inner Circle includes native speakers from English-speaking countries of the old variety, like the USA and Britain. Though other languages are used
as well, English is used extensively in all areas of public life and public discourse. The Inner
Circle is considered to be “a traditional basis for the English language” [5: 1]. The Outer Circle
contains the countries, such as India, Nigeria, Pakistan, where English was spread alongside
with the Britain’s policy of imperialism and the language had a function of institutionalizing in
terms of education, governance, literature, etc. [3: 78]. English spoken as the second language
uses new norms that are adapted by new sociocultural contexts [5: 1]. The Expanding Circle
comprises such countries as Iran, China, Japan, Nepal, where English performs various functions and is mainly studied for special purposes, such as technical and scientific. It is spoken as
a non-native language [5: 1].
This circle model is of great value, as it enables us to consider important implications
in terms of political and cultural contexts, the dynamic advance of English around the world
and its functions and standards of English, relevant to its “global incarnations” [3: 78], e.g.,
emerging of Global English that resulted from an increase in the number of English speakers
in the Expanding Circle [5:1]. What is more, it is possible to notice that there the Outer and
the Expanding Circles tend to show their independence of the Inner circle – in other words,
independence from British English as mother tongue on the part of non-native varieties [1: 20].
Then, let us have a look at the concept ‘global,’ which is seen as the one being loaded with
connotations. Crystal (2003) states that a language becomes global, when it develops a special
role that is recognized in every country [6: 3]. Tanabe evaluates this concept within the framework of the following oppositions: global vs. local; international vs. national/identified; open
vs. closed; external vs. internal; general/universal vs. specific/professional/academic; common
vs. special; practical vs. sophisticated [1: 22]. Having analyzed that, Tanabe summarizes the
characteristics of English as a global language in two contexts. In a more general and common
context, English as a global language should be general-purpose and practical English, and it
should be taught by the time when people finish their senior high school [1: 27]. It is important
to search for an idea, so that it is possible to establish a kind of social/educational system by
cooperating with all the teachers of English in the country, getting strongly supported by the
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government, business world, and all people in general. This kind of English should become
Standard English of the country/ EGL [1: 27]. On the other hand, if we take educational and
scientific contexts, this kind of global English should be taught by university as specific, professional, or for academic purposes [1: 27].
In the majority of situations, English is used as a lingua franca, which is defined as a contact language used among people who do not share a first language [2: 35]. Global English,
though, means that “lingua franca interactions include conversations, in which one of the interlocutors is a native speaker of English, too” [2: 35]. What is more, it places emphasis on the
kind of English that is used for communicative purposes between speakers of different mother
tongues rather that individual varieties of English spoken in different parts of the globe [2: 36].
One of the results of the global spread of English is the development of new varieties of
English, which provoked numerous discussions of “what standards should be promoted in the
teaching of English” [7: 45]. A standard language is defined as “a variety of a language that is
considered the norm that is ideal for educational purposes, has to do with rules that are taught
at school” [7: 45-46]. Standard English of an English-speaking country can be defined as “a
minority variety (identified chiefly by its vocabulary, grammar and orthography) which carries
most prestige and is most widely understood” [7: 46].
Then, new varieties of English present the problem of plurality – as there should be standards for different contexts of use and each new Standard English should be determined locally,
there appears the issue of multiple intelligibility and the danger that new varieties of English
will lead to an intelligibility problem. The question of intelligibility involves the extent to
which two speakers understand each other [7: 48].
Depending on the attitude to this issue, there are two positions towards global English. The
monolithic model of English as a global language promotes native speakers as the best teachers and states that if local standards continue to develop, English speakers will not be able to
understand each other [7: 48]. Another position, supported by Kachru, claims that “allowing
new variety of linguistic norms would not lead to a lack of intelligibility among varieties of
English; rather what would emerge from this situation would be an educated variety of English
that would be intelligible across the many varieties of English” [7: 48].
We should accept that English serves the communicative needs of different communities;
consequently, it must be diverse. However, it does not mean that such an international language
will disperse into mutually unintelligible varieties. That is why it will naturally stabilize into a
standard form to the extent required to meet the needs of the communities concerned [7: 48].
As a result of the British colonial expansion and the US growing world influence, English
has been associated with power, and it takes on a power of its own. Linguistic power, as any
other power, may be positive or negative, beneficial or exploitative.
There are many advantages of the global spread of English. First, we all experience the
global impact of English as an international language. In such a way a utopian dream of the
universal language is fulfilled. While national languages play a part in unifying national states,
an international language is essential for a worldwide communication on the political arena, in
business, technology, science and education. A global language can greatly facilitate and make
the international communication more efficient [8: 8].
So, a lot of people view English as such an international language. This can be backed
by the fact that the power of English is clearly shown in many aspects, for example, in giving
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access to advances in technology and many modern forms of knowledge and progressiveness.
What is more, English is used in education, government, and mass media. So, English manifests
a variety of its functions, including business, science, culture, communications, interpersonal
relations – all these functions give it its importance across the societies. An important thing is
that the number of functions where English can be applied in is practically unlimited. In other
words, English can be used in virtually any imaginable function of the twenty first century.
As we have mentioned previously, English has been brought into new sociocultural contexts. This fact also plays a part in the expansion of English. For instance, in a multilingual
society the choice of either the indigenous language or English may have a number of implications and in such a way shows the way your regard a person.
Furthermore, English, performing one of its functions – that is education – can be used in
a number of positive ways in language teaching. As a cross-cultural vehicle or medium English
is indispensable in many areas of international business – for example, aviation, medicine, engineering, finance. With the view of that, a variety of Englishes for specific purposes have been
broadly discussed and developed recently. Kachru (1996) also states that English has become
an important medium of implementing multiculturalism – the recent recognition of the global
community that the models to accommodate data about population trends and interactions need
to be found. And English is considered to be an essential medium of not only teaching, but also
leaning multicultural literature, customs, acceptance [3: 95-96].
Apart from such areas of the English language influence as business, education and culture,
we can also speak about individual issues like performativity and identity in terms of the global
spread of English. With the expansion of English one may fear to lose the national independence and identity. However, according to Pennycook (2003), ‘the crucial point is that it is not so
much whether or not one is born in a particular type of the community but rather what one does
with the language. It is in the performance that the identity is created. It is not that people use
language varieties because of who they are, but rather that we perform who we are by (amongst
other things) using varieties of language’ [9: 527]. The study of M. Tajima (2010) proves that
using of English as a global language does not lead to losing national identity; on the contrary,
using English may provide one with performing new identities [10: 51].
So we can assume that a wide spread of English and acceptance of its need is backed by
economic notion of the language as capital [11: 35]. In other words, the acquisition of English
will bring profits in the future, thus, the language is viewed as a key to economic success.
Nevertheless, despite all the obvious advantages of the global spread of English, scientists
have expressed their criticism towards it, fingering out a few flaws in this process. Though
English is perceived by many people as an international language, it is misleading, as the global
spread of the language endangers many languages. Tollefson (2000) gives evidence that the
pre-eminent position of English contributed to the death of indigenous languages in Australia
and North America. What is more, as English is closely connected with the process of globalisation, the spread of English indirectly caused the loss of local languages in such regions, as
India and Indonesia [8: 9]. A surprising fact is that English is expanding at the expense of even
such ‘big’ European languages, as French or German. Phillipson (2008) gives an example of
Rotary International which has nine official languages, but the international events tend to be
held in English [12: 23]. With the view of that Phillipson introduced the terms ‘linguistic imperialism’, stating that English confirms Anglo-American dominance worldwide. In other words,
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we can speak about the hegemony of English, Englishisation, which has been caused by the
current world order where there is one hegemonic world language. As culture is closely connected with a language, we may assume that Englishisation can pose a serious threat to local
cultures. For example, Tajima (2010) states that as a result of Englishisation a lot of Japanese
people renounce their independence, worship English and Western cultures and are proud of
doing so instead of trying to preserve and create their own culture [10: 51].
Another disadvantage of the global spread of English is inequalities between the speakers
of English and other languages. While English is considerably used in politics, mass media,
education, it contributes to significant social, political and economic inequalities [8: 8]. Rajagopalan (2004) also states that there exists unequal distribution of power taking into account
linguistic communities overall. It would be naïve to say that English belongs to everyone who
speaks it, for the world order is controlled be mass media giants, such as CNN or BBC [4: 113].
Furthermore, we should mention the impact of globalization that favours the global spread
of English. Globalisation applies not only to economy, but also to culture, mass media and
language. Phillipson (2008) provides the information that about seventy or eighty per cent of
all television production which is broadcast in Europe is American [12: 26]. So, we can see
that Americanization and cultural imperialism have taken roots deeply in Europe. Changes in
consciousness go in tandem with economic and technological changes and are embodied in the
linguistic form of expression in both English and by its transfer to other languages.
Another example of the globalization impact alongside with the spread of English is the
educational process in Europe, known as the Bologna process. The aim of the Bologna process
is to integrate the higher educational systems of Europe into a single unified area. The main
focus of such ‘internationalisation’ is creation of a consolidated European higher education
area, quality control, mobility of students within the area, recognition of qualifications and joint
degrees. However, nothing is stated about bilingual degrees or principles of multilingualism in
higher educational establishments. With the view of this Phillipson (2008) makes a conclusion
that such ‘internationalism’ aims at creating English-medium higher education in Europe [12:
30]. And if it happens so, it will strengthen the position of the Anglo-American world and the
linguistic hegemony of the English language.
In addition, the global spread of English has changed the nature of the English language
as it is. We have already mentioned the term ‘World English’, or global English, that has very
little to do with the languages, spoken in the Houses of Parliament. Phillipson (2008) considers
global English as a product – the forms, used in geographically diverse community of users; a
process – the way, in which the language is expanded; a project – the goal of making English a
dominant language of international communication [12: 4]. Rajagopalan (2004) defines World
English as a mixture of dialects and accents at different stages of nativisation with the rules
constantly changing as the ‘language’ development progresses and is still in process [4: 115].
In summary, it is important to say that the global spread of English is a process of utmost
importance for the whole world. The attempts to promote English as an international languages
aim at making the international communication more efficient and at facilitating the international cooperation in a number of spheres, thus avoiding possible conflicts. English is viewed
by many people as the languages that opens doors and can guarantee success in future. It can
provide us an opportunity to perform new identities. It can be extremely positively used in
terms of language teaching and learning and be the medium and vehicle of multiculturalism.
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However, the disadvantages of the global spread of English seem to outweigh the advantages. The most serious disadvantage is the promotion of the interests of the Anglo-American
world. The British and US expansionism is no longer territorial, but it is carried out by a lot
of other means, including linguistic imperialism and language hegemony. Another thing we
should keep in mind is that the World English which accompanies globalization in various
areas, including culture and education, is different from the English language as such.
Phillipson (2008) gives some recommendation on how to counteract this process: we must
develop new meaningful language policies which will maintain language diversity; we should
create and ensure equality between the speakers of different languages; and we should use languages to decolonise our mind and to oppose colonisation, physical or mental [12: 39].
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АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ВИМІР ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ТЕКСТОВИХ РІЗНОВИДАХ
У статті розглядається антропоцентричний аспект формування текстових конструкцій у лінгвотекстових параметрах військової комунікації, згідно з яким структурно-функціональна специфіка синтаксичних одиниць текстових різновидів зумовлена фаховими потребами військових комунікантів.
Ключові слова: текстові одиниці, антропоцентричний аспект, військова комунікація, лінгвотекстові параметри.
В статье рассматривается антропоцентрический аспект формирования текстовых конструкций в лингвотекстовых параметрах военной коммуникации, в соответствии с которым структурно-функциональная специфика синтаксических единиц
текстовых разновидностей обусловлена профессиональными потребностями военных
коммуникантов.
Ключевые слова: текстовые единицы, антропоцентрический аспект, военная коммуникация, лингвотекстовые параметры.
The anthropocentric aspect of forming of text constructions in linguistic text parameters of
military communication, in accordance with which the structural and functional specific feature
of syntactic units of text varieties is conditioned the professional necessities of participants of
communicative process, is examined in the article.
Key words: text units, anthropocentric aspect, military communication, linguistic text
parameters.
Текст як цілісна структура вербальної комунікації, що синтезує і реалізує засоби
різних функціональних стилів і граматичних рівнів мовної системи, давно став першорядним об’єктом лінгвістичних досліджень. Називаючи текст феноменом реальності і
водночас способом відображення цієї реальності, М. М. Бахтін, І. Р. Гальперін, А. П. Загнітко, О. О. Селіванова одностайні в тому, що багатогранність закономірностей мовної
маніфестації його змісту зумовлюється різноманіттям видів діяльності людей, а мовні
засоби при цьому стають інструментом для вирішення комунікативних завдань [1, с. 13;
2, с. 149 – 158; 3, с. 312 – 316; 4, с. 56 – 97].
Разом з тим множина встановлених тих чи інших закономірностей текстової організації, на яких акцентують увагу лінгвісти, не вичерпує сьогоденної актуальності антропоцентричного підходу до вивчення структурно-функціональної специфіки текстів, згідно з яким формування та функціонування текстових одиниць зорієнтоване на потреби
учасників кожного комунікативного процесу. Саме антропоцентричний аспект взаємодії
текстових одиниць із важливими складниками сфери спеціалізованої комунікативної діяльності становить об’єкт нашого дослідження.
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Розуміння тексту як системного утворення, що виступає результатом мовленнєвої
взаємодії підсистеми ланцюжків мовних субстанцій і водночас системи мовних знаків,
з якої походять ці субстанції, обгрунтоване двоїстою природою текстової структури. У
зв’язку з цим видається особливо важливою теза В. В. Виноградова про те, що форми
співвідношень усередині системи і форми співвідношень між системами є явищами різних дослідницьких площин [5, с. 13 – 17]. Ця теза поєднує два обов’язкові моменти:
• адресант тексту виходить із загальної вимоги бути зрозумілим, яку він пред’являє
собі, ставлячи себе на місце адресата тексту. При цьому адресант орієнтується на знання
системи мови адресатом, представлене у подільності мови на різні сфери вживання, які
існують на час створення тексту;
• адресант тексту переосмислює уявлення про мову з метою доведення нового змісту
до одержувача тексту. Переосмислення не має характеру індивідуальної операції і спирається на певні правила створення тексту, що завжди регламентують волю адресанта. Такі
правила представлено у кожному структурному різновиді текстів, оскільки вони діють у
будь-якій спеціалізованій сфері при створенні кожного текстового різновиду.
Доречно уточнити відоме в лінгвістиці поняття сфери спеціалізованої комунікації,
подане в статті як галузь функціонально-практичного спрямування фахової діяльності,
де регулярне повідомлення й одержання певного роду інформації здійснюється з певною
метою шляхом обов’язкового застосування окремого класу чи корпусу текстів. Під метою комунікативної діяльності у спеціалізованій фаховій сфері слід розуміти вербальний
вплив на діяльність відповідного соціуму, зокрема, на професійний статус комунікантів,
здійснюваний у процесі інформаційного обміну через текстові одиниці саме як примус
до виконання тих чи інших дій і як контроль цих дій. Мовленнєвий контроль пов’язаний
з вербальними діями, що впливають на бажані зміни в характеристиках спостережуваного об’єкта (істоти або неістоти), є одним з основних елементів усіх типів спонукального
впливу. У фахових сферах посилену вагомість має зовнішній контроль, що на відміну
від внутрішнього самоконтролю дістає формальне вираження за допомогою відповідних
текстових одиниць.
Співвіднесення спеціалізованої комунікативної сфери, де формується загальна мета
спілкування (комунікації), із простором функціонування текстів, які супроводжують
практичну діяльність у цій сфері, увиразнює провідну роль текстової комунікативної
функції як окремого способу досягнення мети всієї діяльності. Комунікативну функцію
чи функціональну спрямованість певного корпусу текстів спеціалізованої сфери визначають як продиктоване потребами практичної діяльності виділеної спільноти текстове
призначення у виконанні конкретних комунікативних завдань, щоразу одночасно поставлених перед адресантом і адресатом, які орієнтують свої дії на виконання заздалегідь
наміченої мети комунікації [3, с. 471 – 485; 2, с. 89 – 125]. Вважаємо послідовно обґрунтованою тезу про те, що текстова функція є величиною, здатною видозмінюватись
у різних сферах комунікативної діяльності людини, надаючи динамічного характеру різнорівневим мовним одиницям [6, с. 157 –164]. Саме у сферах фахової комунікативної
діяльності ця функція актуалізується за допомогою виражальних можливостей текстотвірних засобів, які набувають функціонально вмотивованих категорійних характеристик,
інтегруючись у цілісний текст.
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За нашими спостереженнями, найбільш репрезентативною цариною спеціалізованих текстів, призначених забезпечувати ефективну діяльність окремої фахової спільноти, є військова сфера. Такий висновок дозволяють зробити першорядні лінгвотекстові
параметри військової комунікації – по-перше, наявність спільного концепту, по-друге,
сувора регламентація та усталеність способів і синтаксичних засобів структурування й
функціонування текстових різновидів. Слід зауважити, що під поняттям лінгвотекстових параметрів ми розуміємо певні константні умови комунікації, які чинять вплив на
організацію мовних одиниць у субстанцію текстової структури. Щодо комунікативнофункціональної спеціалізації текстів у сфері фахової військової діяльності, то основним
функціональним призначенням військових текстів є вербальне управління самою фаховою комунікацією.
Вважаючи спільний концепт одним із критеріїв виділення парадигми військових текстів, ми спираємось на найуживаніше тлумачення цього поняття. У науковій літературі
його найчастіше розглядають як основний замисел адресанта, адекватно інтерпретований адресатом, сконденсований у текстовому змісті і маніфестований у синтаксичній
структурі текстових різновидів за допомогою характерних у певному середовищі способів і засобів структурування текстів [7, с. 81, 324 ; 3, с. 176, 219]. Звідси випливає,
що спільним концептом військових текстів є формування певних структурних типів текстових різновидів, покликаних забезпечувати ефективне вербальне управління фаховою
діяльністю виокремленої спільноти.
Регламентація та усталеність способів і синтаксичних засобів вербальної комунікації обгрунтовуються і як наповнення типового структурного каркасу текстової одиниці
константними елементами, і як узаконення послідовності поєднання компонентів у синтаксичній структурі текстових одиниць, як непорушний порядок їх розташування. Усталені, стандартизовані текстові одиниці військової сфери – це, переважно, певні типи
синтаксичних конструкцій з чітко визначеним порядком компонентів групи головного
предикативного члена у випадку односкладності конструкції ; чи компонентів групи підмета і групи присудка, якщо конструкція має два граматичні центри ; або взаємного розташування головного і підрядного речень чи предикативних частин безсполучникової
складної конструкції з недиференційованим синтаксичним зв’язком між ними. Причому
константність тут означає не тільки стійку обмеженість різноманіття трансформацій,
уможливленого завдяки множинності способів вираження одного й того ж смислу у мовній системі, але й переважно абсолютну незмінність складових елементів.
Беручи до уваги особливості мовленнєвого впливу, загалом характерні для сфер спеціалізованої комунікації, у військовій сфері ми виділили такі три типи : 1) зміна відношення суб’єкта до об’єкта шляхом зміни конототивного значення об’єкта для суб’єкта;
реалізується, зазвичай, у гаслах, закликах; 2) формування загального настрою певної
спільноти при сприйнятті реалій спеціалізованої сфери; реалізується, переважно, у лозунгах ; 3) перебудова категоріальної структури індивідуальної та колективної свідомості окремої спільноти шляхом введення нових категорій, класифікацій, форм упорядкування об’єктів, подій, явищ, реалій спеціалізованої сфери ; реалізується в методичних,
навчально-інструктивних текстах тощо.
На нашу думку, саме ієрархічний устрій військової сфери зумовлює своєрідну реалізацію мовленнєвого впливу – примусу до певних дій і впливу – контролю примусових
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дій у військовій сфері, що виявляється у функціональній трансформації синтаксичних
одиниць, ужитих згідно з типом комунікативного завдання чи прагматичної настанови
тексту. При цьому потрібно наголосити, що основним типом прагматичної настанови
військових текстів є категорична прескрипція, представлена різновидами директиви, наказу, розпорядження, вимоги, вказівки, яка не підлягає обговоренню, заборони виконання дій. Характерні для структурування офіційно-ділових текстових різновидів військової
вербальної комунікації функціонально транспоновані текстові одиниці сформувались у
лінгвотекстових параметрах статусної асиметрії як відображення нерівноправних інституціональних відношень військових комунікантів.
Зокрема, у структурі військових текстів виразним способом відтворення фахової субординації є безособові синтаксичні конструкції з предикативними дієприкметниками на
«-но», «-то», що вживаються тільки у формі доконаного виду. Речення цього типу передають
статусну ознаку так званим маскуючим пасивом, наприклад: «Десятий полк для переходу
на навчання ВИШИКУВАНО» [8, с. 98]. Позиція суб’єкта особи вищого статусного положення, що авторизує прескрипцію (директиву, припис, інструкцію), віддаючи розпорядження виконати дію, як і позиція суб’єкта – пасивного діяча, переважно, не дістають
формального вираження у синтаксичній структурі таких текстових одиниць.
Слід відзначити специфіку часової віднесеності текстових конструкцій з предикативними
дієприкметниками на «-но», «-то» доконаного виду у військових текстах. Значення синтаксичного актуального теперішнього часу встановлюється у структурі цих текстових одиниць
не тільки на підставі граматичної семантики видового значення предиката і характеристик
другорядних членів, якщо вони передбачені валентністю предиката. Дієприкметникові предикати безособових текстових одиниць військової вербальної комунікації позначають результат дії, що почалась до моменту мовлення і досягла своєї абстрактної якісної і кількісної межі
на момент творення тексту. Тому результативний стан дії, пасивно приписуваної суб’єкту,
позиція якого усунена зі структури цієї текстової одиниці, тут сприймається як вияв у теперішньому часі межі цієї дії, охопленої моментом мовлення, а текстові одиниці осмислюються
у площині актуального теперішнього часу. Наприклад: «...з прибувшої з Румунії амуніції Галицькій армії ВІДПУЩЕНО 6 тисяч гарматних і 600 тисяч рушничних набоїв», «Нач. оп. 648
ЗАКАЗАНО входити з Махном в які-небудь переговори» [9, с. 237, 239].
Варто нагадати, що в умовах спеціалізованої практичної діяльності текст – це завжди
реакція на певний стимул, завдяки чому такий текст прирівнюється до комплексу комунікативних зв’язків між адресантом і адресатом. Соціальні та ситуативні характеристики
адресанта й адресата текстів, між якими здійснюється процес спілкування в обставинах
комунікативних ситуацій, типових для виділеної сфери, відіграють роль додаткових факторів змістової і формальної варіативності мовних засобів, ужитих у текстовій структурі.
Адже мовець, моделюючи ситуацію мовними ресурсами, здійснює референцію, і таким
шляхом прив’язка до комунікативної ситуації окреслює спосіб відображення суб’єктивно
переосмисленого мовцем змісту об’єктивної інформації – спосіб структурування тексту
та специфіку використовуваних мовних засобів [10, с. 178 – 179 ; 11, с. 150 – 154].
Виходячи з цього, саме у військовій сфері, як однієї з важливих фахових сфер, комунікативна ситуація найбільшою мірою визначає інтенцію висловлення, співвідносну
з наміром адресанта використати відповідні комунікативній меті і прагматичній настанові конкретного тексту мовні способи і засоби, зорієнтовані на зв’язну подачу цілісного
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змісту. Це означає, що важливий для військової вербальної комунікації лінгвотекстовий
параметр статусної асиметрії взаємодіє у фаховій військовій сфері з параметром адресації, окреслюючи ситуативну специфіку комунікативних характеристик адресанта й
адресата як логічних суб’єктів досліджених текстів. З одного боку, суб’єкт – адресант
військових текстів має законно стверджені повноваження висловлювати спонукання від
імені цілого військового колективу і мислиться при цьому як одна особа. З іншого боку,
суб’єкт – адресат усвідомлюється одночасно і як представник професійної військової
спільноти, що уособлює армію, і як окрема, функціонально самостійна, військова одиниця, і також сприймається як одна особа. Армія, утворена злиттям реальної множини
осіб у монолітний колектив, реагує на прескриптивні, з семантикою припису, текстові
одиниці синхронним виконанням необхідних дій як одна особа, у режимі реального часу,
оскільки результат дії, до якої офіційний адресант спонукає адресата, уможливлюється
тільки за умови максимальної єдності усього фахового колективу відповідно до комунікативної ситуації.
Характерна для військової сфери тісна функціональна взаємодія адресанта, адресата, обставин спілкування, передбачена лінгвотекстовим параметром адресації, маніфестується за допомогою специфічних граматичних показників у структурі провідних типів
текстових одиниць. Найуживанішими серед них можна визнати два підвиди текстових
конструкцій, репрезентованих односкладними означено-особовими реченнями, які загалом переважають над кореферентними двоскладними в більшості комунікативних ситуацій військової діяльності.
До першого підвиду належать односкладні речення з дієслівним предикатом наказового способу 2-ої особи однини (рідше – множини) – імперативом, граматична форма
якого вказує на суб’єкта – адресата : «Полк, в лінію взводних колон – СТАВАЙ» [8, с. 98],
«...на вечірню перевірку СТАВАЙ» [8, с. 81], «Кавалеристи Червоної Армії! Стрімко ПЕРЕСЛІДУЙТЕ ворожі війська, рішуче ВРУБАЙТЕСЯ у лави противника, охоплюйте його
фланги, ЗДІЙСНЮЙТЕ сміливі рейди у тил ворога, ОТОЧУЙТЕ і ЗНИЩУЙТЕ німецькофашистських гадів!» [12, с. 132]. Потрібно підкреслити, що наказовий спосіб завдяки
специфічному для нього модальному значенню вольового вияву мовця характеризується
звуженими можливостями застосування особових форм дієслівних предикатів, отже, чіткою визначеністю позиції комунікативного суб’єкта-адресата.
Другий підвид складають односкладні речення з дієслівним предикатом у формі 1-ої
особи однини дійсного способу теперішнього часу виразної наказової семантики – перформативом (дієсловом, за семантикою рівнозначним самій дії), що вказує на суб’єкта –
адресанта, наприклад : «22 окремий важкий гарматний дивізіон ОГОЛОШУЮ Українським, командиром його тимчасово ПРИЗНАЧАЮ хорунжого Собольова» [9, с. 224]
«Отсим ЗВІЛЬНЯЮ Генерал-четаря Мирона Тарнавського зі становища Начального
вождя Галицької Армії. Начальним Вождом Галицької Армії НАЗНАЧУЮ теперішного
Команданта І-го Галицького Корпуса полковника Микитку і рівночасно ІМЕНУЮ його
Генерал-четарем ... » [12, с. 312].
Ці приклади свідчать, передусім, про те, що у структурі військових текстів специфіка обох підвидів односкладних речень із дієслівними предикатами майже завжди виявляється як стала відповідність структурної позиції офіційного адресанта значенню 1-ої
особи однини, а структурної позиції адресата – значенню 2-ої особи однини. Крім того,
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слід відзначити тенденцію до усунення із структури згаданих текстових одиниць підметів, виражених займенниками 1-ої чи 2-ої особи, при дієслівних імперативах і перформативах, пов’язану з безпосередньою присутністю статусно вищого адресанта – мовця
й підлеглого за субординацією адресата – виконавця спонукання, на якого спрямований
вольовий імпульс, у реальних умовах комунікативних контактів.
Таким чином, розглянуті в антропоцентричному аспекті виражальні можливості
українських синтаксичних одиниць текстових різновидів військової сфери свідчать про
зумовленість структурно-функціональної специфіки військових текстів лінгвотекстовими параметрами, співвіднесеними із константними умовами фахової військової комунікації. Результатом їх взаємодії виступають, зокрема, текстові конструкції, які репрезентують функціонально транспоновані безособові речення з дієприкметниковими предикатами на «-но», «-то», що вживаються для реалізації прихованих категорійних значень
стану і статусу, та односкладні речення з усуненими із синтаксичної структури особовими займенниками при дієслівних імперативах і перформативах наказової семантики.
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ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА
У статті окреслено загальні риси політичної лінгвістики як міждисциплінарної
галузі, утвореної на перетині лінгвістики з політологією. Подано характеристику сучасної зарубіжної політичної лінгвістики та представлено основний предмет її дослідження.
Ключові слова: політична лінгвістика, концептуальна метафора, політична метафорологія, гетеростереотип, концепт.
В статье описаны общие черты политической лингвистики как междисциплинарной области, возникшей на пересечении лингвистики с политологией. Дана характеристика современной зарубежной политической лингвистики и представлен предмет ее
исследований.
Ключевые слова: политическая лингвистика, концептуальная метафора, политическая метафорология, гетеростереотип, концепт.
The article describes the general features of political linguistics as an interdisciplinary
field, formed at the intersection of linguistics and political science. The characteristics of
modern foreign political linguistics and the main subject of her research are also represented.
Key words: political linguistics, conceptual metaphor, political metaphorology, the
heterogeneous stereotype, concept.
Мовознавство ХХ – початку ХХІ ст. характеризується бурхливим розвитком і зміною
наукової парадигми. Сучасній лінгвістиці притаманні такі ознаки: експансіонізм, антропоцентризм, експланаторність, інтерпретаціонізм, функціоналізм і когнітивізм [7:3]. Усі
ці риси характерні для політичної лінгвістики – науки, яка виникла на перетині лінгвістики з політологією і враховує досягнення етнології, соціальної психології, соціології
та інших гуманітарних наук [11:5]. Ця міждисциплінарна галузь інтегрує теоретичний
потенціал теорії мовної комунікації, лінгвоконцептології, дискурсології, лінгвістики тексту, соціолінгвістики з доробком політології, філософії, риторики, наратології [9:470].
В Україні обриси цієї дисципліни тільки почали вимальовуватися. І як вважає Л.
Нагорна, активний розвиток цієї науки можливий лише за умови, що «в полі її зору постійно перебуватимуть не лише суто мовні проблеми, але й далеко ширші за своїм соціальним наповненням проблеми етнічності й національної ідентичності» [5:65]. Однак
А. Чудінов, представник Уральської школи політичної лінгвістики, вважає, що «спеціалістів із політичної лінгвістики цікавить те, як говорять політики», а дослідженнями в
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галузі мовної політики держави повинна займатися соціолінгвістика [11:8]. Насправді,
політична лінгвістика досліджує набагато ширше коло питань і цим зумовлена актуальність нашої статті. Тому ставимо собі за мету зробити огляд здобутків зарубіжної
політичної лінгвістики, де є вагомі напрацювання в цій галузі, та визначити основний
предмет її дослідження. Водночас, окреслимо перспективний напрям дослідження вітчизняної політичної науки.
В окремий науковий напрям політична лінгвістика оформилася у 80-90 рр. ХХ ст.
Саме в цей час з’являються праці зарубіжних лінгвістів (П. Серіо, Р. Міноу, Р. Водак,
Т. ван Дейк, Д. Воттс, Дж. Лакофф), в яких вивчалися комунікативні практики в сучасних
західних демократичних державах. Ці дослідження показали, що і в умовах демократії
постійно використовується мовна маніпуляція свідомістю, але тут застосовуються вже
нові методи комунікативного впливу. Тому, як відзначають Е. Будаєв та А. Чудінов, на
цьому етапі розвитку політичної лінгвістики змінюється науковий апарат вивчення політичної комунікації і все більше факторів враховується при дослідженні дискурсивної
важливості тих чи інших висловлювань, текстів чи корпусів текстів [4].
Сучасному етапу розвитку політичної лінгвістики притаманні такі риси:
1) відбувається «глобалізація» політичної лінгвістики – крім Європи та Північної
Америки, відповідні наукові дослідження проводяться в країнах Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії;
2) політична лінгвістика, перший етап розвитку якої характеризувався переважно
увагою до тоталітарного дискурсу, другий – до політичного дискурсу західних демократій, все активніше звертається до принципово нових проблем сучасного багатополярного
світу (аналізуються нові аспекти взаємодії мови, влади і суспільства);
3) на сучасному етапі розвитку науки стає зрозумілим, що політична лінгвістика є
самостійним науковим напрямом зі своїми традиціями, методиками, зі своїми авторитетами і науковими школами [4].
Предмет дослідження політичної лінгвістики – політична комунікація, головною
функцією якої є боротьба за політичну владу за допомогою використання комунікативної
діяльності. Політична комунікація відображає існуючу політичну реальність, змінюється разом з нею і бере участь у її перетворенні [11:6].
Хоча дослідження політичної комунікації ведуться на всіх континентах, проте представники Уральської школи політичної лінгвістики виділяють три основні мегарегіональні наукові об’єднання – північноамериканське, європейське та східноєвропейське.
Для політичної лінгвістики США характерні такі риси:
1) значна частина досліджень, виконаних в рамках риторичного напряму;
2) активне використання критичного методу аналізу дискурсу та інших способів демонстрації своєї громадянської політичної позиції;
3) особлива увага до вивчення інституціонального політичного дискурсу, особливо
текстів, створених відомими політичними лідерами;
4) особлива увага до вивчення специфіки особистісного та історичного дискурсів.
Дослідження європейських науковців мають такі спільні риси:
1) велика частка досліджень, виконаних в рамках когнітивного напряму;
2) активне використання критичного аналізу дискурсу і контент-аналізу дискурсу як
методів вивчення політичної комунікації;
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3) особлива увага до досліджень медійного політичного дискурсу;
4) велика кількість публікацій, присвячених порівняльному вивченню політичної комунікації в різноманітних національних дискурсах.
У Східній Європі дослідження політичної комунікації поряд із російськими вченими, проводять лінгвісти з України, Білорусії, Литви, Латвії, Естонії. Науковців із різних
країн об’єднують такі спільні риси:
1) наявність когнітивних, дискурсивних і риторичних досліджень політичної комунікації;
2) помітна перевага дескриптивних методик і мінімальне використання критичного
аналізу дискурсу;
3) велика частка досліджень медійного політичного дискурсу;
4) велика увага до вивчення зарубіжного політичного дискурсу;
5) активна участь в політичній боротьбі, в обговоренні проблем взаємодії національних і світових мов, питаннях розвитку національних мов [4].
А. Чудінов та Е. Будаєв виділяють у сучасній зарубіжній науці три напрями дослідження політичної комунікації. Перший напрям розвиває традиційні погляди на вивчення політичної мови, в яких мовні одиниці сприймаються як форма для передачі думки,
як спосіб прикрасити думку, зробити її більш доступною і вагомою.
В основі другого напряму лежить дискурсивний підхід, відповідно до якого політичні тексти вивчаються в дискурсі, тобто особлива увага приділяється умовам створення і
функціонування відповідного тексту, його взаємодія з іншими текстами, з національною
культурою і традиціями, з політичною ситуацією у регіоні, країні, світі.
Когнітивний підхід лежить в основі третього напряму, у рамках якого мовна реальність сприймається як відображення існуючої у свідомості людей картини світу, як матеріал для вивчення національної та індивідуальної ментальності [4].
Головна увага в когнітивній лінгвістиці приділяється проблемі категоризації навколишньої дійсності, важливу роль в якій відіграє метафора. А. Чудінов підмітив, що дослідження теорії концептуальної метафори і опис її конкретних моделей в різних видах
дискурсу – один із напрямів сучасної когнітивної лінгвістики, що інтенсивно розвивається і розглядає метафору як основну ментальну операцію, як спосіб структуризації,
оцінки і пізнання світу. Людина не стільки виражає свої думки з допомогою метафор,
скільки мислить ними, створює з допомогою метафор той світ, в якому живе [10].
Метафора – це свого роду дзеркало, в якому незалежно від чиїхось симпатій і антипатій відображається національна свідомість на певному етапі розвитку суспільства. І хоча
кожна окрема метафора – це тільки маленька частина мозаїки, проте якщо її порівняти
з багатьма іншими, якщо виділити домінантні для політичного дискурсу метафоричні
моделі, якщо порівняти системи політичних метафор на різних етапах розвитку суспільства, тоді вдасться виявити певні загальні закономірності в національній метафоричній
картині політичного світу [3:9].
Надзвичайно популярними стали дослідження політичної метафори як інструмента для усвідомлення, моделювання і оцінки політичних процесів, як засобу впливу на
соціальну свідомість. Усе частіше науковці прагнуть дослідити, як і чому з’являються
метафори, якою мірою вони відображають соціальну психологію, політичні процеси і
особистісні риси їх учасників. Адже використання метафор політичним лідером є вда208

лим засобом тонкого впливу на настрої в суспільстві і водночас привернення уваги до
своїх висловлювань [3:4].
Е. Будаєв відмічає, що саме Дж. Лакофф і М. Джонсон у праці «Метафори, якими
ми живемо» розробили теорію, що внесла системність в опис метафори як когнітивного
механізму і продемонструвала великий потенціал застосування теорії в практичних дослідженнях.
Згідно з цією теорією, в основі метафоризації лежить процес взаємодії між структурами знань (фреймами і сценаріями) двох концептуальних доменів – сфери-джерела
і сфери-мішені. В результаті метафоричної проекції із сфери-джерела в сферу-мішень,
сформовані в результаті досвіду взаємодії людини з навколишнім світом елементи сфери-джерела структурують менш зрозумілу концептуальну сферу-мішень, що становить
сутність когнітивного потенціалу метафори [2:9].
Теорія концептуальної метафори здійснила вплив на розвиток таких наук, як філософія, біохімія, історія, математика, педагогіка, психологія, генетика, економіка. Однак
найбільш поширеними стали дослідження концептуальної метафори в сфері політичної
комунікації і свідченням цього є поява політичної метафорології – «міждисциплінарного синтезу, утвореного на порубіжжі політичної лінгвістики, метафорології, когнітивної
лінгвістики, лінгвокультурології, дискурс-аналізу, психолінгвістики та інших «субдисциплін» [1:15].
А. Чудінов зазначає, що сучасній політичній метафорології притаманні аксіоми, які
визначають методологію цього наукового напряму. А саме:
1. Національна система політичної метафорології розвивається в умовах діалектичної взаємодії тенденції до обновлення метафоричного арсеналу і тенденції до його традиційності.
2. Національна система політичних метафор характеризується, з одного боку, тенденцією до збереження своєї культурної самобутності, а з іншого, – тенденцією до взаємодії із системами політичних метафор, характерних для інших держав.
3. Динаміка розвитку національної системи політичних метафор нерівномірна: періоди інтенсивного розвитку («метафоричні бурі») змінюються періодами відносної стабільності («метафоричне затишшя»).
4. «Метафоричні бурі» зазвичай співпадають за часом з періодами політичних потрясінь, а «метафоричні затишшя» характерні для періодів політичної стабільності.
5. Сфери-мішені політичної метафори більш динамічні, ніж її сфери-джерела.
6. «Метафоричні бурі» характеризуються не стільки появою нових метафоричних
моделей, скільки активізацією уже існуючих.
7. «Метафоричне затишшя» характеризується традиційністю використовуваних метафор, які стають звичними і викликають менше емоцій.
8. Максимальну метафоричну активність при обговоренні політичного життя проявляє опозиція, тоді як провладні політики уникають надмірної метафоричної агресивності.
9. «Метафоричні затишшя» зазвичай починаються в комунікації правлячої партії, а
«метафоричні бурі» – у виступах радикальної непарламентської опозиції.
10. «Метафоричне затишшя» рідко буває повним «штилем»: розвиток суспільства
зумовлює появу нових метафор, але важко передбачити, які з цих метафор викличуть
«метафоричну бурю» і коли це станеться [12].
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Відзначимо, що значні напрацювання в сфері політичної лінгвістики зроблені зусиллями представників Кемеровської школи концептуальних досліджень та Уральською
школою політичної лінгвістики (М. Піменова, О. Грішіна, О. Орлова,
А. Чудінов, Е.
Будаєв та ін.). Саме в Росії в останні роки з’явилося ряд досліджень концептуальної політичної метафори, які можуть бути об’єднані спільною темою: «країна очима жителів
іншої країни» [6]. На наш погляд, подібні дослідження, спрямовані на сприйняття одного
народу очима іншого під кутом зору його мовного вираження, є надзвичайно актуальними і для вітчизняної політичної лінгвістики. Адже інша культура завжди сприймається
через призму своїх національних цінностей і особливостей характеру. Під час аналізу
мовного вираження ставлення одного народу до іншого неминучим стає розгляд базової
опозиції «свій»-«чужий». Виникнення уявлень народів один про одного – складний і
суперечливий процес. У кожній мові відображене певне коло стереотипів судження, які
формують упереджену думку носія мови до іншого етносу. Це так звані гетеростереотипи – етнічні стереотипи, які оцінюють представників інших етносів і не завжди відображають реальні риси чужих етнічних груп. Істотний вплив на формування стереотипу
має операція порівняння, зіставлення себе з іншим об’єктом, визначення того, наскільки
ознаки власного етносу відрізняються від іншого. На підставі якихось зовнішніх ознак
поведінки представників чужого етносу формується етнічний образ, який служить еталоном, відповідно до якого людина програмує свою поведінку й очікування поведінки
від реальних представників чужих етносів [8:292].
На наш погляд, надзвичайно перспективним є дослідження на матеріалі газетних
статей концепту АМЕРИКА, який віддзеркалює зміни, що відбулися у свідомості носіїв
української мови внаслідок значного розширення соціально-культурних, економічних,
наукових і дипломатичних контактів між США і Україною. Адже сприйняття США і
американців носіями української мови може дати багатий матеріал і для вивчення особливостей українського національного характеру в нинішніх умовах.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

УДК 811.161.1’373:070

Стрижак А.Л.
(Гомель, Республика Беларусь)

К ВОПРОСУ ОБ УСИЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ФУНКЦИИ
В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
У статті розглядається реакція друкованих ЗМІ на події, що знаходяться у фокусі соціальної уваги. Особлива увага звертається на посилення прагматичної функції
сучасних ЗМІ, що в деяких випадках супроводжується моделюванням альтернативної
картини світу.
Ключові слова: категорія оцінності, прецедентне ім’я, прагматичний потенціал,
функція, що впливає, концептуальне слово.
В статье рассматривается реакция печатных СМИ на события, находящиеся в фокусе социального внимания. Обращается особое внимание на усиление прагматической
функции современных СМИ, что в некоторых случаях сопровождается моделированием
альтернативной картины мира.
Ключевые слова: категория оценочности, прецедентное имя, прагматический потенциал, воздействующая функция, концептуальное слово.
The article discusses the reaction of the print media on the events that are in focus of social
attention. It also focuses on strengthening the pragmatic functions of modern media, which in
some cases accompanied by modeling an alternative picture of the world.
Key words: category of evaluation, case name, pragmatic potential, the affecting function,
conceptual word.
В силу своей специфики публицистический стиль органично сочетает функции информирования и воздействия, которые оперативно реализуются вследствие мгновенной
реакции СМИ на общественно значимые события современной нам действительности.
Не вызывает сомнения тот факт, что воздействующий потенциал масс-медиа в первую
очередь актуализирует одну из наиболее существенных своих составляющих – категорию оценки. По наблюдениям Л.Р. Дускаевой «Глубокий и системный характер носят
изменения в реализации оценочности в газете, находя выражение в функционировании
языковых единиц всех уровней (лексических, фразеологических, словообразовательных,
грамматических)» [1: 667].
Основанием для данной статьи послужили публикации в белорусских и российских
СМИ за март месяц 2011 г., посвящённые аварии на японской атомной станции «Фукусима-1». Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет утверждать, что отражение указанного события в масс-медиа с точки зрения прагматики способствовало
активизации как минимум двух языковых уровней: словообразовательного и лексиче© Стрижак А.Л., 2011
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ского, а также получившей широкое распространение в современных СМИ категории
интертекстуальности, реализующейся в разных видах прецедентных феноменов. Все
названные выше языковые явления, обладая ярким оценочным потенциалом, свидетельствуют о значительном усилении прагматической функции современных СМИ, а в ряде
случаев – её доминировании над информативной функцией.
На словообразовательном уровне языка доминируют лексемы окказионального характера, что вполне закономерно, поскольку «типичнейшая черта современного языка
– расцвет неузуального словообразования, распространяющийся в … языке газет, любых
средств массовой информации» [2: 138]. Наиболее распространённая в нашем материале
словообразовательная модель – замена части сложного слова на антонимичный компонент, либо слово иного тематического поля. Так, замена второй части термина радиоактивный на слово-антоним пассивный способствует обнаружению новых связей между
событиями и лицами реальной действительности, а также наполнению новообразования
радиопассивный мелиоративной оценкой: Радиопассивные элементы: все предрекают
Японии Чернобыль, но сами японцы не паникуют и верят спокойствию властей (КЪ,
март 2011).
Окказиональное слово полуподключение, производящей базой для которого также
является лексема терминологического характера полураспад, своеобразным образом
анонсирует содержание всей статьи в следующем контексте: Период полуподключения:
к реакторам АЭС «Фукусима-1» подведены кабели, однако система охлаждения атомных реакторов пока не функционирует (КЪ, март 2011).
Оригинальность окказионализма может достигаться благодаря сочетанию графического выделения части слова радиация с приёмом эпентезы, что значительно усиливает
экспрессивную направленность высказывания, создавая поле негативных оценочных
коннотаций: РадиАДция: наш Дальний Восток в тревоге – людям кажется, что до них
дошла радиация и надо спасаться. Кто-то пьёт йод, кто-то срочно уезжает. Оправданны ли такие меры? И почему спокойнее всех сами японцы? (АиФ, март 2011).
Своеобразным «связующим звеном» словообразовательного и лексического уровней языка, являющимся ярким примером их тесного взаимодействия, может служить
следующий контекст: Японскую АЭС тушат ликвидаторы-камикадзе: пять десятков
ликвидаторов, сменяя друг друга, чтобы уменьшить долю облучения каждого, работают на ликвидации катастрофы на АЭС «Фукусима-1». … эти люди уже попрощались
со своими близкими, зная, что могут получить смертельную дозу радиации (КП, март
2011). Деривационная окказиональность рассматриваемого примера проявляется в неожиданном сочетании узуальных лексем ликвидатор и камикадзе, что приводит к образованию сложного слова с идиоматичной семантикой. Лексическая новизна обнаруживает
себя в контекстуальном переосмыслении семантики номинатива камикадзе ‘о ком-либо,
рискующем чем-либо важным, существенным’, актуализации одного из компонентов исходного значения слова, а именно ‘человек, жертвующий жизнью на благо родины’. Подобная семантическая трансформация сопровождается закономерным формированием
устойчивой положительной оценки слова камикадзе. Особую выразительность контексту придаёт тот факт, что описываемые события происходят именной в той стране, чья
культура является сферой-источником концепта «камикадзе».
Оценочность на лексическом уровне представлена прежде всего метафоризацией
терминов из соответствующих освещаемому событию областей научного знания. Ис213

пользование географического термина магнитуда ‘величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн’ с лексикой иного
тематического плана – абстрактным существительным тревога – позволяет создать яркий, запоминающийся образ в следующем контексте: Магнитуда тревоги: в списках
погибших японских граждан на текущий момент около двух тысяч человек, однако, по
некоторым данным, прогнозируется, что число жертв может превысить десять тысяч (НГ, март 2011).
Метафоризация физического термина период полураспада ‘промежуток времени, в
течение которого распадается половина данного количества ядер радиоактивного изотопа’, помимо очевидной экспрессивизации высказывания, выражает авторскую озабоченность величиной и серьёзностью катастрофы, постигшей Японию: Период полураспада: семь дней Япония борется со своим несчастьем… На побережье совсем нехорошо
и страшно — там уже водой с вертолетов заливают «Фукусиму-1». И сколько еще
разбирать завалы, искать тела погибших, собираться с силами, чтобы строить новые
портовые города? (Нов. Г., март 2011). Семантика контекста осложняется также имплицитно выраженным сомнением автора в несоизмеримости глобального характера случившейся в Японии трагедии и сил, которыми располагает эта страна, чтобы справиться
с катастрофой.
Существенная актуализация категории интертекстуальности в современных СМИ
отмечается многими исследователями: «интертекстуальные ссылки стали, пожалуй, самым распространённым приёмом построения заголовков газетных и журнальных статей
в довольно широком круге изданий» [3: 3]. В свете сказанного прежде всего необходимо
отметить широкую представленность в СМИ прецедентного имени Чернобыль – символа ядерной катастрофы, который получил общемировую известность: Эксперты успокаивают: японского «чернобыля» не будет (КП, март 2011); сравним также: Некоторые
эксперты опасаются, что под влиянием «японского Чернобыля» общественное мнение
и в Германии, и в других странах может опять восстать против ядерной энергетики
(Нез. Г., март 2011).
Оригинальный пример совмещения информационной и воздействующей сторон высказывания представляет следующий контекст, где в пределах заголовка употреблены
сразу два прецедентных имени, причём второй – топоним Хиросима – входит в состав
номинации-перифраза: Чернобыль в стране Хиросимы: к землетрясению и цунами в
Японии, унесшим жизни сотен, если не тысяч людей, добавилась новая беда: авария на
атомной электростанции «Фукусима-1». Не столкнется ли страна, познавшая ужас
Хиросимы и Нагасаки, с кошмаром в духе Чернобыля? (МК, март 2011). Подобное использование имён собственных существенным образом расширяет спектр прочтения текста, поскольку вовлекает читателя в процесс формирования смысла, оценки события, активизирует различные дифференциальные признаки, сопутствующие данным топонимам.
Характерной чертой отмеченного выше употребления имён собственных является
«расширение» реального события, что достигается наложением на его восприятие фоновых знаний, своеобразных информационно-эмоциональных добавок, содержащихся
в сознании реципиента. В результате СМИ не только воспроизводят ту или иную ситуацию, но и особым образом участвуют в её создании, интерпретируя происходящие
события под определённым углом зрения. Так, имплицитное воздействие заголовка
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Чернобыль в стране Хиросимы проявляет себя в тенденциозном подборе культурных
концептов, участвующих в формировании смысла, поскольку Япония известна не только и не столько благодаря атомной бомбардировке 1945 года. Кроме того, вынесение
топонима Чернобыль в начало фразы способствует восприятию ядерной катастрофы в
Японии как уже произошедшего события, хотя это далеко не так: к моменту публикации
информационной заметки было известно лишь о проблемах охлаждения атомных реакторов. Следовательно, рассмотренный контекст является яркой иллюстрацией реализации воздействующей функции СМИ, примером речевого манипулирования, направленного на внедрение в сознание адресата имплицитно сформированной негативной оценки
события. Таким образом, использование прецедентных имён собственных в масс-медиа
представляет собой достаточно мощный механизм скрытого воздействия на сознание
адресата, позволяющий манипулировать нужными автору текста смыслами, создавая
определённую картину мира.
К особому типу прецедентных имён собственных могут быть также отнесены названия широко известных произведений искусства, литературы и т.д. Одним из самых
выразительных контекстов, где используются прецедентные феномены данного типа,
можно считать следующий пример, апеллирующий к всемирно известной картине И.
Айвазовского «Девятый вал»: Девятый балл: Япония оплакивает жертв трагедии:
число погибших и пропавших без вести уже составило более 10 тысяч человек (Огонёк,
март 2011). Усилению экспрессивного потенциала высказывания в значительной мере
способствует общность тематики произведения живописи и освещаемого события, что
позволяет говорить о своеобразном «мерцании смыслов». Так, катастрофические разрушения в Японии вызваны землетрясением магнитудой 9 баллов, средний уровень волны
цунами – «вала» – составлял, по сообщениям информагентств, 9-10 метров. Нельзя не
обратить внимания также и на фонетическое созвучие субстантивного компонента в названии картины «Девятый вал» и его лексического субститута в заголовке статьи.
Многими исследователями русского языка отмечается значительная активизация в
языке современной публицистики так называемых ключевых (концептуальных) слов, под
которыми понимаются «слова, обозначающие явления и понятия, находящиеся в фокусе
социального внимания. К ключевым словам нашей эпохи относятся и высокочастотные
имена собственные, и имена нарицательные» [2: 92]. Одним из таких ключевых слов в
современных масс-медиа является, вне всякого сомнения, название японской атомной
станции «Фукусима-1». Можно говорить о том, что на наших глазах в течение очень
короткого периода времени происходит трансформация названного имени собственного в прецедентный феномен, поскольку в ряде публикаций наблюдается апелляция не к
собственно денотату, а набору стремительно формирующихся дифференциальных признаков данного имени. Одним из таких признаков является представление о невидимой,
неосязаемой, но от этого не становящейся менее опасной угрозе, что отражено в следующем примере: «Фукусима» надвигается на Россию: послезавтра радиоактивный
ветер придет на Дальний Восток (Труд, март 2011). Метафорическое переосмысление
названия атомной станции также выражается в формировании признака глобальности
происходящей катастрофы, её планетарного масштаба: Тень «Фукусимы» накрыла мир
на сто лет: на полную ликвидацию последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» потребу215

ется до 100 лет. Именно столько будет плавиться топливо в поврежденных реакторах
(www. Utro.ru/).
Таким образом, можно говорить о высокой степени динамичности современных
СМИ в отражении событий, находящиеся в фокусе социального внимания. Подобная реакция сопровождается значительным усилением прагматической функции масс-медиа,
что в некоторых случаях приводит к искажённому отражению реальности, к моделированию альтернативной картины мира и её имплицитному внедрению в сознание адресата.
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МЕТАФОРИЧНІ ПРОЦЕСИ У ФАХОВІЙ МОВІ БІЗНЕСУ
(на матеріалі німецьких газетних текстів)
Стаття присвячена дослідженню семантичної та когнітивної суті метафори.
Простежено функціонування термінологічної метафори на основі механізму її транспозиції із первинної сфери у вторинну. Доведено, що метафора як термінотвірний засіб
виявляє високу продуктивність у масмедійному просторі.
Ключові слова: терміносистема, когнітивна метафора, первинна/вторинна сфера,
інваріант, смислотвірний компонент, масмедійний простір.
Статья посвящена исследованию семантической и когнитивной сути метафоры.
Прослежено функционирование терминологической метафоры на основе механизма ее
транспозиции из первичной сферы во вторичную. Доказано, что метафора как терминообразовательное средство проявляет высокую продуктивность в масмедийном пространстве.
Ключевые слова: терминосистема, когнитивная метафора, первичная/вторичная
сфера, инвариант, смыслообразовательный компонент, масмедийное пространство.
The article is devoted to the research of semantic and cognitive essence of metaphor. The
functioning of terminologic metaphor has been traced on the basis of transpositive mechanism
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from primary to secondary sphere. It has been proved that metaphor demonstrates its high
termforming potential in masmedia background.
Key words: termsystem, cognitive metaphor, primary/secondary sphere, invariant,
senseforming component, massmedia background.
Лінгвістичний енциклопедичний словник тлумачить метафору як «троп або механізм мовлення, який полягає у вживанні слова, що позначає певний клас предметів, явищ
і т. п., для найменування об’єкта іншого класу, або аналогічних об’єктів» [1: 344].
Перспективу філософських та лінгвістичних досліджень суті метафори відкрила
сформована ще в кінці ХХ ст. когнітивна лінгвістика. Нове бачення метафори спричинило появу теорії когнітивної метафори як «однієї з форм концептуалізації; когнітивного
процесу, який передає і формує відповідні нові поняття» [2: 73]. За Лакоффом метафора
не обмежується лише однією сферою мови, оскільки мислення людини передбачає застосування метафори в інших галузях» [3: 389].
Метафоричне «перенесення» значення є одним із способів термінотворення як результат асоціативного аналізу, аналогії та переосмислення загальновживаної лексики певної
професійної групи на основі когнітивних процесів метафоризації та метонімізації.
З урахування термінотвірної ролі метафори можемо говорити як про її домінантну
роль у категоризації концептів, зокрема у пізнанні нового через вже відоме, так і про
подвійну мотивованість фахових термінів: загальнолінгвістичною тенденцією розвитку
термінології та метафоричністю мислення, результатом якого є виникнення нових термінів.
Появу нових смислів загальновживаних слів у межах терміносистеми бізнесу розглядаємо як полісемне явище. Процес метафоричної номінації не лише сприяє появі нових
смислів, поповнюючи ними окрему термінологічну систему чи галузь термінології, але
й розширює значення слів загального словникового складу мови [4: 137]. «Метафори
передають те, що часто важко позначити, те, що немає прямого позначення» [5: 101].
Певну роль для тлумачення метафоричного значення відіграє контекст, який містить
необхідні для розкриття його семантики компоненти. «Контекст як найближче словесне оточення лексеми у тексті або мовленні демонструє відповідність конкретного смислу одному акту думки» [6: 132]. Таким чином значення метафори передбачає у своєму
складі наявність усіх необхідних смислових компонентів для реалізації того чи іншого
мовленнєвого акту. Для підтвердження такої думки наведемо приклади термінів сфери
бізнесу із німецькомовних газет:
(1) «Das Stressige für mich und mein Team ist nicht das Kassieren, sondern das Einpacken
der Geschenke. Wir arbeiten von 9 bis 13 Uhr. Bis wir den letzten Kunden bedient und
den Laden ordentlich hinterlassen haben, ist es bestimmt 14 Uhr. Dann wünschen wir uns
untereinander alles Gute und gehen nach Hause.» (ZEIT ONLINE, http://www.zeit.de/
karriere/beruf/2010-12/arbeiten-heiligabend?page=2, 24.12.2010). «Найбільшим стресом
для мене та моєї команди є не робота з грошима, а пакування подарунків. Ми працюємо
з 9 до 13. Поки ми обслужимо останнього клієнта і залишимо магазин – вже друга
година. Тоді ми бажаємо один-одному всього найкращого і йдемо додому.»
У наведеному прикладі «bedienen» виступає у своєму початковому вихідному значенні – «обслуговувати когось» як фізична дія, однак наступний приклад, узятий їз сфери
фінансів, актуалізує вже сему ментальної дії:
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(2) «Das Geschäft läuft so: Die Broker werben die Hypotheken ein und deponieren
sie bei der Deutschen Bank, die als Treuhänder fungiert. Eine Investmentbank bündelt die
Kredite in Derivate und verkauft sie weiter. Die Aufsicht darüber, ob die Kredite von den
Schuldnern ordnungsgemäß bedient werden, hat aber nicht der Treuhänder, sondern ein
dritter Dienstleister.» (ZEIT ONLINE, http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2010-08/
cleveland?page=2, 26.08.2010). «Операція здійснюється наступним чином: брокери залучають іпотеки і кладуть на депозит у Німецький банк, який виступає довіреною
особою. Інвестиційний банк нараховує на кредити додаткові відсотки і продає їх далі.
Контроль над тим, чи належним чином боржники обслуговують свої кредити здійснює
не довірена особа, а третя сторона.» – де «bedienen» набуває смислу обслуговувати не
фізичну особу, а об’єкт.
Функціонування термінологічної метафори у фахових текстах сфери бізнесу –
«складний семантичний процесс, оскільки з одного боку він повязаний з пізнавальною
діяльністю дослідника, з іншого – з необхідністю у вербалізованій формі зафіксувати
результат пізнання» [7: 23].
Як підтвердження цього наведемо думки інших вчених. Так за П.Рікером метафора
розглядається як «процесс породження семантичних категорій шляхом злиття відмінностей у тотожність» [8: 434]. Тобто метафора не лише вказує на подібність понять, але й
прирощує нові нюанси її семантики.
Вважаємо, що базовою семою для транспозиції номінації чи «зародження» концептуальної метафори є імпліцитний компонент або низка концептуальних ознак.
Г.Скляревська справедливо називає цей компонент «символом метафори», трактуючи
його як семантичний компонент, «що складається з однієї або кількох сем, який у вихідному номінативному значенні належить до сфери конотації, а в метафоричному – входить у денотативний зміст у якості ядерних (диференційних) сем і служить основою
змістових перетворень у процесі метафоризації» [6: 47]. На думку вченої, таким семантичним елементом може слугувати конкретна спільна ознака, яка легко вичленовується
та експліцитно пов’язує метафоричне значення з вихідним.
Інші лінгвісти вважають, що елементи подібності є компонентами концептуальної
структури, а не семантики слова. Оскільки в когнітивній лінгвістиці метафору розглядають як відображення одного концептуального поля на іншому, тому результатом такого
ментального порівняння є перенесення найменування з одного об’єкта (ситуації) на інший об’єкт (ситуацію).
Елементи подібності виявлються у процесі когнітивної обробки нової інформації.
Важливим є те, що сюди належать не лише ядерні, але й периферійні концептуальні
змісти, при цьому, як справедливо відзначає Д.Шмельов, «семантична ознака, на якій
ґрунтується метафоричне значення, не важлива для структури основного значення вихідного слова, її може взагалі не бути. Базове та метафоричне значення пов’язують лише
асоціативні ознаки» [9: 73]. Подібну точку зору поділяють В.Телія, відносячи ознаку
схожості у площину позамовних змістів [10: 227], та Г.Скляревська, котра вважає відсутність спільного компонента загальним правилом [6: 46]. Ілюстрацією вищесказаного
можуть слугувати наступні приклади:
(3) «Mehr als 70 Rollen hat Schauspielerin Thekla Carola Wied im TV gespielt. Meist gibt
sie die Heitere, Tüchtige, Patente. Dabei würde sie gerne mal ein anderes Fach bedienen.»
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(NEWS. de., http://www.news.de/medien/855059787/ich-habe-mich-immer-durchgebissen/1/,
04.06.2010). «Кіноакторка Текла Карола Від зіграла на телебаченні більше 70 ролей.
Переважно це веселі, старанні, стильні героїні. При цьому вона охоче обслуговувала б
інший фах.»
(4) «Klein und auch als Neuwagen vergleichsweise günstig: Mit diesen Attributen
bediente der Hyundai Getz schon früh die Vorlieben vieler Käufer.» (BERLIN ONLINE,
http://www.berlinonline.de/themen/auto-und-motor/automarkt/1243637-44846hyundaigetzsolidersubkompakter.html, 02.09.2010). «Малий і порівняно дешевий як для
нового автомобіля: в такий спосіб Hyundai Getz вже давно обслуговував пристрасті
багатьох покупців.»
Як бачимо, метафора дає можливість слову виконувати функцію нової характеристики предмета (явища, дії, ознаки) через його номінацію за подібністю до іншого предмета внаслідок порівняння спільних для обох об’єктів ознак. Отож, в основі дієслівних
метафоричних перенесень лежить зближення та порівняння двох дій за внутрішніми семантичними характеристиками, що перебувають у семному складі первинного значення.
Вторинні смисли дієслів формуються під впливом експліцитних та імпліцитних денотативних сем або конотативних ознак. Втрата частини сем вихідною семою і поява нових
у семантичній структурі похідної семеми під час транспозиції метафори зумовлюють
зміни у характері сполучень суб’єктів та об’єктів. Як результат таких метафоричних зрушень у семному складі семами є перехід назви з однієї сфери вживання в іншу та поява
нових контекстів сполучуваності [11: 213].
За напрямом дії відносно суб’єкта / об’єкта виокремимо наступні групи:
S → O (5) In der Debatte geht es um ein Angebot der DKV. Ferner sprach sich für
Solidarität zwischen privater und gesetzlicher Versicherung und eine Bürgerversicherung aus.
SPD-Experte Karl Lauterbach warf Rösler zudem vor, die Interessen der Pharmaindustrie zu
bedienen.» (NEWS. de, http://www.news.de/politik/855041310/kassen-brechen-das-tabu/1/,
21.01.2010). «Суперечка розгорілася довкола пропозиції німецького страхування на випадок хвороби. Мова також йшла про солідарність між приватним та легальним страхуванням та страхуванням громадян. Експерт соціал-демократичної партії Німеччини
Карл Ляутербах до того ж дорікнув в обслуговуванні інтересів фармацевтичної індустрії.» або
(6) „Ein Auto soll zwar in die engen Parkplätze der Innenstädte passen, aber zumindest
auf den vorderen Sitzen genügend Platz bitten. Die Hersteller bedienen diesen Trend mit
Fleiß.“ (ZEIT ONLINE, http://www.zeit.de/auto/2010-08/toyota-iq-citroen-c3-kleinwagen,
20.8.2010). „Автомобіль повинен підходити для вузьких автостоянок у центрі міста,
бути достатньо просторим принаймі на передніх сидіннях. Виробники старанно обслуговують цей тренд.“
S ↔ O (7) «Bürgermeister Peter Vennemeyer betonte, dass die vorgesehene Dauer des auf
knapp zwei Jahre angelegten Prozesses „der organisatorischen Machbarkeit geschuldet“ sei,
und nichts mit Zögern und Zaudern zu tun habe. Man wolle keine „Einzelinteressen bedienen“,
sondern ganz bewusst ergebnisoffen mit allen Beteiligten diskutieren.» (WESTFÄLLISCHE
NACHRICHTEN, http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/greven/
1442465_Schulentwicklung_Was_muss_was_geht.html, 11.11.2010.) «Бургомістр Петер
Венемайєр наголосив, що очікувана тривалість запланованого процесу до двох років
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«зобов’язана організаційним можливостям» і не пов’язана із зволіканнями та нерішучістю. Не хочеться «обслуговувати окремі інтереси», а цілком свідомо вести конструктивні дискусії зі всіма учасниками.»
Напрям дії відносно суб’єкта до суб’єкта підтверджено наступними прикладами:
S → S (8) «Die Zeitarbeiter haben in Deutschland unter der Kriese deutlich mehr gelitten
als die Stammbelegschaften. Sie wurden zuerst nach Hause geschickt und sie sollen jetzt
wieder helfen, die Nachfrage aus dem Ausland zu bedienen.» (NEWS. de, http://www.news.
de/wirtschaft/855069333/heilsbringer-mit-makel/1/, 16.08.2010). «Тимчасові працівники постраждали від кризи у Німеччини значно більше ніж штатні. Спочатку їх відправили
додому, а зараз вони повинні знову допомагати задовольняти попит із закордону.» чи
скажімо
S ↔ S (9) «Seit Jahren ist es ein offenes Geheimnis: Bordellbesitzer zahlen Taxifahrern ein
Kopfgeld, wenn sie Kunden gezielt in ihre Bordelle schleusen. Die Prämien sind der Wahnsinn,
die Fahrer kassieren bis zu 200 Euro, wenn sie ein bestimmtes Bordell bedienen. Und das
pro Gast (oft betrunken)!» (BILD, http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/27/muenchenoktoberfest/probleme-rund-um-die-wiesn.html, 27.09.2010). «Це вже давно загальновідома
таємниця: власники борделів виплачують таксистам винагороду за кожного клієнта,
якого вони цілеспрямовано скеровують у їхні борделі. Нагороди неймовірні, таксисти
отримують до 200 євро, якщо вони обслуговують конкретний бордель. І це з одного
гостя (часто п’яного!)»
(10) «Beide politischen Parteien bedienen ihre reichen Wahlkampfsponsoren,
während sie behaupten, die Mittelschicht zu vertreten. (ZEIT ONLINE, http://www.zeit.de/
wirtschaft/2010-10/usa-konjunktur, 14.10.2010). «Обидві політичні партії обслуговують
своїх багатих спонсорів передвиборної боротьби, в той час як вони стверджують, що
представляють середній прошарок.»
Напрям дії відносно об’єкта до суб’єкта чи навіть об’єкта до об’єкта демонструють
такі приклади:
О → S (11) «Der Werbeeffekt für den Nissan Leaf dürfte in Deutschland jedoch zunächst
nur gering ausfallen. Denn vor Anfang 2012 kommt der kompakte und alltagstaugliche
Fünfsitzer hierzulande nicht auf den Markt. Grund ist unter anderem das Fehlen von
staatlichen Kaufanreizen. Nissan will zuerst die Märkte bedienen, auf denen derartige
Regelungen existieren. Portugal und Irland erhalten den Leaf daher bereits Anfang 2011.»
(WELT ONLINE, http://www.welt.de/motor/article11286912/Elektro-Nissan-siegt-SUV-vonDacia-wird-Letzter.html, 30.11.2010). «Рекламний ефект від Nissan Leaf матиме в Німеччині спочатку лише мінімальні результати. Оскільки до початку 2012 компактне придатне для повсякденного використання п’ятимісне авто не з’являтиметься на нашому
ринку. Причиною цьому є, крім іншого, відсутність державних купівельних інтересів.
Нісану потрібно спочатку обслужити ринки, на яких існують такого роду регулювання. Тому Португалія та Ірландія отримають Leaf вже на початку 2011 року.»
О → О (12) «Das Segment unter vier Euro Ladenpreis können Weine höherer Qualität
sowieso nie bedienen. Denn Flasche, Verschluss, Ausstattung, Marketing, Transport und
Händlerspanne lassen da gerade mal ein paar Cent für das Getränk übrig. Auch das muss dem
Konsumenten klar sein: Ist Wein allzu günstig, dann stammt er aus industrieller Landwirtschaft
und Massenproduktion.» (ZEIT ONLINE, http://www.zeit.de/lebensart/essen-trinken/2010-11/
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weinkolumne-discounter, 26.11.2010). «Так чи інакше вина високої якості не можуть
обслуговувати сегмент роздрібної ціни нижче чотирьох євро. Адже пляшка, корок,
оформлення, маркетинг, транспортування та торгівельна націнка залишають лише
кілька центів. Споживач повинен розуміти: якщо вино надто дешеве, то воно походить
з промислового сільського господарства та масового виробництва.», тощо.
Як бачимо з наведених прикладів лексема bedienen вживається у «переносних» значеннях, утворених шляхом метафоричного переносу у вторинну номінацію. Оскільки
метафора є результатом пізнавальної діяльності людини, можемо констатувати універсальність метафоризації як процес становлення «переносного» значення, результатом
якого є поява метафоричного смислу з притаманними йому образністю та емоційністю.
Фактично «процес метафоризації – це вміння пізнавати одні предмети через інші, нові –
через порівняння з уже відомими» [12: 161].
Таким чином когнітивна інформація, яку містить метафора, дозволяє порівнювати
«старе» і «нове» значення, відшукати аналогію та зафіксувати подібність, зформувати
уявлення та спосіб мислення, а також інтерпретувати денотат через зіставлення, що призводить до нової концептуалізації поняття.
На наш погляд метафоризація можлива лише за наявності потенційної семантичної
структури слова. Образність та властивість поєднувати конкретне і абстрактне, реальне і
гіпотетичне зумовлюють її широке застосування у номінативній функції. Метафоричний
термін таким чином запозичує семантичне наповнення свого прототипа (позитивне або
негативне), що відображається в його конотації.
Як ілюструють наведені приклади метафорична термінологія поповнюється за рахунок переосмислення загальновживаної лексики, що полегшує її декодування і робить
доступною навіть для нефахівців. Зародження наукової метафори «тісно пов’язане з концептуальною системою носіїв мови, з їх стандартними уявленнями, з системою оцінок,
які існують поза мовою і лише вербалізуються в ній» [13: 28]. Тому тотожні явища та
реалії у носіїв різних мов можуть виражатися за допомогою нетотожних асоціацій – лакун, що зумовлено різними уявленнями про чуттєвий світ та відмінними асоціативними
зв’язками. Таким чином метафора однієї субмови може не мати аналога в іншій, про що
свідчать наступні приклади:
(13) «Die Einsicht sei allerdings oft noch nicht so tief verankert, dass die Betroffenen
wirklich alle Hebel bedienen würden, um das Problem zu beheben.» (WELT ONLINE, http://
www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article11517593/Deutschland-ist-kein-Frauenland.
html, 10.12.2010). «Розуміння цього часто ще не так глибоко закріпилося, тому для вирішення проблеми необхідно задіювати усі важелі.», де українське «задіювати» у смисловому аспекті віддалене від німецького «bedienen» або:
(14) „Die Kanzlerin bedient auch die Debatte um ausländische Fachkräfte.“ (ZEIT
ONLINE, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-10/merkel-regionalkonferenz-berlin,
16.10.2010). „Канцлерка також веде дебати про іноземних спеціалістів.“, де «вести
дебати» отримало нове семантичне «прирощення».
Отже, аналізований фактичний матеріал дає підстави стверджувати, що метафорична номінація є продуктивним методом термінотворення, який передбачає семантичне
переосмислення певного об’єкта / суб’єкта у результаті трансферу основного значення
загальновживаного слова у його спеціальні терміносистеми. Особливість метафорично221

го терміна полягає у модифікації його функції з предикативної на номінативну, що здійснюється унаслідок асоціативних процесів пізнання навколишньої реальності.
Зазначений механізм транспозиції метафори від загального до фахового здійснюється на основі їх подібності. Аналізований у статті матеріал засвідчив, що утворені в результаті метафоричного переносу терміни завдяки своїй внутрішній формі виступають
основою для вторинної номінації. Їм притаманна образність та емоційність, що не суперечить їх термінологічній сутності.
Проведений аналіз функціонування термінологічної метафори „bedienen” у німецькому газетному тексті виявив випадки відсутності його словесних еквівалентів в українській мові, що свідчить про відмінності розвитку асоціативних зв’язків у носіїв різних
мов. Таке спостереження має перспективу подальшого дослідження та заслуговує окремої наукової статті.
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ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ 2010:
КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ФРН
Стаття присвячена аналізу публікацій німецької періодики, у яких висвітлювалися
президентські вибори в Україні 2010 року. Обґрунтовано вибір та актуальність теми
дослідження, проведено комп’ютерний контент-аналіз текстів, проаналізовано структурні та аксіологічні аспекти виборчої кампанії.
Ключові слова: контент-аналіз, категорії, частотність, структура, оцінка.
Статья посвящена анализу публикаций немецкой периодики, в которых освещались
президентские выборы в Украине 2010 года. Обоснован выбор и актуальность темы
исследования, проведен компьютерный контент-анализ текстов, проанализированы
структурные и аксиологические аспекты избирательной кампании.
Ключевые слова: контент-анализ, категории, частотность, структура, оценка.
This article is devoted to the analysis of German press publications on the presidential
elections of 2010 in Ukraine. The topicality of this investigation is shown; the computer based
content analysis of texts is conducted. The main structural and axiological aspects of the
election campaign are analyzed.
Кey words: content analysis, categories, frequency, structure, rating.
Сучасний етап розвитку джерело- і документознавства відзначається активним використанням формалізованих методів аналізу. Ці методи істотно зменшують ступінь
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суб’єктивності, яка притаманна традиційним методам аналізу джерел, зокрема текстів
періодичних публікацій. Одним із таких методів є комп’ютерний контент-аналіз. Цей
метод широко застосовують у політичній лінгвістиці. У вітчизняних дослідженнях змісту періодичних видань переважає описовість, а контент-аналіз часто зводять до передачі
змісту своїми словами. Наше дослідження ґрунтується на комп’ютерних методах аналізу змісту політичної комунікації – контент-аналізі та частотному аналізі. Вибір теми
зумовлений по-перше, значенням досліджуваних подій для іміджу України у світі та
для європейської безпеки, і по-друге, необхідністю розширення джерельної бази досліджень політичної комунікації. Ці чинники зумовили актуальність нашого дослідження.
Об’єктом цього дослідження стала відображення політичних процесі на сторінках друкованих ЗМІ, а предметом – структурні та аксіологічні аспекти висвітлення президентської кампанії 2010 у сучасній пресі ФРН..
Для кількісного та якісного контент-аналізу текстів ми обрали програму МAXQDA.
Матеріалом дослідження стали 90 статей із загальнонаціональних та регіональних періодичних видань ФРН: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter
Rundschau, Stuttgarter Zeitung, Badische Zeitung, Die Tageszeitung, Stuttgarter Nachrichten,
Die Zeit und Südkurier. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з листопада
2009 до березня 2010 року. Розподіл статей за газетами ілюструє рисунок 1:

Рис. 1 Розподіл публікацій у газетах
Як бачимо, найбільший відсоток складають публікації у Frankfurter Allgemeine
Zeitung (25%), на другому і третьому місці – публікації у Süddeutsche Zeitung (21%) та
Badische Zeitung (19%).
Оскільки заголовки є одним із центральних елементів періодичних публікацій і повинні привертати увагу читача, то одним із завдань нашого дослідження був аналіз найчастотніших слів у заголовках статей. Результати частотного аналізу заголовків (включаючи підзаголовки), проведеного за допомогою програми MAXQDA, подано на малюнку
1. Загальна кількість слів – 266.
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Рис. 2 Частотність слів у заголовках статей
Як бачимо, найчастіше у заголовках згадувалися Ю.Тимошенко і В. Янукович (21 і 17
разів відповідно), а також назва нашої держави (10) та її столиці (7). Щоб проаналізувати
структурні аспекти висвітлення президентських виборів у німецькій пресі, за допомогою
програми MAXQDA ми сформували систему категорій та відповідних їм підкатегорій:
учасники виборчої кампанії, чинники, які впливали на перебіг виборів і політичні акценти
президентської кампанії. У категорії чинники ми виділили дві підкатегорії: зовнішні і
внутрішні чинники, які в свою чергу поділяються на події та особистості, а в категорії
політичні акценти – підкатегорії зовнішня політика, мова, церква, демократичні цінності. На рисунку 2 показано систему категорій у програмі MAXQDA.

Рис. 3. Система категорій у програмі MAXQDA.
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Про «вагу» окремих категорій у структурі президентських виборів 2010 року можна
судити на основі підрахунку їх частотності у текстах аналізованих видань. Частотність
окремих категорій подано у таблиці 1.
Таблиця 1
Частотність категорій
учасники

частотність

чинники

частотність

політичні
акценти

частотність

Янукович
Тимошенко
Ющенко
Тигіпко

504
449
172
29

газова війна
Медвєдєв
Ахметов
Кучма
Путін
свинячий
грип

34
34
18
14
10

Росія
НАТО
демократія
Брюссель
Європа

113
35
24
22
14

9

церква

5

Як видно з таблиці, у категорії учасники найчастіше зустрічаються імена В. Януковича і Ю. Тимошенко. Це відповідає ключовій ролі цих фігур у президентській кампанії.
Що ж стосується чинників, які найбільше впливали на перебіг виборів 2010 року, то тут
варто виокремити затяжну українсько-російську суперечку про газ та «свинячий грип», а
також імена російського президента та премєр-міністра, а також колишнього президента
України. Серед політичних акцентів виборчої кампанії слід назвати стосунки з Росією,
відносини Україна-НАТО та Україна-ЄС, а також демократичні цінності, які лежать в
основі передвиборчих програм кандидатів.
Наступним етапом дослідження був аналіз оцінок президентських виборів у німецькій періодиці. Ці оцінки стосуються передусім основних учасників виборчої кампанії.
Найбільшу кількість оцінок німецька преса дала кандидатам В. Ющенку, Ю Тимошенко
та В. Януковичу. Серед оцінок В. Ющенка переважають негативні: невиконання передвиборних обіцянок, боротьба за владу з прем’єром Тимошенко, втрата кредиту довіри. (Gladiator jenes kurzen Völkerfrühlings; Zum Ende seiner Amtszeit als Präsident ist er
kaum mehr als eine tragische Figur im Machtkampf in Kiew, Juschtschenko erwies sich trotz
seiner umfangreichen Vollmachten als zu schwacher Präsident; Präsident Juschtschenko, der
Sieger der Revolution .... hat ...keine Chance, in den zweiten Wahlgang zu kommen; Viktor
Juschtschenko und Julia Timoschenko haben ihre einmalige Chance nicht genutzt...)
В оцінці Ю. Тимошенко спостерігається баланс негативних та позитивних оцінок.
Позитивно німецька прес оцінює її дипломатичний хист у стосунках з Росією і вміння
вибирати адекватну до ситуації модель поведінки та подобатися виборцям. (Wie sie zeigt,
kann ein Politiker aus dem Osten im Westen durchaus erfolgreich sein; Ministerpräsidentin
Timoschenko hat seit einiger Zeit ein besseres Verhältnis zu Russland; Putin hat während eines
Treffens mit Timoschenko wichtige Zugeständnisse im Gashandel angekündigt und damit deren
Position im Präsidentenwahlkampf gestärkt; Ihr Gespür, wann sie als volksnahe Frau und
wann als große Dame aufzutreten hat, wann diplomatisches Fingerspitzengefühl und wann
Brachialgewalt zum Ziel führt, ist perfekt; populistische und charismatische Figur, sie weiß,
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wie man sich in der Politik durchsetzt). Негативно німецька періодика оцінює її нездатність пододати фінансову кризу, бажання попіаритися на боротьбі з свинячим грипом,
постійні суперечки з Ющенком. (Timoschenko ist gescheitert, weil sie kein klares Konzept
zur Bekämpfung der Finanzkrise vorgelegt habe; Sie werde... für den Verfall der Hrywna, für
steigende Arbeitslosigkeit und das Sinken der Reallöhne verantwortlich gemacht; Das aber ...
ist ihr Wahlkampftheater).
Імідж Януковича у німецькій пресі змінювався з перебігом президентської кампанії
– від відверто негативної оцінки його кримінального минулого та фальшування виборів
2004 року. (Janukowitschs Ton ist antiwestlich. Der Mann aus dem russischsprechenden Osten,
der 2004 trotz mehrerer Interventionen Putins und massiver Fälschungen die Präsidentenwahl
verloren hatte, kehrt zurück; Es wurden auch seine Verurteilungen als Jugendlicher wegen
schweren Raubs und seine offenkundigen Bildungsmängel ins Spiel gebracht) і до стриманопозитивної оцінки його намагань здобути прихильність Заходу та прислухатися до зарубіжних консультантів. (Janukowitsch hat einige Lektionen von seinen Beratern aus dem Wes
ten gelernt; Allerdings ist Janukowitsch nicht durch und durch antiwestlich. Er hat seit seinem
Sturz 2004 demokratische Reife gezeigt; Doch hat sich Janukowitsch in den vergangenen
fünf Jahren offenkundig geändert. Er tritt nicht nur sicherer auf diplomatischem Parkett auf,
sondern betonte auch bei vielen Gelegenheiten die Distanz zu Moskau; Dann überraschte das
neue Staatsoberhaupt Freund und Feind, als er Brüssel als Ziel seiner ersten Auslandsreise
ansteuerte).
Підводячи підсумки, можемо стверджувати, що використання комп’ютерного контент-аналізу у дослідженнях великих текстових масивів істотно посилює об’єктивність і
достовірність отриманих результатів, що є необхідною умовою серйозних наукових досліджень. Поєднання кількох типів контент-аналізу (аналіз частотності лексем, аналіз
тем, оціночний аналіз) та використання комп’ютерних програм при дослідженні текстів
періодичних видань забезпечив комплексний характер дослідження президентських виборів в Україні 2010 року у висвітленні німецької преси.
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ПОЛІТИЧНА МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Стаття присвячена розгляду проблеми політичної маніпуляції з лінгвістичної точки зору. Здійснено різносторонній огляд досліджень феномену політичної маніпуляції, а
також визначено роль мовних засобів у процесі маніпуляції.
Ключові слова: маніпуляція, політична маніпуляція, мовні засоби політичної маніпуляції.
Статья посвящена рассмотрению проблемы политической манипуляции с лингвистической точки зрения. Осуществлен разносторонний обзор исследований феномена
политической манипуляции, а также определена роль средств языка в процессе манипуляции.
Ключевые слова: манипуляция, политическая манипуляция, языковые средства политической манипуляции.
The article examines issues of political manipulation from the linguistic point of view.
Diversified review of studies of the phenomenon of political manipulation was accomplished
and the role of means of language in the process of manipulation was described.
Key words: manipulation, political manipulation, means of language in political
manipulation.
Проблема політичної маніпуляції має міждисциплінарний характер і розглядається
на перетині низки наук: політології, соціології, психології та лінгвістики. Наприкінці ХХ
століття фокус у дослідженні впливу на свідомість людини за допомогою мови зміщується з теорії на власне мовні прийоми, що пов’язано з активним розвитком гуманітарних
наук та збільшенням чисельності міждисциплінарних досліджень. У 50-х роках ХХ століття виникає новий напрямок лінгвістики – психолінгвістика, яка вивчає взаємовідносини мови, мислення та свідомості. Дослідження з психолінгвістики акцентують увагу
на питаннях мовленнєвого впливу на адресата. У рамках даного напрямку обґрунтовується думка, що вплив через мовні засоби є навмисною перебудовою смислової сфери
особистості. В даному випадку соціально спрямований текст ставить наступні головні
завдання: привернути увагу до тексту, оптимізувати його сприйняття і вплинути на розуміння його змісту реципієнтом. Стверджується, що психолінгвістичні особливості тексту
можуть і повинні досліджуватися диференційовано залежно від їх орієнтованості на те
чи інше завдання [1].
Згідно з етимологічним словником української мови, слово «маніпуляція» – означає «складну дію над чимось», є запозиченням з французької мови; фр. manipulation,
manipuler – «маніпулювати, обробляти» пов’язані з manipule «жменя» і походять від лат.
manipulus, утвореного з основ іменника manus «рука» та дієслова pleo «наповнюю» [2:
383]. Таким чином, маніпулювати кимось можна «тримаючи його в жмені».
© Роздабара К.Д., 2011
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Історія вивчення явища політичної маніпуляції сягає у давнину. У філософських
трактатах Сходу з мистецтва управління державою і політикою знаходимо майстерно
вписаний маніпулятивний підхід. Відомі китайські філософи досліджували мистецтво
створювати та реалізовувати за допомогою хитрощів плани з прихованою кінцевою метою. В античні часи про прийоми маніпулятивного впливу на людей у процесі їх взаємодії, зокрема, писав Арістотель. Відомі роботи Макіавеллі, Шопенгауера, в яких розглядаються численні аспекти міжособистісної взаємодії людей, зокрема й психологічні
маніпуляції партнером.
Ґрунтовні дослідження проблеми політичного маніпулювання були розпочаті на початку ХХ століття, коли головною метою науковців став пошук засобу, який би допомагав створювати «несвідомий натовп», що дозволяв би вдало керувати маніпульованим
суспільством. Відкриття Г. Лебона, З. Фройда, С. Московічі, Е. Канетті та інших дослідників у сфері політичної психології розширили горизонти дослідження проблеми політичної маніпуляції. У сучасній науці можна назвати наступні напрями розгляду даного
питання: соціологічна школа (Е. Аронсон), психологічна школа (Р. Броун, Р.Гудін), політологія (Г. Карра-Мурза, А. Цуладзе), політична лінгвістика (С. Бацевич, Н. Гронська,
А. Шарова, А. Чудінов, Л. Нагорна).
У другій половині ХХ століття відбулося поєднання досліджень у політичній науці
та лінгвістиці. У цей час було розроблено теорії, які стали підґрунтям наукового поля для
подальшого вивчення аспектів політичного маніпулювання: теорія «спіралі мовчання»
(Е. Нуель-Нойман); модель ситуативного управління поведінкою (Ф. Латенс, Р. Крейтер, П. Лазарсфельд); теорія когнітивного дисонансу (Л. Фестінгер); теорія політичного дискурсу (Т.А. ван Дейк, Ж. Женетт, Г. Кресс, Д. Грін); дослідження метафори (Дж.
Лакофф, М. Джонсон); дослідження риторичних засобів впливу (К. Гільйомен); теорія
лінгвістичної відносності та теорії лінгвістичної детермінованості (Е. Сепір, Б. Уорф) та
ін. Розгляд політичної маніпуляції з точки зору саме вербальних засобів проведено у наукових статтях, в яких розглядаються певні підходи до маніпуляції свідомістю на основі
використання лінгвістичних засобів. Відносно комплексні дослідження було проведено
на матеріалі дискурсу преси, присвяченої воєнним конфліктам на Кавказі, а також на матеріалі статей про чеченську війну в американській пресі [3: 93–112]. Російська дослідниця О. Іссерс розглядала маніпулятивні елементи через призму комунікативних стратегій і тактик на матеріалі російської мови [4]. У 80-х роках минулого століття і пізніше в
рамках дослідження правди як лінгвістичної категорії вивчались проблеми номінації в
маніпулятивному аспекті [5: 44–87]. Інтерес науковців до даної теми відновився на початку ХХІ століття, що пов’язують з політикою США і з особливостями її висвітлення у
англомовних ЗМІ [6: 512–517].
Слід відзначити, що деякі дослідники подають короткі описи мовних маніпулятивних прийомів у працях, що присвячені загальному вивченню маніпуляції. У таких випадках мова виступає одним з елементів чи засобів загальних маніпулятивних стратегій.
Ґрунтовні підходи до вказаної проблематики продемонстровано у працях із психології,
політичної реклами, у політологічних та соціологічних дослідженнях таких науковців як
А. Цуладзе, С. Кара-Мурза, Є. Доценко [7; 8; 9].
Окремі випадки маніпулятивного впливу на поведінку людини можна знайти у низці
досліджень афекту в ораторському мовленні як засобу маніпулювання аудиторією, вико229

ристання висловлювань-прислів’їв як засобу впливу в текстах масової комунікації, маркерів референтної групи в політичній комунікації [1], а також мовних властивостей, які
уможливлюють успішний усний політичний виступ.
Розглядаючи політичну маніпуляцію необхідно також звернути увагу на здійснення маніпулятивного впливу в межах сучасної риторики – неориторики, що розвинулася
в 50–60-х роках ХХ ст. як своєрідне відродження класичної риторики Арістотеля, збагачене новими теоріями. Неориторика навчає мистецтву формального переконування з
урахуванням досягнень когнітивної психології, соціології комунікації і різновидів комунікативних ситуацій. Останнім часом неориторика набула особливої популярності в
різних країнах світу, зокрема в Україні та Росії, з’явилися праці з теорії, історії та нової
інтерпретації риторики, а також обґрунтування необхідності її відродження та поєднання з такими близькими до неї науками, як мовознавство, стилістика та культурологія. Як
зазначає український дослідник А. Бєлова, спостерігається синтез лінгвостилістичних
та дискурсивних досліджень із політико-риторичними, зокрема і стосовно політичної
маніпуляції [10].
Окрім того, сучасні українські науковці називають низку чинників, що уможливлюють політичне маніпулювання: психологічні, когнітивні, логічні, соціологічні, комунікативно-семіотичні, структурно-семіотичні. У межах кожного зазначеного чиннику
лінгвістичні особливості політичної маніпуляції відіграють ключову роль, оскільки світосприйняття людини формується, реалізується та видозмінюється мовними засобами.
При розгляді маніпуляції з лінгвістичної точки зору доцільно зосередити увагу на
використанні власне мовних засобів, які часто активно взаємодіють з паралінгвістичними засобами, для здійснення маніпулятивного впливу на адресата з метою прихованого закріплення у підсвідомості адресата певного (необхідного адресанту) ставлення чи
твердження.
У випадку політичної маніпуляції воля меншості нав’язується більшості завдяки
конкретним лінгвістичним прийомам, що приховують її справжні наміри. Таким чином
за допомогою мовних засобів здійснюється вплив на політичну свідомість людей та їх
участь у політичних процесах. У цілому застосування політичної маніпуляції включає
наступні етапи: 1) укорінення у свідомості під виглядом об’єктивної інформації неявного, але бажаного для певних груп змісту; 2) вплив на «больові точки» суспільної свідомості, які породжують страх, тривогу, ненависть і т. д.; 3) реалізація певних задумів і
прихованих цілей, досягнення яких комунікант пов’язує з підтримкою з боку суспільної
думки своєї позиції [7].
Маніпуляція як об’єкт лінгвістичного дослідження має свої особливості. При розгляді маніпуляції, в тому числі політичної, лінгвістика фокусується на процесі здійснення впливу, на тих мовних засобах, які обираються для забезпечення його ефективності.
Лінгвістика займається аналізом конкретних випадків застосування мовних засобів для
однобічного подання інформації, на відміну від інших наук, де політична маніпуляція
представляється здебільшого схематично, без опису конкретних прикладів. Набір мовних засобів, що використовуються регулярно, формує певні тактики, що вживаються в
рамках маніпулятивних стратегій. Загальнокомунікативні стратегії та тактики (напр.,
стратегія політичної коректності, ідентифікації (ототожнення політика з народом), фальсифікації, викривлення, апеляції до авторитету тощо) мають багато спільного з маніпуля230

тивними. Різниця полягає в загальній макроінтенції адресата: кінцевою метою маніпулятивних стратегій є непомітне формування позитивного або негативного сприйняття того
чи іншого об’єкта, події чи явища, вигідного для певної особи чи групи осіб.
Необхідно зазначити, що політична еліта активно використовує маніпулятивний потенціал політичної мови: реалізує маніпулятивні сценарії за допомогою методів політичного маніпулювання. Незважаючи на зростаючий інтерес та існування різних теорій
щодо питань політичного маніпулювання, зокрема і його лінгвістичних аспектів, проблема залишається недостатньо вивченою, на сьогодні не існує загальної термінологічної бази та усталеного підходу до вивчення феномену. Ключову роль у маніпулятивних
процесах відіграють лінгвістичні засоби, а політика відтворюється, функціонує та трансформується у межах мовного поля.
Хоча основним соціальним призначенням мови є бути засобом комунікації, зберігати
і передавати інформацію, але в політиці мова використовується не лише як інструмент
творення думок чи засіб комунікації, а також як основний засіб впливу на свідомість
народу. Власне у самій природі мови закладена можливість використовувати її з метою
впливу. Мова певним чином визначає наше сприйняття оточуючого світу та ставлення
до нього, саме завдяки мові існуюча реальність відображається в нашій свідомості. Таким чином, це уможливлює необхідний вплив на сприйняття дійсності за допомогою
мови, особливо тоді, коли йдеться про ситуацію поза досвідом людини і вона не може
порівняти об’єктивну дійсність з її вербальним зображенням. Вплив за допомогою мови
пов’язаний, зокрема, із прагматичною спрямованістю комунікативного акту, що передбачає досягнення потрібної суб’єкту зміни в уявленнях об’єкта комунікації.
Слід відзначити, що ефективним способом реалізації політичної маніпуляції за допомогою мовних засобів є відповідний підбір лексики з необхідною конотацією, використання евфемізмів, метафор, еліпсів, пасивних конструкцій і т.д. Цьому сприяє і те,
що об’єктивне надання інформації, без будь-якої інтерпретації чи оцінки є неможливим,
оскільки власне вибір мовних засобів (підсвідомо чи ні) сформований відношенням
суб’єкта до змісту інформації. Таким чином, власне мовні засоби в момент їх реалізації і здійснюють вплив. Наприклад, візьмемо висловлювання політиків та ЗМІ з приводу військових дій у Чечні. Для формування образу ворога використовувались лексеми терорист або сепаратист – негативні терміни, що посилюють негативне емоційне
сприйняття інформації. А тих, хто називав воюючих з федеральними силами чеченців
повстанцями чи борцями за свободу (позитивні терміни), а самі військові дії не антитерористичними операціями, а війною, представлялися політиками як «вороги», які були
не набагато краще терористів. З іншого боку, для того, щоб політики могли впливати на
суспільство за допомогою мови, більшість населення повинно не усвідомлювати маніпулятивну роль мови.
Всі об’єктивно притаманні мові особливості активно використовуються у політичній
комунікації з метою здійснення маніпуляції, оскільки їх застосування дозволяє імпліцитно впливати на індивідуальну та громадську свідомість. Політична маніпуляція включає,
окрім власне повідомлення про політичну дійсність, її інтерпретацію і явну та приховану
оцінку; вона направлена на те, щоб викликати бажану, необхідну для суб’єкта комунікації реакцію з боку об’єкта комунікації.
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Політична боротьба здійснюється за допомогою мовних засобів маніпуляції, що дозволяє створювати символічну реальність. Тож, політична маніпуляція – це майстерне
поєднання експліцитних та імпліцитних інтеракцій між суб’єктом та об’єктами (реціпієнтами) комунікативного процесу, що відбуваються з метою формування або спростування існуючих стереотипів, ціннісно-моральних настанов, на користь прихованим політичним цілям та інтересам суб’єкта, з використанням лінгвістичних засобів політичного
маніпулювання [11].
Викривлення або спотворення сприйняття політичної реальності необхідне задля досягнення політиками власних цілей та отримання політичної перемоги. Створена мовою
маніпулятора ілюзорна картина реальності запускає у масовій свідомості функціонування нових ідей, ярликів, які в перспективі стануть невід’ємною частиною процесу прийняття рішень та реалізації поведінкових актів. Маніпулюючи, політики експлуатують
емоції, побоювання, які піддаються мовній стимуляції, що відбувається через використання мовних засобів та риторичних фігур. Наприклад, у роки Помаранчевої революції
певні політики та телеканали називали блок Віктор Ющенка «Наша Україна» нашистами, викликаючи алюзію, яка моментально відсилала нас до явища фашизму.
Мовні засоби безпосередньо допомагають суб’єкту комунікації (маніпулятору) спотворювати інформацією та формувати ставлення людей, тим самим досягаючи власних
таємних цілей. Вивчення цих засобів ускладнюється полідисциплінарним характером
проблеми та високою варіативністю мови. Так у політичному процесі політичні методи
маніпулювання можуть носити індивідуальний характер, властивий одному конкретному політику, а це, у свою чергу, ускладнює систематизацію та типологізацію методів
політичної маніпуляції. Результатом застосування маніпуляції є когнітивний зсув, викривлення інформації у свідомості людини і зміна сприйняття політичної реальності як
такої. Маніпулювання свідомістю за допомогою мовних засобів у політичній комунікації
відбувається через словесну імплікацію за рахунок рухомості модальності, семантики та
прагматики слова, варіативності денотативних та конотативних значень одних і тих же
мовних одиниць. Таким чином, широко застосовуються прагматичні можливості мови,
майстерно використовуються необхідні слова з дифузною семантикою, евфемізми, метафор і метонімія.
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У статті описано лінгвістичні та паралінгвістичні практики конструювання агресії в жанрах жіночих і чоловічих журналів. Як традиційно-класична форма прояву мовленнєвої агресії розглядається використання вульгаризованих, лайливих та табуйованих
мовних одиниць у текстах журналів; як індивідуальна форма вияву агресії – мовний і
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Linguistic and paralinguistic practice of constructing aggression in genres of woman’s and
man’s magazines is described in the article. The usage of vulgarized words, swear-words and
taboo lexical units in the texts of magazines is observed as the traditional and classical form
of speech aggression display; the linguistic and nonlinguistic sexism – as individual form of
aggression display.
Key words: genre, woman’s magazine, man’s magazine, speech aggression, para-speech
aggression, sexism.
В XXI столетии проблема гендерной стратификации украинского общества становится предметом научного интереса не только социологии, но и лингвистики. Каждый
член оппозиционных пар женщина – мужчина, женское – мужское, феминное – маскулинное приобретает собственные толерантные и интолерантные стереотипизированные характеристики, закрепляющиеся в сознании личности с помощью отработанных
языковых практик, продуцентом которых в глобализирующемся пространстве Украины
выступают масс-медиа.
Цель настоящей статьи видится в том, чтобы описать специфику речевых и параречевых практик, репрезентирующих интолерантность (агрессию) жанров женских и
мужских журналов.
Вслед за Ю.В. Щербининой, под речевой агрессией понимаем «обидное общение;
словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации форме» [6: 9]. Параречевую агрессию
рассматриваем как использование невербальных средств, включенных в речевое сообщение, создающих, вместе с вербальными средствами, негативный коммуникативный фон.
В женских и мужских журналах встречается традиционно-классическая форма проявления речевой агрессии: использование вульгаризмов, бранной и табуированной лексики (О.Н. Быкова, Т.А. Воронцова, Н.Э. Гронская, И.М. Дзялошинский, М.В. Муравьева, Ю.А. Пеленкова, К.Ф. Седов, Е.Ю. Сидорова, А.П. Сковородников, М.Л. Степко,
Ю.В. Щербинина), например:
• вульгаризмы: (жанр новинки техники) Как эта [тачскрин] хрень работает, фиг
ее знает (женский журнал «LQ»); (жанр новинки техники) Предназначен он [прибор],
разумеется, для дистанционного секса. Но не с операционной системой Билла Гейтса,
с которой и безо всяких дистанций натрахаешься, а именно с партнером противоположного пола (мужской журнал «Men’s Health»);
• бранная лексика: (жанр астрологический прогноз) За тобой решили поухаживать
сразу несколько парней! Первую половину месяца будешь мучиться в догадках – кто же
из них больше достоин тебя, а вторую – мучиться от того, что зря потратила время
на выбор: все претенденты – идиоты! (женский журнал «Oops!»); (жанр разговор о
сексе) Какой-то зеленый мудак имел наглость наслаждаться ее совершенным телом,
не дав ничего взамен (мужской журнал «XXL»);
• табуированная лексика: (жанр совет психолога) Молчун стоит рядом с начальником, слушает с понимающим видом, что тот говорит о сотрудниках, и как только речь
заходит о жертве, выдыхает сигаретный дым, морщится и говорит еле слышно: «Да
не работает он ни х…» (женский журнал «LQ»); (жанр совет психолога) А если возраст
у тебя не студенческий, притворись врачом. Это вообще везде действует безотказно.
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Согласно старой медицинской поговорке, «что с пациентом б…яство, то с врачом –
производственная необходимость» (мужской журнал «PLAYBOY»).
К индивидуальной форме выражения речевой агрессии в женских и мужских журналах мы относим сексизм – зафиксированные на вербальном (и невербальном – А.Ш.)
уровне асимметрии, «направленные против женщин и навязывающие носителям [культуры] определенную картину мира, в которой женщинам отводится второстепенная роль
и приписываются в основном негативные качества» [4].
По классификации П. Глика и С. Фиск, сексизм бывает двух типов: доброжелательный и враждебный. Доброжелательный сексизм «восхищается» женщинами как хорошими матерями и женами, идеализирует их как слабых, сентиментальных и чувственных.
Враждебный – воспринимает женщину с позиции неспособности быть профессиональной и руководить людьми [7: 491-512].
В женских журналах, как правило, транслируется доброжелательный сексизм, выражающийся:
а) в вербальном тиражировании гендерных стереотипов, например: (гендерный стереотип ”женщина должна скрывать свой возраст“, жанр поддержание красоты и здоровья) Если тебе за 35 (ни в коем случае не признавайся – наш возраст 23!), твой выбор
– срединный пилинг (женский журнал «LQ»); (гендерный стереотип ”женщина должна
много времени уделять своей внешности только для того, чтобы быть избранной мужчиной“, жанр новинки косметики) Волнистые пряди больше свойственны надежным
хранительницам очага. Мужчины чаще подсознательно выбирают в жены женщин
именно такого типа (женский журнал «Diva»);
б) в невербальном тиражировании гендерных стереотипов, например, в жанре обложка используются фотографии, учитывающие физикатику (общая привлекательность,
красивое тело, оптимальный вес), артефактику (модная одежда и аксессуары) и тем самым воспроизводящие гендерный стереотип ”красивой является исключительно молодая, пропорционально сложенная, изысканно и модно одетая женщина“ (фото 1, 2, 3):

Фото1

Фото 2

Фото 3
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В мужских журналах культивируется враждебный сексизм, представленный четырьмя группами.
I Группа. Враждебный сексизм, рассматривающий женщину как объект сексуального удовольствия для мужчины-субъекта, выражается с помощью:
1) слов в переносном значении, возникающем на основе:
а) сексуализированнной метафоры: (жанр новинки техники) Опять-таки, если вернуться к честному разговору (здесь улыбочка), то двухдверный хардтоп модели 1965
года в плане сексопила самодостаточен и в принципе не нуждается в компании фигуристых женщин, т.к. лишь одним своим видом может внушить мужчине желание влезть
в него (овладеть им) (мужской журнал «XXL»);
б) сексуализированнной синекдохи: (жанр новинки техники) Однако нам как искушенным женским «мясом» мужчинам больше нравятся фотосеты, где принимали участие Ferrari Testarossa и F40 (мужской журнал «XXL»);
2) сексуализированных эвфемизмов («мужских эвфемизмов» [1: 114]), образованных
с помощью оценочных имен существительных с суффиксом «женскости»: (жанр совет
специалиста) Люди в теме жалуются, что тамошние официантки, демпингуя на рынке
интеллигентного съема, составляют весьма серьезную конкуренцию профессионалкам,
ошивающимся в тех же заведениях по долгу службы и закону жанра (мужской журнал
«PLAYBOY»)
II Группа. Враждебный сексизм, умаляющий профессиональные качества женщины и акцентирующий внимание исключительно на ее сексуальности, проявляется
благодаря:
1) использованию просторечных и разговорных слов: (жанр девушка мечты) Алкоголь в твоей голове уже провел предварительную работу, включил фантазию. И видишь
[ты] уже не просто одинокую женщину – соблазнительную красотку. И не просто
красотку, а звезду…(мужской журнал «EGO»);
2) обращению к именам прилагательным, оценивающим и подчеркивающим сексуальность женщины: (жанр спорт) В ней [раздевалке] набилось такое огромное количество больших накачанных парней, с виду больше напоминавших чемпионов мира по регби, чем рестлеров, но ситуацию исправили неожиданно появившиеся горячие цыпочки,
чьи шикарные формы были обтянуты латексом, а на сосках висели игривые кисточки
(мужской журнал «Loaded»);
3) намеренному изменению темы для смещения акцента с профессиональной деятельности женщины на ее сексуальный внешний вид: (жанр интервью со знаменитостью) [Инна Цимбалюк, украинская телеведущая, бывшая гимнастка] – Я привыкла
жить достаточно независимо, этому меня научили родители. Я росла в спортзале и
увлекалась исключительно спортом. Я выбрала художественную гимнастику, потому
что она дает растяжку, гибкость и правильно выстраивает фигуру. [Интервьюер] –
Зачастую гимнастки обладают крошечной грудью. Ты не переживала, что вырастешь
без груди? (мужской журнал «MAXIM»);
4) привлечению фотографий с изображением полуобнаженных женщин-знаменитостей: (жанр интервью со знаменитостью) (фото 4):
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фотография, сопровождающая интервью с дизайнером Натальей Жанви (мужской журнал «XXL», фото 4)
Ср. фото 5:

фотография, сопровождающая интервью с режиссером Аланом Бадоевым (мужской
журнал «XXL», фото 5)
III Группа. Враждебный сексизм, демонстрирующий снисходительное отношение к
женщине с помощью:
1) просторечных и разговорных слов: (жанр интервью со знаменитостью) [актер
Алексей Горбунов, отвечая на вопрос журналистки, не использует обращение по имени]
Лапочка, зайди на YouTube и посмотри (мужской журнал «XXL»);
2) украинизмов: (жанр кулинарный рецепт) Украинская кухня, национальные костюмы, априори предполагающие щедрые декольте панянок1. Так что есть возможность попялиться не только на вареники в тарелке (мужской журнал «PLAYBOY»).
IV Группа. Враждебный сексизм, унижающий достоинство женщины и рассматривающий ее как инструмент для получения сексуального удовольствия, воплощается
путем использования:
1) просторечных и разговорных слов: (жанр кулинарный рецепт) Мы советуем
тебе приготовить коктейль «Грязная кровавая рыжая потаскуха» (мужской журнал
«XXL»);
1

Панянка – барышня [5].
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2) сексуализированных сленгизмов: (жанр спорт) Две лялястые2 пловчихи-синхронистки из Бразилии – это клево. Девочки не только хороши в спорте, удивительно сексуальны, так они еще и сестры-близнецы (мужской журнал «XXL»);
3) фотографий с изображением полуобнаженных женщин, например, в жанре новинки техники женщины служат «фоном» для рекламы современных автомобилей (фото
6,7):

Мужской журнал «MAXIM», фото 6 Мужской журнал «Loaded», фото 7
Таким образом, на основании лингвистических и паралингвистических наблюдений
за жанрами женских и мужских журналов можно сделать следующие выводы.
• Речевая агрессия в жанрах женских и мужских журналов может быть определена как социокультурная практика, используемая для «конструирования, поддержания
гендерной идентичности и отражающая отношения власти-подчинения определенного
гендерного режима или гендерной системы» [2: 152], в условиях которой, во-первых,
закрепляется жесткая маскулинность, вербализующаяся с помощью вульгаризмов, бранной и табуированной лексики (А.А. Бурыкин, Ф. Вернер, Г. Видмарк, О. Есперсен, К. В.
Киуру, В.И. Коваль, Р. Лакофф, Ф. Маутнер, Д. Стеллмахер, И. Тэлдеман) для доказательства мужского доминирования в обществе. Во-вторых, избирается жесткая феминность,
проявляющаяся в презентации «маскулинного» языкового поведения: в использовании
все тех же вульгаризированных, бранных и табуированных лексических единиц для достижения социального престижа женщины.
• Доброжелательный сексизм, выражающийся в вербальном и невербальном транслировании гендерных стереотипов жанрами женских журналов, формирует в сознании
адресата-женщины представление о четко распределенных гендерных ролях женщин
и мужчин в современном украинском социуме. Враждебный сексизм, имеющий лингвистическое и паралингвистическое оформление в жанрах мужских журналов, культивирует в сознании адресата-мужчины отношение к женщине как объекту сексуального
удовольствия.
• В целом речевая и параречевая агрессия в женских и мужских журналах закреплена с помощью двух ментальных схем – «женская картина мира» и «мужская картина
мира». В отличие от реципиента-женщины, принимающей фрагмент мужской картины
мира, реципиент-мужчина воспринимает исключительно «свой мир».
2
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От лялька – проститутка, пышногрудая женщина легкого поведения [3: 55].
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Реклама в современном мире не просто участвует в жизни общества, но и формирует представления о том, какой должна быть жизнь, создавая модели поведения, реализуя
манипулятивные цели посредством использования различных вербальных приемов. Как
известно, развитие различных средств массовой коммуникации сопровождается постоянным поиском приемов и средств, которые обеспечили бы наиболее эффективное воздействие на человека. Подобными манипулятивными свойствами обладают различные
экспрессивные средства языка. К их числу можно отнести и метафоры, построенные
с учетом специфики функционирования такого когнитивного процесса, как ощущение.
Всё это обусловливает актуальность исследования особенностей функционирования в
манипулятивном рекламном дискурсе перцептивных метафор, эксплуатирующих особенности когнитивной системы человека. Цель статьи – рассмотреть перцептивные метафоры разного вида, используемые в рекламной коммуникации.
Рекламные сообщения, учитывающие особенности функционирования когнитивной
системы, обращают на себя внимание, хорошо воспринимаются и прочнее запоминаются, апеллируя к подсознанию человека. Для понимания механизмов, формирующих это
воздействие, необходимо рассматривать не только языковые и функциональные особенности рекламного дискурса, но и особенности психологии человека, в частности специфику ощущений и эмоций как когнитивных феноменов. Психофизиологи, выделяя наиболее крупные и существенные группы ощущений, разбивают их на три основных типа:
интроцептивные, проприоцептивные, экстероцептивные. Первые объединяют сигналы,
идущие из внутренней среды организма человека. Они обеспечивают регуляцию элементарных влечений. Вторые обслуживают регуляцию движений. Самая большая третья
группа ощущений обеспечивает получение сигналов из внешнего мира и создает основу
для сознательного поведения человека [1: 56-58]. В статье для анализа будет использоваться только группа экстероцептивных ощущений, так как именно она участвует в процессе метафоризации. Именно к ней относятся обоняние, вкус, осязание, слух и зрение.
Экстероцептивные ощущения могут иметь неодинаковую сложность. Так, вкусовые и
обонятельные ощущения носят гораздо более субъективный характер и сохраняют гораздо большую связь с эмоциональными состояниями (чувством приятного и неприятного), чем зрительные ощущения (и частично слуховые), отражающие предметы внешнего
мира, которые могут протекать, не вызывая обязательно эмоциональных переживаний,
и носят гораздо более объективный и дифференцированный характер, отражая форму,
размер и пространственное расположение действующих на человека предметов. Наконец, тактильные (осязательные) ощущения имеют двойственный характер, включая как
примитивные компоненты, близкие к эмоциональным переживаниям (например, ощущение тепла, холода, боли), так и сложные компоненты (ощущение размеров, формы,
расположения действующих на кожу предметов) [1: 64-65]. Таким образом, видна связь
различного рода ощущений с эмоциональными состояниями человека, что важно отметить в связи с исследованием специфики функционирования перцептивных метафор в
рекламной коммуникации, основной особенностью которой является манипулятивный
характер. Эти возможности данных экспрессивных средств используются в рекламной
коммуникации для создания эффективного манипулятивного сообщения. Как показывает анализ языкового материала, рекламные сообщения сконструированы таким образом,
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чтобы воздействовать на разного рода ощущения, выступающие в качестве первичного
допонятийного этапа переработки информации.
В первую очередь рассмотрим одномодальные перцептивные метафоры. Как известно, одномодальный образ базируется на ощущениях человека в пределах одной анализаторной системы. Его источником является однотипное воздействие. Это могут быть
однородные ощущения, например, только зрительные или только слуховые: Ослепительно белые зубы и защита от кариеса (Orbit White); Симфония бизнеса с созвучными людьми (реклама кадрового агентства). Таким образом активизируется только один
вид ощущений. По нашим наблюдениям, чаще всего используется воздействие в рамках кинестетической модальности. Это может быть актуализация вкусовых ощущений:
Сочные проценты (реклама банка); Вкуснее цен нет (реклама автомобиля MINI) или
тактильных, как в слогане канцелярских товаров Erich Krause – Работа, приятная на
ощупь. Подчеркнем, что психофизиологи среди выделенных модальностей (визуальной,
аудиальной и кинестетической) наиболее значимой и актуальной для человека признают
кинестетическую, что может быть обусловлено ее более ранним происхождением в эволюционном отношении. Возможно, это и объясняет продуктивность перцептивных метафор, построенных на ее основе: Сливочный вкус поцелуев (реклама сливочных конфет);
Философия сладкой жизни (реклама сети кофеен Шоколадница); Прикосновение природы (реклама шампуня). На втором месте по продуктивности стоят зрительные метафоры, так как известно, что до 80% всей информации человек получает через визуальный
канал: Все оттенки твоих желаний (реклама краски для волос). Менее востребованной
в рекламном дискурсе оказывается аудиальная модальность, например: Они мурлычут
так тихо (реклама бытовых насосов. Это связано с тем, что декодирование подобного
слогана происходит скорее на сознательном, а не на подсознательном уровне, что ведет к
потере эмоциональности в плане восприятия. К такого же рода непродуктивной модальности относится обонятельная, например: Аромат домашнего уюта (реклама освежителей воздуха). Возможно, рекламисты избегают описания определенных запахов, из-за
сложности вербализации процесса обоняния. Кроме того, как считают психофизиологи,
человеческие анализаторы запахов очень слабы. Это также связано с особенностями перцептивной сферы человека, которая менее всего в своей когнитивной и эмоциональной
деятельности опирается на обоняние. В слоганах обычно используются лишь слова-указатели, по которым можно понять, что речь идет об обонянии: аромат, запах, пахнуть.
При этом использование существительного аромат предпочтительнее глагола пахнуть,
так как данный глагол, помимо позитивной, может нести и негативную коннотацию.
Например, в слогане освежителей воздуха Garden Mix встречается не совсем удачное
употребление этого глагола: Так пахнут мечты. В лингвистическом контексте не присутствует детализация значения, есть только указание на модальность. Декодирование
семантики этого глагола может быть различным, к примеру, глагол пахнуть может ассоциироваться в сознании потребителя с негативной оценкой (ср.: Деньги не пахнут). Подчеркнем, что два вида модальностей, которые относятся к кинестетическим, являются
ведущими, и это связано с тем, что кинестетика – базовый канал передачи и получения
информации, на основе которого выстраиваются даже визуальные образы. Таким образом, из всех репрезентативных систем самой значимой и универсальной представляется
кинестетическая (вкусовая и тактильная) модальность, что подтверждает первенство со241

матического кода в формировании когнитивных и языковых метафор. Данные обстоятельства подтверждают универсальность как самих психических процессов, так и особенностей репрезентации их в коммуникативной деятельности человека.
Одномодальные перцептивные метафоры достаточно часто используются в рекламном дискурсе. Но наиболее востребованы в рекламной коммуникации полимодальные
перцептивные метафоры, которые, собственно, и являются образцом синестезии и часто
называются синестетическими / синестезийными: Вкусные цвета Дёке (реклама производителя красок); Кричащие краски (реклама художественной выставки); Чудо-йогурт.
Волшебная радуга вкуса. Как известно, синестез|ия (греч. Συναίσθηση) – это одновременное ощущение, совместное чувство, когда органы чувств начинают работать совместно,
в этом случае качества ощущений одного вида (например, слуховых) переносятся на
другой вид ощущений (например, зрительных). Таким образом происходит перенос качеств одной модальности на другую. Синестезия наблюдается в самых различных видах
соощущений, например, в виде цветного слуха, цветного обоняния и др. [5; 1]. Явление
синестезии представляет большой интерес для психопатологии, где его оценка может
приобретать диагностическое значение. Помимо этого, феномен синестезии важен и
актуален при исследовании экспрессивных возможностей языковых единиц, и, следовательно, их манипулятивного потенциала. Известно, что человек почти никогда не воспринимает осязательные, зрительные и слуховые раздражения изолированно: отражая
предметы внешнего мира, он видит их глазом, ощущает прикосновением, иногда воспринимает их запах, звучание и т. д. Естественно, что это требует взаимодействия органов
чувств (или анализаторов) и обеспечивается их синтетической работой. Как указывают
психофизиологи, эта синтетическая работа органов чувств протекает при ближайшем
участии коры головного мозга и прежде всего тех «третичных» зон («зон перекрытия»), в
которых представлены нейроны, относящиеся к разным модальностям. Эти «зоны перекрытия» и обеспечивают наиболее сложные формы совместной работы анализаторов,
лежащие в основе предметного восприятия [2:152-154]. Особенности синестезии – межмодальных связей в системе чувственного отражения – могут быть использованы при
изучении различных средств воздействия на сознание и подсознание человека, используемых в рекламной коммуникации.
Синестетические метафоры привлекают к себе внимание благодаря слиянию различных соощущений: Сладкие и гладкие (реклама эпилятора Access Fresh Air); Истина
вкуса – в одно касание (реклама газовой плиты); Бархатный вкус (пиво «Старый мельник»); Сыр «Олтермани» – вкусный кусочек солнца; Мягкий взгляд на жизнь (реклама
мягких игрушек). Подобные метафоры служат ярким примером вербализации межсенсорных (интермодальных) пересечений, так как они строятся на принципе сложения
разных ощущений, апеллирующих к различным сенсорным системам человека [5]. В
результате такого синтеза образуются полимодальные метафоры как сочетание двойных,
тройных и более ощущений, которые возникают на основе слияния образов разной модальности. В итоге получается полимодальный образ, который эффективно воздействует
на эмоции. Поэтому метафоры, построенные на таком качестве ощущений, как синестезия, обладают яркими экспрессивными свойствами. В свою очередь, экспрессивность и
эмоциональность – важные категории, лежащие в основе манипулятивно нагруженных
рекламных сообщений. Заметим, что, как и в любом ином манипулятивном послании,
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при помощи подобных метафор транслируется двойное сообщение: явное и скрытое.
Причем «одно из них воздействует на потребности объекта манипуляции, другое – на
эмоциональную сферу» [3: 44]. «Перенос» значения в синестетической метафоре осуществляется с переходом в иную модальность, что придает им столь необычный характер. Кажущаяся несовместимость значений в подобной перцептивной метафоре преодолевается напряжением интеллекта, интуиции и накопленного знания. В данном случае
реализуется и такой прием, как обманутое ожидание [4]. Приём нарушения вероятности
трактуется многими лингвистами как способ образования экспрессивности, так как «появление каждого отдельного элемента подготовлено предшествующим и само подготавливает последующее», то «если на этом фоне появляется элемент малой вероятности,
возникает нарушение непрерывности». Таким образом, «на элементах низкой предсказуемости декодирования замедляется, а это фиксирует внимание на форме» [4: 70-71].
Неожиданное сочетание разных модальностей в синестетической метафоре также является семантическим элементом малой вероятности, например: Попробуйте каштан…
на цвет! (краска для волос Recinal Preference). Полимодальная перцептивная метафора
достаточно необычна для нашего левополушарного линейного мышления. Правополушарный образ, созданный на взаимодействие ощущений разных модальностей, передает
большее количество информации. Тем самым, в слове реализуется не только основное
лексическое значение, но и передается новая дополнительная информация, которая и
воздействует на адресата сообщения: Истина вкуса – в одно касание (реклама газовой
плиты).
Как и любая другая, перцептивная метафора служит орудием мысли, с помощью
которого нам удается достигнуть самых удаленных участков нашего концептуального
поля. Причем новые смыслы в перцептивной метафоре могут возникать за счет обыгрывания фигуро-фоновых отношений. Так, абстрактное значение может переводиться при
помощи контекста в конкретное: Нежность CLEANELLY – касается только меня! (реклама полотенца). В данном случае лексема касается в сочетании касается только меня
за счет указания на рекламируемый товар (полотенце) реализует свое конкретное значение (‘касается только моей кожи’). Слово в слогане может одновременно использоваться
и в абстрактном, и конкретном значении. Как, например, слово тепло, ассоциируемое
с тактильной модальностью, в слогане Мы продаем лучшее, что имеем – свое тепло!
(реклама курток с пуховой подкладкой). На первое значение указывает контекст слогана
и использование словосочетания свое тепло, на второе – выступающее в качестве фона
само название рекламируемого товара (куртки с пуховой подкладкой). Таким образом
актуализируется всё концептуальное поле.
Так как синестетические метафоры являются ярким экспрессивным средством, то
они достаточно активно используются в рекламной коммуникации как языковой прием,
относимый к разряду парадигматических изобразительных экспрессивных средств [4].
По структуре они могут быть как двухкомпонентными, то есть апеллировать к двум модальностям: Холод на любой вкус (холодильники STINOL); Окрыленный ароматом чистоты (пылесос), так и трехкомпонентными, актуализируя одновременно не менее трех
соощущений: Прохладный янтарь на горячий язык (пиво «Золотая Бочка»); Свежий
взгляд на золотой вкус (реклама пива). Такие слоганы, воздействуя на различные ощущения внутри одной или разных типов модальности, увеличивают объем охвата аудито243

рии вдвое, а то и втрое. Например, в слогане рекламы сливочных конфет Alpenliebe Вкус
сладких объятий прилагательное сладкий указывает на вкус конфет, которые рекламируются, и одновременно с этим несет в себе позитивную коннотацию ‘хороший’, ‘приятный’. Существительное объятий вызывает приятные, теплые ассоциации тактильного
типа. Таким образом, в одном слогане могут быть одновременно актуализированы две
разные модальности: вкусовая и визуальная, визуальная и тактильная, тактильная и обонятельная и т.д. Но, как показывает анализ языкового материала, наиболее часто встречаются двухкомпонентные метафоры, сочетающие вкусовые и тактильные ощущения,
например, слоган, рекламирующий лапшу Доширак: Вкус, от которого тепло на душе.
Здесь вкусовые ощущения от самого продукта сочетаются с тактильными ощущениями,
которые возникают в процессе употребления этого продукта. Полагаем, продуктивность
базовой кинестетической модальности, связана с ее значимостью для перцептивной
системы человека. В рамках кинестетической самой невостребованной остается обонятельная модальность: Радуга фруктовых ароматов (драже Skittles). Редко встречаются
и полимодальные метафоры, использующие аудиальную модальность в качестве одного
из своих компонентов: Красное пиво с ирландским акцентом.
В трехкомпонентных синестетических метафорах наблюдается одновременная
апелляция к трем различным соощущениям, например: С мороженым «Инмарко» живи
легко и ярко! Но можно встретить смешение и четырех видов ощущений в одной перцептивной метафоре, например, тактильных, обонятельных, зрительных и вкусовых:
Чистая свежесть! Яркий вкус! (Dirol. Арбузно-дынный коктейль). Но здесь важно отметить, что хотя смешение ощущений разного рода внутри одной метафоры весьма актуально, но возможен эффект перцептивного насыщения, как в некоторых слоганах, включающих многокомпонентную перцептивную метафору, построенную на синестезии:
Ощути сияние аромата (духи Hugo Boss). В данном случае смешиваются тактильный,
визуальный и обонятельный каналы. Вероятно, именно это ведет к непродуктивности
слоганов подобного рода, так как в данном случае усложнен процесс декодирования, что
затрудняет создание целостного образа.
Подводя итоги, отметим, что в настоящее время манипуляция при помощи метафоризации активно используется в рекламной коммуникации. Используются как одномодальные, так и полимодальные перцептивные метафоры разной структуры. При этом в
качестве наиболее продуктивных полимодальных перцептивных метафор можно назвать
двухкомпонентные метафоры, которые: во-первых, сочетают в себе ощущения, представленные в рамках ведущей кинестетической модальности (например, эффективны метафоры, апеллирующие одновременно к вкусовому и тактильному каналам), во-вторых,
если одним из компонентов метафоры является какое-либо значимое для человеческой
психики ощущение (например, метафоры, актуализирующие кинестетический или визуальный каналы). Концентрация разных форм чувственного в синестетической метафоре
обеспечивает суггестивность, эмоциональный захват адресата сообщения, что отвечает
целям воздействия на потенциального потребителя. Как известно, чем больше в манипулятивном дискурсе иерархически структурированных взаимосвязанных смысловых сообщений, тем скорее нужная его интерпретация застрахована от случайностей [3]. Так,
яркие полимодальные перцептивные метафоры, основанные на синестезии, «завлекая»
и, тем самым, отвлекая рациональное сознание адресата, обеспечивают последующее
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восприятие и усвоение эмоциональным сознанием человека той информации, которая
передается в рекламных слоганах и в которой заинтересован рекламодатель.
Следовательно, основная цель использования подобного рода метафор – воздействие
на подсознание человека. В связи с чем синестетические метафоры, включающиеся в
себя самые различные соощущения, как изобразительное экспрессивное средство активно используются в современной рекламной коммуникации. Подобного рода метафоры
позволяют эффективно передать нужный рекламисту смысл сообщения, выделяя и усиливая положительные качества рекламируемого товара. Они суггестивны по своей природе, так как в качестве экспрессивных элементов сообщения способствуют оптимальной передаче содержания, служат реализации определенных психологических целей
– привлечь внимание к рекламному слогану, улучшить его восприятие и последующее
запоминание.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 821.14.01

Булаховська Ю.Л.
(Київ, Україна)
М. В. ГОГОЛЬ І ПОЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА

У статті Ю.Л.Булаховської «М.В.Гоголь і польська література (образотворчий аспект )» йдеться: про ілюстративний матеріал до творів Гоголя; до поезії Адама Міцкевича й прози Генрика Сенкевича; про художні (портретні) зображення самих письменників та їхні пам’ятники; наводяться також висловлювання відомих філологів про стиль
зображення характері, зокрема, у Гоголя, а також деякі оповідання Ю.Л.Булаховської,
тематично з Гоголем і польськими авторами пов’язані.
Ключові слова: образотворче мистецтво; зображення характерів; оповідання.
В статье Ю.Л.Булаховской «Н.В.Гоголь и польская литература (изобразительный
аспект)» речь идёт об иллюстрациях к произведениям Гоголя, к поэзии Адама Мицкевича
и прозе Генрика Сенкевича; о художественных (портретных) изображениях самих писателей ; об их памятниках; приводятся высказывания известных филологов, о гоголевской, в частности, манере изображения характеров, а также говорится о некоторых
рассказах Ю.Л.Булаховской, тематически связанных с Гоголем и польскими авторами.
Ключевые слова: изобразительное искусство; изображение характеров; рассказы.
The article deals with four items: 1) illustrations from works by Gogol and Polish authors
(Adam Mickiewicz’s poetry and Henryk Sienkiewicz’s prose); 2) portraits and monuments of
the authors themselves; 3) philologists’ statements about Gogol’s and Polish authors’ manners
of representation; 4) some tales by J. Bulakhovska, with subjects linked to Gogol and Polish
authors, are cited.
Key words: fine arts, figurative aspect, tales.
Зробимо спробу поговорити про специфічний аспект в розрізі проблеми «М. В. Гоголь і польська література», а саме – в розрізі образотворчого мистецтва в широкому
розумінні: і про ілюстрації до творчого доробку видатних письменників (зрозуміло, і
польських); про пам’ятники їм поставлені, і про вміння портретно-творчого зображення
в самому їхньому художньому слові.
Пряму відповідь на це питання конкретно дають видання енциклопедичні. Приміром, бачимо аж цілий перелік ілюстрацій в Українській Літературній Енциклопедії, у
1-му томі, на сторінці 385, де фігурує, скажімо, портрет самого М. В. Гоголя (художника Ф. А. Мюллера) 40-х років ХІХ-го століття; це – ілюстрація «Страшної помсти»
(художника К. О. Прутського, 1874 року); це – «Тарас Бульба на чолі війська» (ілюстрація художника М. Г. Дерегуса, 1955 року); це – «Мертві душі» (ілюстрація художника
О. О. Агіна 1846-47 рр.); це – «Ніч перед Різдвом» (ілюстрація М. І. Компанця 1975 року).
© Булаховська Ю.Л., 2011
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До цього можна ще додати кадр з кінофільму «Вечір перед Івана Купала» Київської
кіностудії художніх фільмів імені О. П. Довженка, 1968-го року; сцену з вистави театру
Миколи Садовського в Києві, 1907-го року, а також – скульптурний пам’ятник М. В. Гоголю в Києві, роботи скульптора О. П. Скоблікова 1982-го року.
В Україні пам’ятники Гоголю встановлено: у Миргороді, Ніжині, Полтаві, у Великих
Сорочинцях, Гоголевому, Диканьці, Шишаках, у Харкові й Києві (див. статтю Н. Є. Крутікової про Гоголя в УЛЕ, т. 1, с. 438).
Як ілюстрація образотворча, в УРЕ, т.3, на ст.. 344 «наводиться» пам’ятник роботи П.
Забіли в Ніжині 1881-го року.
До речі, у моєму оповіданні-есе «Ніжинські весняні ночі» ( у розділі «Литературная
фантастика») [7] йдеться в дещо умовному розрізі і про тамтешні пам’ятники Гоголю
й Безбородькові, котрі, начебто оживши, спілкуються й відвідують Ніжинський ліцей
(тепер Ніжинський педагогічний університет імені М. В. гоголя); розглядають вміщені
там, на другому поверсі, ілюстрації до творів Гоголя, зокрема, до його повісті «Шинель»,
з «Петербурзького циклу», й до «Мертвих душ»: зображення «брички» Чичикова як символу вічних мандрів і вічної дороги – «ділової» й сумної.
У тому ж оповіданні (про старий і новий Ніжин) фігурують й образи гоголівських
Русалок (це вже роздуми до фантастики Гоголя), однак і тут Русалки вимальовуються в
уявленні читача лише під впливом ілюстрації І. М. Крамського до «українського» оповідання Гоголя «Травнева ніч, або утоплениця». Сам Гоголь так «коментує» і свій задум,
і картину-ілюстрацію І. М. Крамського: «Якби ж то ви бачили картину Крамського, …так
там їх (Русалок) можна розгледіти набагато краще, тому що в мене в тексті, і на малюнку – місячна ніч. Зараз Русалки спускаються в річку (вони вміють заховатися і на такому
мілководді). Час вже й нам відходити у вічність; час вже й нам…» [7: 21]
Що ж стосується інших енциклопедичних видань, де йдеться про біографію, творчу
історію і безпосередньо про гоголя в образотворчому мистецтві, то там (наприклад, в
[14]) наводяться образотворчі ілюстрації до творів гоголя – абсолютно різного плану:
і авторська замальовка до «Ревізора», художника Боклевського [14: 569-570], і деталь з
обкладинки до «Портрету» – художника Кравченка [14 : 571-572] – тобто образотворчі
ілюстрації, відповідно до характеру творів письменника: найчастіше – сатирично-гротескні, але й психологічно ускладнені – це стосується ілюстрації до «Портрету» Гоголя.
Треба одразу сказати, що образотворчий матеріал до польської літератури буде набагато бідніший, якщо взяти до уваги навіть поезію Адама Міцкевича і історичну «Трилогію» Сенкевича. Чому? Та тому, що це, твори романтичні за самим своїм задумом і
стилем виконання, навіть (ми будемо говорити про це пізніше окремо) реалістична нібито «Трилогія» Генрика Сенкевича, – це ніщо інше, як «шляхетська балада» на історичний
сюжет.
Що стосується А. Міцкевича і ілюстрацій до його видань, то найцікавіше можна
говорити лише про «Гробницю Потоцької», адже йдеться про щось образотворчо конкретне, відчутне. Це – та сама гробниця, яка стала приводом до виникнення поеми О. С.
Пушкіна «Бахчисарайский фонтан». Можна ще дати ілюстрацію до вірша А. Міцкевича
«Пам’ятник Петру Великому» з його «подорожнього циклу»: «Дорога до Росії»; про згаданий пам’ятник і «Олешкевич» – про польського художника у Санкт-Петербурзі – усі
вірші гостро негативні по відношенню до Росії і дуже сумного змісту.
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Саме цей цикл викликав, як відомо, гостре заперечення у Пушкіна, який дав «відсіч» Міцкевичу в поемі «Медный всадник», де образ Петра Першого подано і «з критикою» (бо той не передбачив страшного і досі невідворотного лиха – осінньої повені у
Санкт-Петербурзі), який водночас поставив і «міцну російську фортецю» на кордоні зі
Швецією: «Отсель грозить мы будем шведу – Назло надменному соседу тут будет город
заложён».
Можна ще зробити «побутову» ілюстрацію до балади Міцкевича «Czaty» («Сторожа») – вільно, у зниженому», «побутовому» стилі, перекладену, у свій час, Пушкіним.
Цікавих ілюстрацій потребують, зокрема, «Кримські сонети» А. Міцкевича, або ж
постать з його історичної поеми на середньовічний сюжет – княгині Гражини (з однойменної поеми): той, зокрема, епізод, коли німецькі «пси-лицарі», таємно запрошені до
Литви Литовським же князем Літавором – чоловіком Гражини, стиха переїздять навмисно відкритим для них мостом до їхнього замку.
Можна дати й лірико-реалістичні замальовки природи в поемі Адама Міцкевича
«Пан Тадеуш» – про сосни, котрі шумлять від вітру, наче хвилі моря, тільки високо вгорі.
Однак, повернемось до «Кримських сонетів» А. Міцкевича. Чому, на мій погляд, не
можна дати ілюстрацію до його вірша «Могила Потоцької» і чому прекрасно «лягає в
ілюстрацію» якраз «Бахчисарайський фонтан» О. С. Пушкіна – по суті, на ту ж саму історичну особу, чия могила «конкретно зафіксована» в обох поетів? А тому, що у Пушкіна
йдеться про конкретних героїнь-суперниць в Ханському гаремі (тут не має значення те,
що Зарема – грузинка, а Марія – полька – обидві вони християнки-полонянки в мусульманському гаремі Хана – з його традиціями, звичаями й «настановами»). Поема Пушкіна – уся «в образотворчому зображенні»: і історія грузинки-полонянки, позбавленої
Батьківщини ще в дитинстві – її спогади про «подорож» на кораблі; і розмови суперниць;
і «життя» Марії в гаремі, хоч і в окремій кімнаті; і картина страти Зареми мовчазними
слугами Гарему за таємним наказом Хана.
У Міцкевича цей сюжет трактується інакше – теж трагічно, але лише в його авторському зіставленні – з його власною долею вигнанця з Польщі, який ніколи більше вже
своєї Батьківщини не побачить, – і полоненої польки, якій теж судилося вмерти молодою
на чужині, назавжди позбавленої рідного краю, своєї родини, свого природного оточення, хоч нібито тут, в Бахчисараї, вона й живе в «розкішних умовах» – «обрана» Ханом
для його любовних утіх, і живе навіть в окремій кімнаті!
Значний інтерес – з точки зору образотворчого трактування та й безпосередніх ілюстрацій – становлять, на моє глибоке переконання, саме «Кримські сонети» Адама Міцкевича, адже сонети – про кораблі в різну пору доби, й головне – при різних погодних
умовах.
Характерна ознака цього циклу (що його типологічно єднає з творами Гоголя) – це
зображення, з одного боку – конкретне, а з іншого – психологічно, лірично, навіть романтично забарвлене. Без цього жоден сонет не обходиться.
Якщо це сонет «Морська тиша» («Штиль»), то перед нами справді замальовки тиші
на морі, навіть побутове зображення, що підходить навіть для побутової ж фотографії:
«Дрімають паруси; мов ланцюгом прикуте, судно гойдається, ладне й собі заснути. Зітхнув моряк. В гурті дзвінкий лунає сміх». Та це лише перше статичне зображення корабля. А друге: і конкретне, і переносне. А третє – зовсім умовне, у вигляді порівняння
248

стану моря з душею людини: «О море! Є попіл, що у хвилини бурі на дні ховається у
темряві похмурій, а в тишу – догори хвилясто вирина». Тобто, існує пряма загроза кораблеві. І третє: «О мисле! Спогадів є гідра мовчазна, що спить на дні твоїм під бурями й
громами, а в супокійну мить рве серце пазурами» [2 : 140].
Якщо це більш-менш «пейзажна» – «Алушта вночі», то тут вражає яскравістю раптова зміна барв: гаснуть на горах вогні закату: все охоплює морок, та раптом блиснув
метеор і зливою золота залив ліси, гори й морські хвилі.
У даному разі фігурує не лише зміна барв і паралель між явищами природи й духовним станом людини, а й неодмінний мусульмансько-татарський колорит Криму, зокрема, у висловлюваннях Мірзи: «Величний Чатирдаг, могутній Хан Яйли, О мінарет Алли,
– До хмар піднявся ти – блакитної пустелі!»
Якщо сонет «Байдарська долина», то тут автор поетичного слова, як у казці (тільки і
своїй уяві), «летить і скаче на коні».
Мабуть, найрізноплановішим (конкретно й умовно) виглядає сонет «Буря», де хвилі
моря безперечно поглинуть корабель, і на нього переможно входить «Янгол смерті». У
цей романтичний нібито сюжет раптом органічно вплітається цілком «земний» психологізм. Усі пасажири збентежені, але знають, що їх десь люблять; про них хтось згадає.
Лише один серед них (треба думати, автор цього сонета) почуває тут себе самотнім – він
чужинець, і про нього ніхто ніде не згадає.
Ця ж думка, між іншим, фігурує і у сонеті «Акерманські степи» (наче «вступному»
до всього циклу) – там такий простір, така величезна тиха відстань від рідного краю
автора, що можна було б почути навіть голос, котрий його звідти кличе. Але сонет закінчується сумно й «тверезо» – категорично: «Я так напружив слух, що вчув би в цій землі
І голос із Литви – Вперед! Ніхто не кличе» [2 : 140].
Говорячи про Литву, Міцкевич має на увазі Польщу. Просто він народився в містечку
Новогрудек – на кордоні з Білорусією і Литвою, й Литвою називає свою Батьківщину.
До речі, його поема «Пан Тадеуш» теж починається зі слів: “O Litwo! Ojczyzno moja! Ty
jestes, jak zdrowie…”
Сонет Міцкевича «Плавба» [2 : 141] вимагає теж ілюстрації частково конкретної:
«Драбиною моряк поп’явся, ніби тінь, і висне в плетиві ледь зримих павутинь: так огляда
павук ситце своє прозоре!» А далі йде суто романтичне прагнення бурі й шаленства: «І
мій буяє дух у розгулі стихій, уява розпина свій парус вогняний, і лише крик з грудей,
піднісшися над прахом. До лона корабля припав я, ніби жду, що від зусиль моїх прискорить він ходу…Як любо! Знаю я, що значить бути птахом!»
Дуже «буремний», незважаючи на його буденну назву, сонет «Вигляд гір із степів
Козлова», потребує ілюстрації в стилі врубелевського «Демона». Ми й наведемо його у
неперевершеному російському перекладі саме М. Ю. Лермонтова, який нагадує цю поему російського поета: Пилигрим: Аллах ли там, среди пустыни Застывших волн воздвиг твердыни – притоны Ангелам своим; иль дивы: словом роковым, Стеной умели так
высоко Громады скал нагромоздить, чтоб путь на Север заградить звездам, кочующим с
Востока? Иль Бог ко сводам пригвоздил Тебя, полночная лампада, Маяк спасительный,
отрада плывущих по морю светил?»; Мирза: «Там был я, там со дня созданья бушует
вечная метель. Потоков видел колыбель; Дохнул – и мёрзнул пар дыханья, Я проложил
мой смелый след, Где для орлов дороги нет» [15 ; 224-225]. І хоч в оригіналі цей вірш
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не виглядає настільки грізно (тому що лермонтовський вільний переклад надає всьому
«демонічне» забарвлення), тимчасом, однозначно вказує на єдину можливість для художнього ілюстратора: подати картину романтичну, екзотичну і, головне, алегоричну,
де велич Кримських гір – це не просто пейзажі, це – відбиття земних і небесних стихій,
відбиття «демонології» і релігійної міфології.
Своєрідні думки щодо цього поетичного циклу Міцкевича висловив видатний український поет і перекладач (зокрема, віршів Міцкевича, автор присвяченої йому поеми
«Міцкевич в Одесі» і автор есе-передмови до українського видання «Кримських сонетів») – Микола Бажан. Він зазначив: «Досі літературознавці мало звертали увагу на незакінчений (не дописано останнього рядка) його сонет «Яструб». Сонет, безсумнівно,
належить до «Кримського циклу», але автором до книжки він не був включений, а дослідники не приділяли йому належної уваги. Проте, він був дуже важливий для розуміння тих внутрішніх переживань, які, багатозвучною і стрункою сюїтою, відбилися у
вісімнадцяти творах циклу. В них є і тужливий потяг, скорботний поклик до знедоленої
вітчизни, і образ схованих у глибинах душі почувань, і крилатий злет надій, і віще передчуття бурі пісень, – кожен сонет осяяно променем прекрасного й щедрого світила
поетової душі.
Сонет «Яструб» вносить, однак, у цю сюїту ще одну тему – тему підозри і відрази до
отих людей, які тоді оточували поета. На нещасного, змореного, вигнаного з-під рідного неба яструба, облесливі, підступні люди розставляють тенета [3 : 280], [5: 206-210].
Хотілося б звернути водночас увагу, враховуючи образи птахів в поезії Міцкевича
(орлів, яструбів, ластівок) на спеціальну невеличку розвідку «До проблеми мовного
образу птахів» (orzel, jastrzab, sep, sokol, sowa) в польській фразеології: «мовний образ
орла, сопола, сипа й шуліки у польській фразеології (отже, в літературі – Ю. Б.) формувався в результаті спостережень за цими птахами. Фразеологічні риси цих птахів, тобто
реально існуючі, які відповідають природній поведінці птахів, характеристикам та властивостям їхньої зовнішності. Орел, сокіл, сип, сова постають у мовній картині світу саме
як хижаки. Характерними якостями сокола і орла є здатність високо літати й гострий зір.
Орел у світі птахів займає провідну позицію, а його образ слугує позначенням владної
і сильної людини. Мовний образ сови сформувався не тільки в результаті спостережень
за цим птахом, а також під впливом наївного народного світобачення. Зв’язок сови з
ніччю, а в народній уяві – з потойбічним світом, сформував виразний негативний образ
сови, зокрема, її голос співвідноситься зі смертю. Цей птах асоціюється з корисливістю
та жорстокістю; несприятливим є також порівняння зовнішності людини із зовнішністю
сови [13 : 545].
Серйозні розробки можна назвати і в галузі образотворчого мистецтва, скажімо,
Олександра Федорука «Українська тематика в польському живописі ХІХ-го століття»
[17]. Така розвідка може викликати неабиякий інтерес і навіть дискусію в певних моментах (як кожне серйозне дослідження). У нас же це питання піднімається тільки в певному образотворчому зображенні по відношенню до художньої літератури, тим більше,
першої половини ХІХ-го століття (не пізніше). Однак, безперечним є те, що «І в Польщі,
і в Україні літературна критика кінця ХІХ-го – початку ХХ-го століть стала потужним
каталізатором модернізаційних процесів суспільства, естетики, літератури. Радикальні
і часом навіть революційні процеси розвитку як естетики, так і літератури відбувалися
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у тісному взаємозв’язку і були пов’язані з такими явищами, як боротьба літературних
поколінь; зміна світоглядно-естетичної домінанти; зростання національної свідомості;
зближення літературної естетики з «філософією життя», а також небачене до того часу
обопільне зацікавлення літературними здобутками сусідніх народів; зростання міжнаціональної літературної комунікації й взаємопізнання» [17 : 179].
Хотілося б звернути увагу ще на один момент, показовий для життя (саме в образотворчому втіленні) першої частини історичної «Трилогії» Генрика Сенкевича «Вогнем і
мечем». Це – картина-портрет красуні Гелени пензля відомого художника Петра Стахевича у ювілейному альбомі – подарункові Сенкевичу портретів героїнь саме цього письменника у різних його художніх творах, приміром, Анельки з роману «Без догмата»; Лігії
з історичного роману “Quo vadis?” (або «Камо крядеши?»); Оленьки з «Потопу» – другої
частини його історичної «Трилогії»; Баськи з «Пана Володийовського» – третьої частини
цієї ж «Трилогії». У підготовці цього альбому брали участь численні польські митці з
«художнього табору» – з найвідомішх – Юліуш Коссак, Юзеф Хелмонський, Вільгельм
Котарбінський, Генрик Семирадський.
Гелену, зокрема, подано в образотворчій інтерпретації Пьотра Стахевича як центральну героїню роману з вельми відомого твору Сенкевича й «коментовано» (як підпис
під картиною) тим текстуальним уривком із роману «Вогнем і мечем», де Скшетуський
уперше бачить Гелену, чия шляхетно-чарівна врода і вміння триматися вразили його назавжди: очі чорні, оксамитові, що часто міняють свій вираз; чорні розкішні кучері; вуста
малинові; зубки, як перли; брови чорними дугами, отже, зовнішність, особливо очі, яких
він зроду ще не бачив.
Видання такого альбому, у Варшаві, в авторитетному видавництві Гебетнера і Вольфа 1897-го року та й з Передмовою відомого польського критика й знавця польської літератури Станіслава Тарновського, та ще й звернення-подяка самих видавців відомим у
Польщі художникам, та ще й із проханням підтримувати й надалі у суспільстві популярність автора історичних романів: «Трилогії», «Quo vadis?», «Хрестоносців» і романів із
сучасного життя Польщі: «Без догмата» й «Родина Поланецьких», – промовисто
свідчать про гучний резонанс літературної діяльності Сенкевича у громадському і культурному світі Польщі.
Іншою репрезентацією, вже цілком сучасною, роману «Вогнем і мечем» для широкого глядача (звісно, не лише в Польщі) є кіноекранізація цього роману Єжи Гоффманом.
Поряд з польськими акторами окремі ролі (і провідні, і другорядні) у фільмі виконували
й артисти з України – Богдан Ступка і Руслана Писанка.
Відгуки на цей фільм були різні – від захоплено позитивних до дуже скептичних,
коли режисерові-постановнику дорікали за легковажно-пригодницьку неглибокість
фільму з погляду історії.
Єжи Гоффман відповів на це з усмішкою: «Це ж кіно, друзі мої, лише за мотивами
роману Сенкевича, а не документальна екранізація цього твору».
До речі, кіноекранізувати історичний роман М. В. Гоголя «Тарас Бульба» він відмовився. А чому? Мабуть, не тільки через його антипольську спрямованість, а саме через
його глибокий історичний трагізм, якого немає в романі Г. Сенкевича «Вогнем і мечем»,
бо про цей твір теж можна сказати – «це ж не історична документалістика, а твір художній, ласкаві читачі, так його й сприймайте!».
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Мені видається доречним долучити і ті міркування досвідчених філологів про манеру зображення у Гоголя до безпосередніх образотворчих коментарів даного розділу.
У вигляді конкретних прикладів наведу лише дві подібні цитати: «Если как пейзажист
Гоголь менше всего черпали з родной ему помещичьей среды, то, наоборот, в качестве
«жанриста» он берет большевсего из мелкого поместья и провинциального города. Здесь
картины его дышат жизнью и правдой. Мелкое и среднее поместье; провинциальный
город; ярмарка; бал – вот, где его творческая кисть даёт оригинальные и художественно законченные картины… Что касается данных гоголевских зарисовок внешности его
героев, то он даёт в своих произведениях большую коллекцию портретов прекрасного
достоинства. Портретизм Гоголя объясняется тем, что дореформенный поместный уклад
представлял собой удобство для портретного изображения… Дореформенный помещик, прикреплённый к одному месту и изолированный в своей усадьбе от целого мира,
представлял собой крайне устойчивую фигуру, с вечно неизменным образом жизни, с
традиционными манерами, с традиционным покроем платья» [14 : 569-570] … «Вообще сильная интеллектуальная жизнь осталась за пределами гоголевских достижений
именно потому, что интеллектуальная культура мелкопоместного круга была довольно
элементарной. Это и было причиной слабости Гоголя, когда он брался за изображение
интеллигенции, но это же было и причиной того, особенно проникновенного достижения психологи рядового «существователя» из поместного и чиновничьего круга, которое
дало ему право на вечность в качестве художника этих кругов».
Наведемо для другого прикладу і певні спостереження в галузі гоголівської «манери
писання» й зображення як дійових осіб, так і предметів побуту, одягу, й головне, мовних
характеристик. У праці академіка Л. А. Булаховського «Русский литературный язык первой половины 19-го века» (видання перше – 30-х років і видання пізніше – доповнене,
середини 50-х років, та ні в чому принципово не змінене): «В повестях Гоголя с сюжетами бытовыми ( «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») изобретательный юмор автора сообщил – подкупающе тёплый, добродушно-снисходительный тон подобным зарисовкам
избранных им пошлых характеров. Их обнаруженная почти неисчерпаемая забавность
выступила как своеобразный эквивалент содержательности, сделала их объектом настоящего интереса, претендовать на который, казалось бы, они по своей природе не имели
никакого права…, вызывающим к центральным фигурам повествования симпатию от
чувства и почти против разума» в разделе «Повести Гоголя».
Дозволю собі і певну несподівану «вставку» в розрізі «Гоголь і образотворче мистецтво», побудовану на певному моєму оповіданні детективного змісту (де «подія» і «сюжет» зовсім мною не вигадані). Стосується це Гоголя ось якою мірою.
Десь, в середині 60-х років ХХ-го століття, у Москві, була несподівано вбита, у себе
вдома, мабуть, ввечері, бо в неї у спальні усе було вже приготовлене до спання, а помешкання в неї маленьке, двокімнатне; жила вона самотньо і була жінкою досить літньою,
та не дуже старою, і викладачкою російської літератури ХІХ-го століття у Московському
університеті. Дуже довго не могли з’ясувати причину вбивства. А з’ясувалося все-таки
ось що – значно пізніше. Це збагнула хатня робітниця, яка до неї раз на тиждень приходила. Вкрали декілька гоголівських фігурок-постатей з гіпсу, що стояли в неї на роялі,
коли він був зачинений: Коробочка, Манілов і Собакевич. Фігурки зроблені майстерно,
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але, звичайно, в гротескному стилі, як типажі, і вкрав їх один із студентів, щоб замінити
ними ті ж фігурки, тільки під склом в музеї, зроблені з мармуру, і продати їх якомусь іноземному колекціонерові. Ці мармурові постаті гоголівських персонажів – теж показові
для теми «Гоголь в образотворчому мистецтві» [6: 8-13].
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Интерпретация текста в свете принципа связи между
историческими контекстами автора и интерпретатора
(У.С. Моэм «Острие бритвы»)
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.
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.
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.
Как было отмечено в первой статье, история главного героя романа Моэма «Острие
бритвы» Ларри Даррела – предмет для «жития», но не для романа. Отсюда, многочисленные оговорки и «извинения» повествователя относительно нероманичности своего произведения, в которых нет оснований усматривать игру или авторское кокетство. Действительно, история Ларри – история внутреннего роста, ориентированная на восточный тип
духовности, т.е. это даже не тот тип духовного роста, с которым привыкла иметь дело
европейская литература, скажем, в романе воспитания, связанный со становлением, не© Юдин A.А., 2011
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отъемлемый от биографического времени, встроенного в историческое1. Внешние события, исторические события большого масштаба не имеют непосредственного влияния на
судьбу Ларри, за исключением первотолчка, полученного вследствие участия в первой
мировой войне. Но этот импульс изображен достаточно бегло, а в дальнейшем судьба
Ларри развивается автономно от исторического фона (хотя, как будет дальше, этот фон
чрезвычайно важен, в частности, в предлагаемой здесь интерпретации). Словом, Ларри
как герой романа неинтересен. Поэтому необходим какой-то масштаб для измерения его
духовного роста, но это мерило невозможно найти в его биографии.
Отсюда – в романе побочные сюжетные линии. Представлены по сути три истории:
помимо Ларри, история Эллиота Темплтона и история Изабеллы-Грэя. Все три линии –
истории американцев. Существенно и то, что рассказчик – британец. А равным образом
и время действия романа – 30-е годы, период Великой депрессии – и время написания
романа – 1944. До второй мировой войны США, уже будучи первой экономикой мира,
продолжали держаться за внешнюю политику изоляционизма, что означало лишь региональное экономическое и политическое лидерство, но невмешательство в дела остального мира. (Рузвельту пришлось «пойти» на Пирл-Харбор для того, чтобы «оправдать»
для американского народа вступление во вторую мировою войну.) Именно в годы второй
мировой США по сути вступили в роль мирового лидера, из каковой не могут выйти до
сих пор. Точнее, в роль одного из двух мировых лидеров в условиях двуполярного мира.
И эту роль США принимали именно от Британии. Правда, ко времени второй мировой
войны Британия сохраняла уже только память о своем мировом лидерстве, «бремя» которого она несла более столетия и которому пришел конец с первой мировой войной, а
на вакантное место мирового гегемона целили несколько претендентов. Эпоха между
двух мировых войн – междуцарствие. Однако по старой памяти Британия еще долго
сохраняла повадки главного зверя (достаточно вспомнить два факта: Индия обрела независимость только в 1947 г.; именно Черчилль «объявил» холодную войну) и лишь после
второй мировой постепенно свыклась с ролью сателлита. Конечно, совсем не обязательно, чтобы Моэм мыслил именно так и вообще интересовался политикой. Но, так сказать,
историческая конъюнктура мира как арены силовой борьбы и конфигурации центров
влияния и принятия решения просто не позволяла мыслить иначе. Тем более речь идет
об английском писателе, вступившем в литературу в викторианскую эпоху, на рубеже
веков, т.е. в исторический момент, когда Британия еще реально ощущала себя мировой
империей № 1, а главным историческим процессом для его страны, на фоне которого
происходила вся его сознательная творческая жизнь, было постепенное ослабление миМ.М. Бахтин выделил несколько типов становления человека в романе воспитания: два типа
циклического становления (связанный с возрастными изменениями и с переходом от юношеских
мечтаний к практицизму), биографический или автобиографический, дидактико-педагогический и
связанный с историческим становлением: «Все зависит от степени освоения реального исторического времени» [1, 212-214]. Хотя, по-видимому, в историко-литературном плане «Острие бритвы»
соотносителен именно с традицией романа воспитания, коль скоро роман воспитания «представляет синтетическую ступень динамического саморазвития духовной субстанции личности» [7], несмотря на то, что его часто рассматривают как явление исключительно немецкой литературы [там
же]. Ведь один из этапов становления Ларри связан с изучением немецкой литературы и философии
(в частности, Канта). В этом смысле Ларри – тоже отчасти немец.
1
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рового британского влияния. И хотя в фокусе внимания романа прежде всего духовное
измерение, но, во-первых, идеализм, т.е. веру в самостоятельную духовную силу, Моэму,
похоже, был чужд, а во-вторых, речь идет о духовных ориентирах как моменте смысложизненного выбора. Иначе зачем нужны были бы параллельные жизненные линии далеких от всяких духовных интересов персонажей? И иначе зачем было бы делать главными
героями американцев (даже не американца), идя на риск недостаточно убедительного
их художественного изображения: «Сам я никогда и не пробовал писать ни о ком, кроме
англичан, разве что в нескольких коротких рассказах — в этом жанре можно обойтись
без углубленных характеристик. Даешь читателю общие контуры, а подробности пусть
додумывает сам. Могут спросить, почему, если я превратил Поля Гогена в англичанина,
я не поступил так же с героями этой книги. Ответить на это просто: потому что не мог.
Они тогда стали бы другими людьми. Я не утверждаю, что они — американцы, какими
те себя видят; они — американцы, увиденные глазами англичанина» (курсив мой). (При
этом дальше Моэм замечает, что совершенно не пытался изображать особенности их
речи. Можно было бы добавить, что вообще дело здесь не в каких-то национальных
особенностях характера. Ларри в этом смысле мало чем отличается от Стрикленда. А уж
Темплтон – американец только в том смысле, что он – больший европеец, чем сами европейцы. Словом, главное в этих американцах то, что они – американцы, представители
восходящей к мировой гегемонии нации. Это понимает «даже» молодая и еще несвободная от «биологического романтизма» Изабелла: «Как ты можешь отсиживаться в этом
болоте, когда мы переживаем самое увлекательное время во всей истории? – «разъясняет» она непутевому Ларри. – Европа свое отжила. Сейчас мы — самая великая, самая
могущественная нация в мире. Мы движемся вперед огромными скачками. У нас есть
решительно все. Твой долг — вносить свой вклад в развитие родины».)
Интересно, что Моэм в своих раскладах вообще не принимает во внимание Советский Союз или, скажем так, «русский мир». (А ведь в духовном измерении Россия отнюдь не нулевая величина, и Моэм, включивший в число десяти лучших романов два
русских, не мог этого не понимать.) Вероятно, дело не в особой проницательности, а
просто в том, что Моэм не мог предвидеть будущей двуполярной структуры мира, а роль
Советского Союза для Запада была до войны не слишком значительной. К тому же кажется, что Моэм при его несколько циничной внешне любви к «странностям человеческой натуры», проще говоря, к индивидуализму вряд ли мог испытывать симпатию
к социалистической идеологии. Словом, это отсутствие Советской России на духовной
карте романа – еще одно свидетельство того, что духовное пространство романа встроено в распределение сил в реальном историческом пространстве и времени. При этом
понимание возрастающего значения США в мире в романе просматривается ясно. Замечательно также, что это неведение Моэма, обусловленное историческим моментом (ещене-двуполярность мира) делает этот роман очень своевременным сегодня, когда США
остались единоличным мировым лидером, претендующим и на духовное лидерство (как
носитель демократических ценностей и «идеологии потребительского общества») и, более того, когда сомнительность этих претензий становится все более очевидной в глазах
остального мира.
Итак, три сюжетных линии – три смысложизненных выбора. Эллиот Темплтон связывает свою жизнь с «отжившей» Европой, более того, с самым отжившим (отжива256

ющим) в самой Европе – ритуалами и атрибутикой аристократического сословия. (В
«Великой иллюзии» Жана Ренуара, одном из самых известных в истории кино фильмов, снятом также накануне второй мировой, где действие происходит в годы первой
мировой, главные герои, французские офицеры, попадают в плен и «путешествуют» из
лагеря в лагерь. Среди них в большинстве своем простолюдинов, призванных в связи с
мобилизацией, есть кадровый военный и потомственный аристократ. Комендант одного
из немецких лагерей для военнопленных – также кадровый военный и потомственный
аристократ. У них даже обнаруживаются общие дружеские и чуть ли не родственные
связи. Но, главное, что их объединяет поверх национальных различий, – сознание общей
сословной, своего рода кастовой принадлежности и – понимание исторического своего
класса.) Эта фетишизация ритуальной стороны светской жизни превращает его отчасти
в комического персонажа, особенно в старости, когда он бессильно сетует на инфляцию
ритуальных ценностей (наблюдая за карьерой молодого американца, повторяющего его
путь с гораздо меньшими усилиями, без всякой потребности в рекомендациях и долгой
борьбы за репутацию) или уже на пороге смерти все еще ревниво переживает отсутствие
приглашения на очередной светский прием. Изабелла и Грэй – американцы до мозга
костей, для которых смысл жизни в том, чтобы «делать делать» и «брать от жизни все,
что можно». Правда, Эллиот с его поклонением пустоте оказывается мудрее их, ибо эта
«пустота» удерживает его от безудержного делания денег. Благодаря связям с Ватиканом
он получает накануне «черного четверга» (биржевого обвала 24 октября 1929 г., с которого началась Великая депрессия) он получает совет избавиться от рискованных ценных
бумаг и поместить капитал в менее прибыльные, но более надежные. Тогда как отец
Грэя Мэтюрина, опытный и далеко не лишенный понятий о деловой чести биржевик, не
говоря уж о его сыне, не имел ни малейшего предчувствия краха, за что и поплатился.
(США уже в тридцатые годы показали, куда ведет лишенная сдерживающих начал (духовного происхождения) жажда «дел». Окончательное преодоление Великой депрессии
стало возможным только благодаря вступлению США в мировую войну и прекращению
политики изоляционизма. Нынешний экономический кризис, Великая депрессия-2 – повторение забытого исторического урока.)
Словом, и Европа, и Америка оказываются духовно бесплодными – не в каком-то отвлеченном смысле, а в смысле конкретных коррективов и смысложизненных ориентиров
для вполне практически настроенных людей. Поэтому путь Ларри из Америки через Европу ведет на Восток. Правда, очерчен он весьма схематично. Указаны только внешние
вехи, не вполне ясны ни внутренние этапы, точки роста, ни конечный итог. Эти вехи,
составляющие образа его пути, выглядят как абстрактный набор элементов, связанных
довольно общей логикой, но не срастающихся в какое-то живое смысловое целое.
Исходным пунктом для Ларри становится опыт войны и смерти, или, если конкретнее, гибели товарища авиатора, спасшего ему жизнь. Но конкретный рассказ об эпизоде мало что конкретизирует в смысле приближения к экзистенциальным переживаниям
Ларри. Тем более что эпизод получен из вторых рук (уст). Его пересказывает автору
довольно второстепенный персонаж Сюзанна Рувье, которой когда-то рассказал об этом
Ларри: очень условно прямая речь. Одни факты, по-хемингуэевски скупо, но без хемингуэевского тайминга и, соответственно, экзистенциальности. Позднее Ларри добавляет
личного в разговоре с автором: «Бессмысленная жестокость смерти, вот с чем я не мог
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примириться. Война кончилась, я вернулся домой. Меня всегда тянуло к машинам, и я
хотел, если ничего не выйдет с авиацией, пойти на автомобильный завод. После ранения меня сначала не тормошили, но потом они захотели, чтобы я начал работать. А за
такую работу, как они хотели, я не мог взяться. Она мне казалась никчемной. У меня
было время подумать. Я все спрашивал себя, зачем нам дана жизнь. Мне-то просто повезло, что я выжил, и хотелось на что-то употребить свою жизнь, а на что — я не знал.
О Боге я раньше никогда не задумывался, а теперь стал о нем думать. Я не мог понять,
почему в мире столько зла. Я понимал, что очень мало знаю, обратиться мне было не
к кому, и я стал читать что попало». Словом, опыт войны и смерти. (Возможно, Моэм
прав был в своих опасениях в том смысле, что его Ларри как американец не слишком
убедителен. Достаточно вспомнить «Фиесту» или рассказы о Нике Адамсе Хемингуэя
с героем, также навсегда травмированным войной, но которого не тянет искать ответа
на абстрактные вопросы в книгах. Все-таки слишком европейский, причем отвлеченно
европейский подход.)
Следующая веха: Ларри обращается к книгам. Первое чтение (за чем автор застает
Ларри в библиотеке во время первого визита в США) – книга Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта». Объяснить этот выбор можно опять же отвлеченными
соображениями. Позднее в разговорах с автором Ларри признается в своем интересе к
вопросу о добре о зле. Где еще искать ответ на этот вопрос как не в религии? (Позитивная наука здесь бесплодна, а ответы, предложенные философией, взять не так-то просто.
Для этого требуется уже значительная культура.) Но ответ религии убедителен только
при наличии веры? Отсюда, требуется рационализация ответа. Итак, во-1х, книга американского (!) автора (что же еще возьмет в руки сразу американец?), психолога. Во-2х, позитивно-научное исследование религиозного опыта. Правда, ответа на вопрос на вопрос
о добре и зле там как раз нет. (Американская интеллектуальная традиция вообще мало
что может здесь предложить. Скорее уж Ларри следовало бы почитать «Моби Дика». Но
это тоже нельзя назвать позитивным ответом.) Зато там есть исследование мистического
опыта, а в заключительной точке пути Ларри «ждет» как раз опыт самадхи во время пребывания в Индии. Так что налицо преемственность. Но все это абстрактные соображения, и в любом случае мы не знаем, что же Ларри вычитал из Джеймса.
Знаем только, что дальше он отправляется в Европу и продолжает читать «что попало»: «все, что есть значительного во французской литературе», латинская проза,
«Одиссея» в подлиннике, Спиноза, Рейсбрук, Платон, Декарт. Т.е. художественная литература, религиозная мистика, рационалистическая философия. Свои мотивы он поясняет Изабелле так: «Я хочу уяснить себе, есть Бог или нет Бога. Хочу узнать, почему
существует зло. Хочу знать, есть ли у меня бессмертная душа или со смертью мне
придет конец». Тогда уж в этом списке не хватает Канта. Что конкретно Ларри из этого
всего вычитал, опять же неизвестно. Но коль скоро он на этом не остановился, значит
ответы его не удовлетворили. Далее он переходит к трудовому опыту. Потом пребывание в Бонне, беседы о религии с монахом-бенедиктинцем, пребывание в монастыре в
обществе монахов (бенедиктинцы избраны, вероятно, потому, что это, наряду с доминиканцами, христианский монашеский орден наиболее ориентированный на интеллектуальную культуру) и продолжение чтения: Экхарт, Гете, Шиллера, Гейне, Гельдерлин,
Рильке. Словом, общеобразовательная программа. Никаких конкретных результатов.
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Ларри не может принять религию и упирается в вопрос: «Если мир создал всеблагой
и всемогущий Бог, зачем он создал зло? По утверждению монахов — для того, чтобы
человек, побеждая свою греховность, противясь соблазнам, приемля боль, несчастья и
невзгоды как испытания, посланные ему Богом для его очищения, мог в конце концов
сподобиться его благодати. Мне это казалось очень похожим на то, как если бы я послал
человека с поручением и только для того, чтобы затруднить ему задачу, сам же построил
на его пути лабиринт, через который он должен пробраться, потом вырыл ров, который
он должен переплыть, и, наконец, возвел стену, через которую он должен перелезть. Я
отказывался поверить во всемудрого Бога, лишенного здравомыслия. Мне казалось, что
с тем же успехом можно верить в Бога, который не сам создал мир, а нашел его готовеньким и достаточно скверным и пытается навести в нем порядок, в существо, неизмеримо
превосходящее человека умом, добротой и величием, которое борется со злом, не им
сотворенным, и, надо надеяться, его одолеет. Но, с другой стороны, верить в него необязательно». Это, конечно, довольно упрощенный подход (мерить Бога человеческим
здравомыслием), и у теологии имеются ответы на все эти вопросы (странно, что монахи этого не объяснили), но тут недостаточно арифметики. Впрочем, человек, читавший
Спинозу и Декарта, мог бы обнаружить меньшую элементарность. Опять же видна абстрактность в конструировании траектории познания героя. Ларри, уже начитавшийся
книг, по-прежнему находится на интеллектуальном уровне «простого» здравомыслия.
Но определенно можно согласиться с тем, что для современного «рационального» (относительно, конечно) человека главным камнем преткновения в христианской религии
является мысль об изначальной греховности человека.
Постигнув (условно – по схеме) всю премудрость христианской цивилизации, Ларри
отправляется за восточной мудростью. Далее – Индия (с пересадкой в Испании): Брахма,
Вишну, Шива. Здесь все так же схематично и поверхностно, внешние атрибуты индуизма, но во всяком случае о теории перерождений как объяснении неустройства мира
или Абсолюте как Брахмане Ларри говорит с большим сочувствием, чем о воззрениях
монахов-бенедиктинцев («Веданта не предлагает вам что-либо принимать на веру; она
только требует от вас страстного желания познать Реальность; она утверждает, что вы
можете познать Бога так же, как можете познать радость или боль… Меня особенно
пленяет мысль, что постигнуть Реальность можно с помощью знания»). Однако в конечном счете искания привели Ларри к гуру Шри Ганеша, который учил отказ от себя
(«Он учил, что все мы лучше и умнее, чем нам кажется, и что мудрость ведет к свободе.
Он учил, что самое важное для спасения души — не удалиться от мира, а всего лишь
отказаться от себя. Он учил, что работа, проделанная бескорыстно, очищает душу и что
обязанности — это предоставленная человеку возможность подавить свое «я» и слиться воедино с вселенским “я”»), где его практика увенчалась переживанием «озарения».
Описание этого озарения очень скупо («Никогда еще я не испытывал такого подъема, такой нездешней радости. У меня появилось странное ощущение, точно дрожь, начавшись
в ногах, пробежала к голове, такое чувство, будто я вдруг освободился от своего тела, а
душа причастилась такой красоте, о какой я не мог и помыслить. Будто я обрел какое-то
сверхчеловеческое знание, и все, что казалось запутанным, стало просто, все непонятное
объяснилось. Это было такое счастье, что оно причиняло боль, и я хотел избавиться от
этой боли, потому что чувствовал — если она продлится еще хоть минуту, я умру; и вме259

сте с тем такое блаженство, что я был готов умереть, лишь бы оно длилось»), в нем доминируют два концепта: (сверхчеловеческое) знание и счастье. Плюс уверенность в том,
что пережил единение с Абсолютом, и что это-то и есть опыт, которого удостаивались
мистики разных времен. Разумеется, «отчет» Ларри скромен (гораздо скромнее, например, описаний внутреннего опыта Сиддхартхи), но содержит необходимое и достаточное
в том, по крайней мере, смысле, что у Ларри появилось нечто (некое духовное знание), с
чем он может возвращаться на Запад: «…если единение с высшей Реальностью, которое
пережило столько разных людей, указывает на появление у человека некоего шестого
чувства, то это чувство в очень-очень далеком будущем станет свойственно всем людям
и они смогут воспринимать Абсолют так же непосредственно, как мы сейчас воспринимаем чувственный мир».
Однако даже пережив опыт самадхи, Ларри остается западным человеком в том
смысле, что этот опыт не задел его западного здравомыслия. Вот его итоговый ответ на
вопрос о добре и зле: «…может, у меня на это не хватает ума. Рамакришна утверждал,
что мир — забава Бога. «Это все равно что игра, — говорил он, — в этой игре есть радость и горе, добродетель и порок, знание и невежество. Если совсем исключить из мира
грех и страдания, игра не может продолжаться». С этим я никак не могу согласиться.
По-моему, скорее уж так: когда Абсолют проявил себя, сотворив видимый мир, зло оказалось неразрывно связано с добром». (Собственно, за этой идеей не было нужды ехать
так далеко – достаточно было вчитаться в Гете.) Во-вторых, у Ларри нет сколько-нибудь
четкого плана, что ему делать дальше. И не видно, что он может делать. Отказавшись
от собственности, он обнаружил духовную силу в способности к бескорыстию, т.е. в
отказе от себя. Но положительного проекта реализации этой силы не видно. Он не стал
адептом какого-либо восточного учения, не собирается продолжать духовную практику. (Без этого знание о единении с абсолютом становится всего лишь воспоминанием,
т.е., собственно, перестает быть знанием.) Иными словами, Ларри не является носителем чего-либо, что можно передать (знания, умения, техники и т.п.), а только памяти о
пережитом. У него нет оснований для миссионерства, а его намерения (упражняться «в
спокойствии, терпимости» и т.д.) – это программа исключительно нравственного самоусовершенствования.
Таким образом, Ларри – абстрактный герой, т.е. отвлеченный от конкретной действительности. Он создан скорее логикой отвлеченных понятий, но не живого органичного опыта. (При этом, правда, создан с максимальной аккуратностью, для чего Моэму и
понадобилась максимальная дистанцированность от своего героя. Дистанция от одного
частного человека до другого – едва ли не самая дальняя для автора дистанция! Ларри
для автора – максимально другой, а поэтому его недостаточная наполненность по литературным меркам не оборачивается пустотой, тем более фальшью.) Эта отвлеченность сопровождает его от исходного пункта его пути: в обстоятельствах и мотивах, побудивших
его к исканиям, нет ничего «американского». (Повторюсь, Ларри – сугубо номинальный
американец.) И его завершение, а также будущее также стоит под знаком отвлеченности. Ларри вне разделения труда – как экономического, так и, скажем, «космического»
(если считать, что наиболее фундаментальное разделение труда – между теми, кто – в
экономике, и теми, кто вне ее в силу занятий духовными практиками). Но если учесть,
что роман как минимум на десятилетие опередил проникновение элементов восточных
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учений в духовный обиход западного человека, туманность перспектив Ларри сложно
поставить в упрек и Ларри, и автору. Ларри – не столько полноценный образ человека,
сколько образ-вектор. Его положительное содержание абстрактно, но вот сила отрицания
в нем заложенная весьма конкретна. (Характерно, что в начале пути у него нет никаких
положительных ориентиров, и им движет голая сила отрицания.) Абстрактный порыв
Ларри на Восток происходит на фоне – но композиционно, можно сказать, отталкивается
от – самой конкретной действительности: Великой депрессии, которая благодаря этому
со(противо)поставлению видится как не просто экономическая, но духовная проблема.
Моэм не первым из западных писателей обратил взгляд на Восток в поисках духовных источников, но, пожалуй, он первый, кто с такой «экономической» конкретностью
(пусть и довольно скромными художественными средствами) и так остро (заглавие) обозначил пересыхание этих источников в западной цивилизации. Надо заметить, что Великая депрессия была кризисом, из которого не были сделаны идеологические выводы. Об
этом заговорили уже экономисты. В этом смысле современный экономический кризис,
который также начался в США, по мнению многих экономистов, в частности, авторов
теории кризиса М.Хазина и А.Кобякова [5], является в духовном смысле следствием
именно отсутствия выводов из Великой депрессии и обещает быть еще более тяжелым и
продолжительным. В этой связи духовный порыв американца Ларри Даррела на Восток
выглядит еще более убедительным.
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НОВЫЕ «ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ» В ОЧЕРКАХ 90-х гг. ХХ в.
У статті розглядається нарис 90-х рр. ХХ ст., його нові риси, нові герої, тематика, що зазнала змін. Відзначається, що в це десятиріччя нарис пішов з авансцени літературного розвитку, а зі зміною соціокультурної ситуації перестав бути актуальним,
зокрема такий його внутрішньо жанровий різновид, як проблемний нарис. Тим не менш
у 90-ті рр. з’явилося чимало творів цього жанру, які викликають інтерес як свідоцтва
нещодавньої, але такої, що вже забувається, історії.
Ключові слова: нарис, публіцистика, документально-художній жанр, нові «герої
часу».
В статье рассматривается очерк 90-х гг. ХХ в., его новые черты, новые герои, изменившаяся тематика. Отмечается, что в это десятилетие очерк ушёл с авансцены
литературного развития, а с изменением социокультурной ситуации перестал быть
актуальным, в частности такая его внутрижанровая разновидность, как проблемный
очерк. Тем не менее в 90-е гг. появилось немало произведений этого жанра, которые
вызывают интерес как свидетельства недавней, но уже начинающей забываться истории.
Ключевые слова: очерк, публицистика, документально-художественный жанр,
новые «герои времени».
The article deals with an essay of the nineties of the XXth century, with its new traits,
new heroes, changed themes. It is noted that in the last ten years the essay has gone from the
proscenium of literary development, and with the change of social and cultural situation seized
to be urgent, particularly such its variety within the genre, as a problem essay. However in the
nineties a lot of works of this genre appeared, which arouse interest as the evidences of the
recent but beginning to become forgotten history.
Key words: essay, social and political journalism, documentary and fiction genre, new
«heroes of time».
В 90-е гг. очерк занимает значительное место на страницах периодических изданий,
в нём ставятся и решаются актуальные и социально значимые темы. На развитие русской литературы и культуры в целом положительно повлиял принятый в 1990 г. новый
«Закон о печати», отменявший цензуру и таким образом способствующий развитию художественного творчества и, в частности, очерковой литературы. На страницы периодики выплеснулась угнетаемая десятилетиями интеллектуальная энергия. Актуальным
оказывается проблемный очерк, в котором ставились насущные вопросы общественного
развития, политики, экономики… Социологическая оптика очерка, присущее ему публицистическое и аналитическое начала оказались востребованы. С одной стороны, литература стала фиксировать изменившуюся реальность, что привело к смене тем и героев; с
другой – по-новому продолжала старые темы. Одной из таких «старых» форм является
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бытописательный очерк, посвящённый жизни большого города, обладающий к тому же
и признаками проблемности.
В очерке 90-х гг. возникают новые черты, казалось бы, не свойственные этому жанру.
В то время, когда очерк утверждался в русской литературе, в нём, как и в целом в произведениях первых русских реалистов, по мнению Ю. Манна, «установилась “разность”
между автором и его героем, между авторским сознанием и сознанием персонажа…»
[6, с. 235]. Такого рода «разность» чрезвычайно ярко проявилась в «физиологиях» и в
той или иной мере сохранялась в очерке до конца ХХ в. Порой, однако, автор очерка
мог примерить «маску» своего персонажа (скажем, извозчика или рыбака), но это было
временное «переселение» автора. В 90-е гг. авторы очерков часто писали о себе, своём
опыте («Челноки» А. Коркотадзе, «Записки русского фабриканта» А. Паникина, «Записки мелкого предпринимателя» А. Михеева и др.). Персонажи этих очерков являются
прямым alter-ego автора, как в романтической прозе, хотя здесь и нет романтической
идеализации действительности. В очерке возникает автобиографическое, исповедальное
начало, откровенно горькое, порой циничное. В тех же случаях, когда автор всё же отделён от своего персонажа, как в очерке Л. Лавровой «Лишние», предельная эмоциональность повествования меняет эту дистанцию; это не рассказ наблюдателя-исследователя,
и здесь сильное личностно-исповедальное начало. Насколько такие перемены отвечают
«собственной изменчивости жанра» (М. Бахтин), внутренней мере очерка? На этот вопрос ответ может дать только время. Во всяком случае, очерк на рубеже ХХ–XXI вв.
точно отразил изменения, происходившие в социальной психологии. В 80-е гг. в нём
парадоксально сочеталась романтическая вера в благотворность перемен и надежда на
разумный рационализм. Этим настроениям соответствовала публицистически-аналитическая природа очерка, и он их выразил ясно и полно. Действительность «лихих 90-х»
оказалась сложнее, чем можно было предположить в 80-е, в рациональные схемы она не
укладывалась, строгому научному описанию не поддавалась. Очеркисты зачастую фиксировали личные впечатления от экономических и социальных перемен, которые часто
были неутешительны. Избранное ими повествование от первого лица – форма трансляции личного, а значит достоверного, опыта утверждения в новой реальности, который
часто был отрицательным. Время породило новых «героев». Новые персонажи возникли
и в очерках – предприниматели, безработные, «челноки», беспризорные дети; произошло и расширение тематики и проблематики жанра.
В начале 90-х гг., после общественной активности предшествующего десятилетия
наступила пора разочарования, скепсиса, вызванных неудачами экономических реформ,
настроениями социальной демобилизации. В это время социокультурная ситуация изменилась кардинально: литература утратила свою учительскую, просветительскую
функцию, в результате и проблемный очерк перестал быть актуальным. Впрочем, есть и
иная точка зрения на влияние литературы на действительность: «Сегодня, после русской
перестройки и других бархатных революций, – пишет А. Эткинд, – мы больше готовы идентифицироваться с субъектами, которые, по выражению Фуко, кроят сами себя.
Нас волнует соперничество авторов, меняющиеся выборы публики, агрессивная работа
текстов, накладывающих свои модели на сопротивляющуюся жизнь» [11, с. 456]. Нынешние взаимоотношения «агрессивного текста» и «сопротивляющейся жизни» напо263

минают то, что происходило в культурном пространстве прошедшего столетия. И всё же
происшедшие изменения несомненны.
Ещё В. Канторович полагал, что читателя в очерке «увлекают социальные мотивы,
типичные для современности характеры и конфликты» [2, с. 351]. Однако после увлечения такого рода публицистикой в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия большинство читателей утратило к ней интерес. В середине 90-х идеологическая нагрузка
очерка, учительские интонации, в нём звучащие, перестали восприниматься читателем.
В 1997 г. В. Топоров, рассуждая о кризисе в литературе, отмечал: «…в широких кругах
читающей публики – если таковая ещё есть – нарастает недоумение, переходящее в негодование. Лозунг Паниковского “А ты кто такой?” овладевает массами. И действительно,
кредит доверия, выданный в начальные годы перестройки былым нелегалам и полуофициалам, давным-давно исчерпан, а творческой отдачи (как сказали бы в советское время)
нет и не предвидится» [10, с. 388–389]. С этим суждением известного низвергателя основ
и авторитетов можно согласиться, но с некоторыми оговорками. Ещё остались авторы,
которые своим творчеством упомянутый «кредит доверия» отработали сполна. Скажем,
Б. Екимов, известный своими деревенскими очерками, печатавшимися в «Новом мире»
в 90-е гг., в 2000-м издал сборник повестей и рассказов «Пиночет», близких по тематике
и проблематике к его очеркам, посвящённым проблемам современной русской деревни.
Традиция такого рода очерковой прозы восходит, как известно, к «Запискам охотника»
И. Тургенева.
В последние годы журналистике произошли качественные изменения: внимание
читателей с документально-художественных жанров переключилось на информационные (репортаж, заметка, интервью и т. д.), и очерк перестал быть признанным «королём» публицистики. Однако в 90-е гг. он всё ещё продолжал печататься в «толстых»
журналах. Правда, несколько поменялась его тематика, поскольку изменилась и сама
действительность. Тем не менее основные разновидности очерка были представлены
достаточно полно. Скажем, проблемные очерки печатались в журнале «Дружба народов» («Челноки» А. Коркотадзе, «Лишние» Л. Лавровой). В «Новом мире» в это же
время были рубрики «Очерки наших дней», «Времена и нравы», «Дневник писателя».
Новые «герои времени» – предприниматели – были представлены, скажем, в очерках П.
Пэнэжко («Предприниматели. Попытка группового портрета в посткоммунистическом
интерьере»), А. Михеева («Записки мелкого предпринимателя», «Золотое копчение»), А.
Паникина («Записки русского фабриканта»). Очерки тех лет посвящались также судьбам
детей-сирот («Государственные дети» Л. Самойловой), жизни провинциальных городов
и ближнего зарубежья («На распутье» Б. Екимова, «Крымская памятка» В. Коробова).
Таким образом, мы видим, что в публицистике конца ХХ в. проблемный очерк всё ещё
был востребован.
90-е гг. протекали бурно, и каждый год нёс какие-то перемены. В начале десятилетия возникла и новая тема в публицистике – предпринимательство. П. Пэнэжко в своём очерке «Предприниматели. Попытка группового портрета в посткоммунистическом
интерьере» изображает нескольких представителей нового класса, рассказывает о роде
их деятельности, о проблемах и перспективах бизнеса. Первый из них – банкир Юрий
Иванович Львов – человек прогрессивный, старающийся помочь стать на ноги нарождающемуся классу предпринимателей, не жалеющий средств на благотворительность, по264

нимающий, откуда взялись проблемы в некогда мощной экономике; он убеждён, что все
беды «проистекают ещё от “великого Октября”, когда политика стала диктовать экономике. По сути, и перестройка не изменила этого положения вещей. И реформа экономическая покатилась по ленинским рельсам» [9, с. 179]. И банкир Львов – один из тех, кто
старается эти ошибки исправить, т. е. вложить немалые средства своего банка в развитие
страны. Явление отрадное, но нетипичное, да и поиск положительного героя нового времени идёт ещё от Великого Октября, если воспользоваться терминологией автора очерка.
Вторым представителем нового класса, описанном в очерке, стала директор швейной фирмы «Гарант» Елена Жуковская. Тогда, в начале 90-х, ей удалось занять одну из
свободных ниш на рынке; из многих вариантов она выбрала пошив детской одежды; а
начинала своё дело в заброшенном подвале на Невском с десятком швей. «Шить джинсы-варёнки, конечно, заманчиво, – рассуждает Жуковская. – Но ведь понятно: где больше
прибыли, там туча всякого рода чиновников, желающих получить на лапу. А на детских
платьишках и шортиках никому и в голову не придёт обирать людей, затыкающих, можно
сказать, брешь в госсекторе» [9, с. 183]. В то время, когда она занялась предпринимательством, дешёвое и однотипное «корейско-китайское шмотьё» уже продавалось на каждом
углу. Поэтому новая швейная фирма старалась брать качеством и ассортиментом. К тому
же Елена Жуковская, не пожалев времени и денег на собственное обучение в Америке,
очень скоро обнаружила, «что в основе всех технологических и менеджерских изысков у
американцев лежит простая вещь – здравый смысл» [9, с. 183], что положительно сказалось на производстве. Руководствуясь именно здравым смыслом, она сделала «Гарант»
лидером в своём сегменте рынка. Успех был несомненный, но, к сожалению, в жертву
делу была принесена собственная семья. «Мужа я дома не вижу. Сама пропадаю на работе. Ребёнок растёт без нашего участия. Полная безотцовщина. Конечно, я могу всё покупать на рынке, не стесняясь ценой. <…> Но что это за благополучие, когда хотя бы за
ужином нельзя посидеть всей семьёй?!» [9, с. 185]. Казалось бы, так рассуждает обычная
женщина, которая волею судеб вдруг стала предпринимателем, и её это в какой-то степени тяготит. Однако дальше следуют её довольно жёсткие рассуждения, позволяющие
предположить, что новые социально-экономические реалии вызвали к жизни и новые
личностные качества: «…Да, конкурента нужно съесть. Если мы сильнее, я должна это
сделать» [9, с. 185]. Зато теперь у Жуковской с мужем Ильёй Баскиным только в швейном
производстве работает более девятьсот человек. Сам же Баскин занялся строительством
морского порта, организацией торгового дома, металлической архитектурой («склады,
производственные цеха, различные конторы: собираются по принципу карточных домиков в самые сжатые сроки» [9, с. 190]). В этом очерке утверждается популярная на
рубеже 80–90-х гг. идея, мол, рынок всё расставит по своим местам. В результате «и
волки сыты, и зайцы живы», разумеется вполне здоровые – хилое потомство съедено.
Героем очерка П. Пэнэжко стал и 35-летний президент финансовой корпорации
«Арман» Владислав Яснопольский. Начинал он на родине, в Чебоксарах. Далее – как
у многих: школа – завод – армия – вуз. Яснопольскому досталась «совковая» наследственность, о чём о сам говорит с горечью «…трудно заниматься коммерцией при нашей
дурной инфраструктуре, ненадёжности партнёров, зверских налогах. Но оказывается,
что-то можно всему этому противопоставить [9, с. 190]. Найди дыру в законах, заполни
пустующую нишу – и всё в порядке. Здесь возникает некоторая идеализация «независи265

мого частника». Его независимость весьма относительна: если он не сумеет вписаться
в «бюрократический монолит», то погибнет. Но автор очерка эту особенность русского
капитализма видеть не хочет, вероятно, из самых лучших побуждений. Стремясь утвердить то, что должно быть, но чего всё-таки нет, он по-своему продолжает традицию советского очерка и создаёт портрет своего рода передовика капиталистического труда.
Автор очерка с уважением, местами с удивлением пишет о новой экономической ситуации в стране и новых героях своего времени: «Так что ж они, эти бизнесмены, – своего
рода государство в государстве? Нет, всего-навсего независимая частичка в этом огромном конгломерате» [9, с. 195]. Очерк П. Пэнэжко продемонстрировал главное качество
жанра – актуальность и злободневность. Сегодня эта тема была бы менее интересной,
поскольку новый класс уже сформировался и обществу уже не надо объяснять, кто такие
предприниматели, какие цели преследуют и какая от них польза или вред.
Однако многие современные «акулы бизнеса» вышли из мелкого предпринимательства. О своём опыте в такого рода деятельности написал в своём очерке «Записки мелкого предпринимателя» А. Михеев. Здесь надо заметить, что, в отличие от П. Пэнэжко,
он сам познал все «прелести» предпринимательства в забывшей, что это такое, стране.
Автор «Записок…» подробно описывает и мытарства за разрешительными документами по госконторам, и предательство компаньонов, и сопутствующий всем начинаниям
рэкет (в том числе и упомянутых госконтор). А. Михеев, по основному роду деятельности журналист и писатель, в начале всё тех же 90-х занялся не свойственной себе деятельностью – предпринимательством. «Упустить такой фарт <…>, не окунуться в мир
бизнеса, причём уж если окунуться, так с головой, так, чтобы руки дрожали при подсчёте выручки, – нет, упускать такую возможность было бы высшей глупостью», – решил
автор-персонаж [7, с. 159]. Самое начало рыночных отношений – благословенное время
для наиболее быстро ориентирующихся в ситуации граждан, к которым, без сомнения,
принадлежал и автор «Записок»: «Никаких тебе инспекторов, проверяющих, указывающих, ни милиции, ни санэпидемнадзора, ни фактур, ни разрешительных бумаг, ни налогов – и торговать можно было где угодно» [7, с. 161]. Но, разумеется, не только автор
«Записок…» занялся прибыльным делом; возникла конкуренция, и ниши захватывали
всё новые «персонажи». Тем не менее автор очерка признаёт: «Какая-то иссушающая
одержимость владела мною» [7, с. 164]. В какой-то степени эта одержимость схожа с
психологией солдата-наёмника: воевать дольше и заработать больше. И несмотря на то,
что капитал быстро рос, автор-персонаж страдал от того, что оборот слишком растянут
из-за неподходящего расписания поездов: «время не ждёт, конъюнктура может вдруг измениться…» [7, с. 164]. И здесь-то у, казалось бы, свободного предпринимателя возникают мысли о собственном рабстве, о власти денег и конъюнктуры. Но не о возможности
освободиться – только лёгкая зависть к двум загорающим на берегу Жигулёвского моря
девушкам, не обременённым раздумьями об ускользающей в силу объективных причин
прибыли: «…мучаюсь, борясь с самим собой, понимаю уже, что это сумасшествие: выгляни, посмотри вокруг, передохни, – но, увы, не в силах переключить себя на другое» [7,
. 165]. Автору-персонажу всё же удалось вырваться из тенет бизнеса – когда ему надоело
возиться с товаром, заниматься торговлей, шумными покупателями и, главное, надоели
деньги и связанная с ними повседневная суета. В результате гены «свободного художника» победили гены деда – купца второй гильдии. Очерк А. Михеева интересен тем, что
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деятельность предпринимателей периода «первичного накопления капитала» показана
изнутри; так же скрупулёзно проанализирована психология человека, занявшегося не
свойственным ему делом, которое, однако, у него «пошло», и он увидел самого себя в
совершенно непривычном и неожиданном ракурсе. Такого рода психологизм для классического очерка нехарактерен, но в жанровой разновидности, утвердившейся в 90-е гг.,
которую условно можно назвать автобиографической, он уместен и интересен.
Новые социально-экономические реалии способствовали возникновению, ещё одного, если не класса, то уж во всяком случае, новой «прослойки» и новых героев – «челноков», мелких торговцев, как правило, с высшим образованием, поставщиков ширпотреба
из дальнего зарубежья, когда за границу потянулись «сотни автобусов из нашего печального СНГ…» [3, с. 129]. О них говорится в очерке А. Коркотадзе «Челноки». Автор подробно рассказывает об особенностях этой профессии, опасностях, подстерегающих их
за границей и на Родине, о бесправии и обмане, в конце концов, о риске, которому они
подвергаются по обе стороны границы, издевательствах чужих и, главное, своих таможенников. Он подробно описывает свою поездку в Стамбул через Украину, Румынию
и Болгарию. По мнению автора, эта новая профессия – продукт распада старой системы социализма. А. Коркотадзе в лучших традициях русской публицистики говорит о
проблемах – языковых, экономических, ментальных этого нового общественного «класса». Однако не будем забывать, что именно из рыночных палаток появились некоторые
крупные гипермаркеты, а их владельцы тоже начинали с челночного бизнеса, возможно,
сегодня стараясь не вспоминать, как в далёкие 90-е они, вернувшись с тяжеленными
клетчатыми баулами, на чём свет кляли «свою страну и таможенников, давая зароки и
клятвы “завязать” наконец с этой проклятой Турцией…» [3, с. 137] и говоря про себя:
«Вот мы и вернулись, Родина, с баулами и мешками под глазами. Страна, встречай своих героев!» [3, с. 137]. Ирония в финале очерка звучит горько: сменились ценности на
просторах некогда великой страны, и на авансцену жизни вышли новые герои. В очерке
«Челноки» идёт речь о представителях новой профессии, но это не «физиология», а скорее исповедь: и в этом очерке ситуация изображена изнутри – так, как её видит один из
«челноков», вынужденный заниматься не свойственным ему делом.
Очерк А. Паникина «Записки русского фабриканта» рассказывает о сложном пути,
который прошёл современный русский капитализм. Начинался он, как водится, с противозаконной коммерции, «цеховиков», «кустарей». Автор подробно говорит о том, с
чего начиналось его дело, – с реализации ширпотреба, изготовления клипсов, игрушек,
детских пинеток и т. д. Причём А. Паникин замечает, что он занялся деятельностью, на
первый взгляд, ему не свойственной, – в силу образования, профессии, образу жизни,
наконец. «Сам удивляюсь, как мне вообще удавалось придумывать что-либо, не имея
никаких инженерных наклонностей, – пишет он. – Единственное разумное объяснение,
думаю, состоит в том, что любой глубоко погружённый в проблему человек, пусть и
бессознательно, будет искать, перебирать, сравнивать варианты и в конце концов найдёт
подходящее решение» [8, №11, с. 172]. Автор-персонаж был одержим идеей предпринимательства, он, организуя своё дело, находил единомышленников, которые помогали
ему не обязательно за деньги; им, уставшим от «конвейера “социалистического производства”, был интересен сам процесс в каком-то конкретном, не совсем обычном человеческом деле» [8, №11, с. 172]. А. Паникину удавалось обходить советские законы,
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пресекавшие частное предпринимательство, находить в них лазейки и бреши. «…Мне
кажется, – отмечает он, – что полный запрет частного предпринимательства настолько
неестественен и парадоксален, что его невозможно правильно юридически оформить.
Право, ограждающее бетонной стеной социалистическое общество, всегда будет зиять
огромными дырами, через которые можно без труда вытащить всё, что угодно» [8, №11,
с. 174]. Автор очерка отмечает, что занятие кустарным промыслом в условиях советского времени, ещё до разрешения кооперативного движения, давало бесценный опыт
организации и управления. Конечно, власти не могли спокойно наблюдать, как предприимчивые советские граждане становятся частными предпринимателями и коммерсантами. Вот и автор-персонаж на себе почувствовал мёртвую хватку правоохранительных
органов (хотя охраняли они скорее бесправие людей), попав в следственный изолятор и
подвергаясь изнурительным допросам; однако он не сломался и дождался-таки закона о
кооперативах. А. Паникин пишет, что ни о чём не жалеет, более того, считает, что ему
повезло: «…я совпал со временем, которое отодвинуло в сторону “бесхлопотное” <…>
“социалистическое” существование и потребовало совсем иного отсчёта. И всё же на
вопрос, как это стало возможным, что заставляло двигаться, точного ответа нет – в нём
больше рацио, чем живой истины» [8, №12, с. 169]. Автор очерка отмечает, что люди в
основном потерянны и бедны (очерк был напечатан в 1997 г., но вряд ли что-то существенно изменилось), а у такого общества мало смысла и нет перспектив. Но он не верит,
что великая страна может сгинуть: «Происходящее ныне – не первое и не последнее
уготованное нам испытание, рецептов нет, но связь времён, будем надеяться, неразрывна» [8, №12, с. 169]. Однако как человек резво мыслящий и зоркий, А. Паникин не мог
не видеть, как происходило то самое «первичное накопление капитала», описанное ещё
классиками марксизма: «…не успели ещё остыть перестроечные восторги, как мы вновь
оказались в старой колее лжи и цинизма <…> Уничтожив государство, которое нас душило, новая власть ничего, в сущности, не предложила взамен. Дорвавшись до баснословных барышей, будут клевать, пока их не разорвёт <…> Промышленность <…> большей частью разрушена, а в другой части служит обогащению немногих, присваивающих
себе богатства, принадлежащие всем. Отхватив самые лакомые куски, они безжалостны
к соотечественникам» [8, №12, с. 170]. Однако автор очерка признаёт, что главное достижение последних лет – это создание новой, свободной экономики, существующей
независимо от государства, приход в неё деятельных и умеющих работать людей, равная
конкурентная борьба, выявляющая настоящие таланты. А. Паникин надеется, что те, кто
добился успеха и преодолел материальные искушения, придут в элиту государственного
управления, осознавая свою деятельность как служение обществу, но разделяют ли его
надежды большинство читателей? Углублённое раскрытие внутреннего мира авторовперсонажей этих очерков даёт объективное представление о том, как непросто входит
человек в новый для себя мир. Присутствует в них и некоторое самолюбование6 вот, мол,
как ловко я вписался в новые реалии. Однако персонажи этих очерков – живые люди со
свойственными им сильными и слабыми сторонами, противоречиями, увлечениями и
ошибками, что заставляет читателя поверить в достоверность событий, изображённых
как бы изнутри.
Характерным признаком 90-х стало зафиксированное в очерках ощущение несбывшихся надежд. Такое видение недавнего прошлого утвердилось в первое десятилетие
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XXI в., о чём свидетельствуют исследования социологов. А. Левинсон, анализируя воспоминания, отражённые в массовых опросах, отмечает, что 90-е гг. вспоминаются как
годы «сплошного кризиса и сплошных неудач, неприятностей и несчастий, охвативших
всех. К этому добавляется <…> ненависть к тем, кто внушил тогда надежду, и злость
на самих себя, этой надеждой искусившихся» [5, с. 503]. К ним, внушившим надежду,
относятся публицисты перестроечного и постперестроечного времени. Большинство их
предсказаний не сбылись. Но они всё же познакомили читателя с новой социально-экономической реальностью, не столько наблюдая действительность, сколько погружаясь в
неё; для них был важен не холодный анализ, а эмоциональный рассказ о собственном и
часто непростом и противоречивом опыте. Надо признаться, что нынешняя публицистика, в частности очерк, не обладает той силой воздействия на общество, которую она имела прежде. Рассмотренные нами очерки можно определить как проблемные. В них воплотились социальные коллизии постсоветского общества 90-х гг., которые стремились
осмыслить публицисты, и им удалось сконцентрировать внимание читателя на основных
проблемах общественной жизни – социальных, нравственных, психологических. В результате возникла своего рода автобиографическая публицистичность, а жанровые рамки очерка расширились, хотя, возможно, присущий этим очеркам исповедальный психологизм размывал устойчивые границы жанра.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ
РОМАНУ Ш. ГАЙМА «КНИГА ЦАРЯ ДАВИДА»
Предметом статті є дослідження функції жіночих образів роману, аналіз своєрідності їхнього втілення автором у процесі модифікації біблійного архетипу.
Ключові слова: жіночий образ, біблійна версія образу.
Предметом статьи является исследование функции женских образов романа, анализ своеобразия их воплощения автором в процессе модификации библейского архетипа.
Ключевые слова: женский образ, библейская версия образа.
The subject of the article is investigation of female characters’ functions in the novel, the
analysis of originality of their embodiment by author in the process of modification of biblical
archetype.
Key words: female character, biblical version of the character.
До біблійних жіночих образів роману «Книга царя Давида» німецького письменника
Штефана Гайма належать Есфірь, Мелхола, Вірсавія, Фамарь, Авігея, Авісага. Спираючись на Книгу книг, митець дозволяє собі дещо змінювати біблійну канву історій життя
героїнь (Есфірь, Авісага, Фамарь). Переважна більшість цих образів, за виключенням
дружин Ефана, покликана нести інформацію про Давида, створюючи його щільне оточення.
З відомих нам німецьких літературознавців, які присвятили свої роботи творчості
Ш. Гайма, лише X. Бонерт приділила увагу характеристиці образної системи роману,
розглянувши її з погляду сатиричного характеру твору та наголошуючи, що « . . . різні
рівні сатири характеризуються певними особами або групами осіб» [1: 146]. Зауважимо,
що сатиричний аспект – це лише один з багатьох вимірів багатогранного твору, у даній
статті ми ставимо за межу схарактеризувати інші функції системи образів персонажів.
Жіночі образи роману, використовувані й індивідуально своєрідно утілені автором,
можна умовно поділити на декілька груп. Перша група -дружини Ефана. Кожна з жінок
виконувала окрему роль у житті історика, серед них Олдана, мати його синів Сима та Селефа, мала функцію продовжувачки роду. Вона – найрідше згадуваний персонаж, Ефан
пише про неї лише у зв’язку з синами та коли потребує допомоги хтось із членів родини, ми не маємо її портретної характеристики, у романі відсутні її репліки, не показане
спілкування з іншими членами родини; це, так би мовити, безголосий персонаж твору,
майже технічний образ, покликаний безмовно ілюструвати та супроводжувати гармонію
повноцінного сімейного життя Ефана. Інші жінки, навпаки, активно спілкуються з чоловіком, цікавляться його справами та, в залежності від свого покликання та здібностей,
розраджують і підтримують голову родини. Ядро їхнього характеру окреслюють такі
риси, як любов, відданість своєму чоловікові, турбота про нього. Кожна дружина має
свої обов’язки у родині Ефана: «Ich aber kehrte zurück <.. .> um mich von Lilith baden
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und massieren zu lassen und in Gesellschaft Esthers ein Stück Brot mit Oliven und Zwiebeln
zu verzehren» [2: 88]. Естер, кохана дружина історика, невиліковно хвора, була своєрідним домашнім психологом, подругою, „жінкою душі“. За біблійною легендою Есфірь
– героїня єврейського народу, дочка Амінадава, яка завдяки своїм високим моральним
якостям та гарній зовнішності стала дружиною царя Ахашвероша (у іншому ономастичному варіанті – Артаксеркса) [3 : 623]. Відносини з Естер знаходяться у площині
духовної єдності, з боку Естер почуття наближуються до самозречення: не дивлячись на
хворе серце, вона погоджується їхати з Ефаном з Езраха до Єрусалима, приховуючи від
чоловіка небезпечність такого рішення: «Ich weiß, wie eilig du es hast, nach Jerusholaym
zu gelangen, Ethan» [2: 18]. Автор проникливо зображує, як бесіди з Естер завжди розраджують Ефана, позитивно впливають на його настрій, романіст фіксує сприйняття героєм заспокійливих сигналі навколишнього світу: «Die Blätter des Ölbaums raschelten, die
Lampe flackerte [2: 45]. Почуття дружини до Ефана майже материнські: «Ich sorge mich
um di Zeit, da ich nicht mehr hier bin» [2: 44]. На відміну від Ліліт Естер уособлю кохання,
характерною рисою якого є менша тілесна чуттєвість та більш духовна спорідненість,
це не поклик юної ненаситної плоті, а глибок розуміння внутрішнього світу коханого
чоловіка, його потреб, цілей, думо та переживань, тому вона допомагає у вирішенні його
проблем, дає корись практичні поради та виступає джерелом духовних настанов.
Ліліт – перша дружина Адама за єврейською міфологією. її ім’я н згадується в жодній біблійній книзі. У єврейському тексті книги Ісаії, д йдеться про спустошення Ідумеї
після Божого суду [3: 829], пророкується поява нічного привиду (lilith), у іншому варіанті
перекладу – нічний птах. Ці ім’я згадується у Сувоях Мертвого моря, Абетці Бен-Сіра, Книзі
Зогар Згідно з легендою, Ліліт, розлучившись з Адамом, стала злим демоном, щ( вбиває немовлят, подібний персонаж присутній у арабській міфології. «V міфологічній культурі Межиріччя
таке ім’я мала нічна жінка-демон, які вбивала дітей та знущалася з сплячих чоловіків. Ім’я
Ліліт зустрічається і епосі про Гільгамеша у другому тисячолітті до н. е. У Європі добр
Відродження образ Ліліт пережив суттєві метаморфози та набув рис прекрасної, звабливої жінки. У середньовічній єврейській літературі гарне зовнішність Ліліт пов’язана з її
здатністю змінювати свій лик. Доречне згадати, що образ Ліліт багаторазово й різноманітно використовувався у світовій літературі. Так, Фауст Гете бачить красуню та отримує
попередження від Мефістофеля, що це Ліліт, перша дружина Адама, чиє волосся небезпечне для чоловіків: «Nimm dich in acht vor ihren schönen Haaren, / Vor diesem Schmuck,
mit dem sie einzig prangt. / Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, / So lässt sie ihn so bald
nicht wieder fahren» [4: 187].
Переклад M. Холодковського: «Берегись косы ее касаться: / Коса – ее единственный
убор. / Кого она коснется, тот с тех пор / Прикован к ней, не
может с ней расстаться» [5: 181].Порівняймо підрядковий переклад (дослівник):
Стережися її гарного волосся, / Цієї прикраси, якою вона єдино франтує. / Якщо вона
ним звабить юнака, / То не відпустить його так скоро. Наважимося запропонувати наш
власний переклад: Пересторога щодо жіночки така: Волосся – її скарб, коштовний, небезпечний, Коли вона ним звабить юнака, її не скоро він залишить, безперечно.
В Енциклопедії знаків та символів вказується: «Зазвичай у символічній традиції Ліліт розглядається як образ знехтуваної коханки коханки або прекрасної спокусниці» [6].
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літ – жінка для втіхи та насолоди, «welche sich zärtlich um ihn zu bemühen bereit ist» [2:
13]. Гайм не уникає практичних деталей з шлюбного досвіду минулого: Ефан заплатив
за молоду коханку батькові Ліліт дюжину овець, чотири кози та дійну корову. Ліліт дарує Ефанові тілесну насолоду, він ділиться з нею своїми заповітними нічними думками
«nächtliche Gedanken» [2: 13]. У той час, як Ліліт сповнена теплом та коханням для свого
чоловіка, постає уособленням «Wärme und Liebe», для оповідного героя відносини з коханкою є своєрідною втечею від суворої реальності життя та водночас джерелом сили для
протистоянням жорстокості пануючого порядку. Поряд з дівчиною він розмірковує: « . . .
die Stürme, welche die Welt verändern, wehen kalt» [2: 17]. Це не всепоглинаюче відчуття
єдності двох особистостей, а прикра омана яскравого почуття. Тому в даній сюжетній лінії не може бути ані позитивного розвитку подій, ані щасливого кінця – Ліліт мусить іти
до гарему Соломона, хоча й аж ніяк не бажає цього. Горда відмова Ліліт від розкішного
життя в царському палаці свідчить про те, що природа її кохання до Ефана відрізняється
від його почуттів до неї, вона не здатна зрадити його, готова на самопожертву заради
свого коханого. Висока моральність та духовна цілісність відрізняють вірну коханку від
її примхливого володаря, не завжди позитивно гнучкого у свої> рішеннях.
У даному відношенні примітною є сцена, коли Ліліт у розпачі трич: запитує чоловіка,
чи кохає він її. Двічі той уникає прямої відповіді, втрете обманює дівчину, дає негативну
відповідь. Можливо, що сюжетний стереотип даної сцени має сюжетну алюзію, адже
тричі запитували також апостола Петра, який тричі зрікався Господа. Ідея письменника
полягає е тому, що легкодухість може привести до зрадництва, а може так і залишитися
легкодухістю, але в будь-якому випадку дана риса негативна для її носія.
Духовно-психологічно потерпаючи від зради колишнього чоловіка. Ліліт у гаремі
співає пісні, яким її навчив Ефан, але ми розуміємо, що вона вже інакша, вплив деспотичного суспільства зруйнував особистість. Тема зрадництва дуже важлива в романі,
тому, трактуючи зображення Гаймом духовного життя людини, цю тему не можна обійти увагою. Розстановкою жіночих та чоловічих образів автор доводить, що зрадництво
означає руйнування вірності, відмову людини від узятих на себе зобов’язань. Ефан зрадив Ліліт, бо інакше Соломон наказав би стратити його, відсутність вибору нібито виправдовує його, але жодна зрада не допоможе людині досягти добробуту і щастя в житті,
про що свідчить заключна частина «Книги». Слід наголосити, що трактування образу
Ліліт у Гайма суттєво відрізняється від попередніх варіантів – якщо раніше жертвами
Ліліт були чоловіки, то тепер вона сама перетворилася на жертву гри чоловічих інтриг
та розрахунків.
Тиск зовнішніх обставин змушує Ефана, що прямує шляхом пошуків правди, думати
в першу чергу про свою працю, а не про добробут своєї родини, наражаючи на небезпеку
жінок. Тому від постійних переживань помирає Естер, а Ліліт змушена йти до царського
гарему. Історик не може допомогти своїм дружинам, він може лише піклуватися про них
та покірно приймати удари долі як свою поразку. Розвиток сімейної парадигми спрямований у нищівному напрямі. На початку роману родина Ефана є й( фортецею, місцем, де
він відчуває себе у безпеці. Взаємовідносини м членами сім’ї можна охарактеризувати як
гармонійні, для них характе{ взаємоповага, взаєморозуміння, відсутність сварок, чоловік
однако приязно ставиться до усіх трьох жінок: «nachdem ich Esther und Hulda u Lilith
geküßt hatte» [2: 77]. В кінці роману добробут родини знищено, історі позбавлений двох
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жінок, що мали велике значення в його житті. Це і помста долі, а результат його пошуків
правди, наслідок свідомих а( вимушених, але руйнівних для благого оточення вчинків.
Друга група – дружини Давида. Ця група найчисленніша, хоча деяких них оповідач згадує побіжно, лише у зв’язку з родинними відносинами ч подіями у житті царя.
Головним свідком для історика є принцеса Мелхолг дочка царя Саула та перша дружина Давида. Цей жіночий персона) належить до біблійних образів роману. Вона позитивно відрізняється ві, інших мешканок гарему, які живуть у страху та приниженнях.
Час не оминуї її зовнішність: «saß < . . . > eine Frau, schlank, das dunkle Gewand am Hals
streng geschlossen < . . . > eine Öllampe verbreitete einiges Licht, und der Mond sandte dünne
Silberstreifen durch die Blätter des Dachs. Die Frau wandte mir ihr Gesicht zu, ein Gesicht von
den Jahren gezeichnet, mit großen bemalten Lippen und großen bemalten Augen, < . . . > ihre
Hände waren Haut und Knochen, die Zähne, oder was davon übriggeblieben, lang und verfärbt.
<.. . > Die Stimme hat etwas von ihrem jugendlichen Klang bewahrt» [2: 27]. Всупереч трагічній долі ця жінка зуміла зберегти свою гідність до похилого віку. Розповідь принцеси
про чоловіка майже повністю збігається з біблійною версією, яку доречно нагадати: «И
выдал Саул за него Мелхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом и что Мелхола любила Давида. И стал Саул ещё больше бояться Давида,
и сделался его врагом на всю жизнь» [3: 375]. Гайм зберіг біблійний сюжет незмінним,
але трансформував ракурс оповіді, висвітлив образ Мелхоли, яка всупереч волі батька
допомогла Давиду втекти з палацу Саула, врятувавши цим життя чоловіка, дружиною
якого стала після перших його перемог. «И пришли слуги, и вот, на постели статуя, а
в изголовье её козья кожа» [3: 376]. Батько покарав дочку за свавільний вчинок, віддавши
супроти її волі за Фалтія, чоловіка потворного фізично, але обожнюючого її. Через деякий час Давид, посівши престол у Хевроні, забирає Мелхолу у свій палац. «И отправил
Давид послов к Ишбошефу, сыну Саулову, сказать: отдай жену мою Мелхолу, которая
обручена была мне за сто краев необрезанной плоти Филистимлян» [3: 395]. Митець
вказує на розважливість Давида: поряд із ним дружина – царська донька, тож не може
бути ні в кого сумнівів, що саме він є царем. Покепкувавши одного разу з Давида, принцеса пізнала всю глибину його помсти, на все життя залишившись бездітною. За наказом
владного чоловіка був убитий її батько, п’ять синів сестри та два зведених брати. З роду
царя Саула залишилися в живих двоє: принцеса та син її брата Іонафана, каліка Мемфівосфей. Автор спонукає читача до невтішних висновків щодо Давида: використавши
чисте та щире кохання Мелхоли, він жорстоко повівся з принцесою, забувши, що своїм
життям зобов’язаний їй. На другій зустрічі Ефана з Мелхолою автор у характерній для
нього манері додає декілька нових виразних рис до портрету принцеси: «Ihre Füße in den
offenen Sandalen waren von bemerkenswerter Schönheit. < . . . > Sie ging, ihr Schritt ein wenig
steif, ihre Haltung aber großartig, wenn man ihr Alter bedachte» [2: 59]. Свідоцтвом належної
принцесі поведінки є владні жести Мелхоли: «Eine herrische Bewegung < . . . > wieder eine
Handbewegung» [2: 28]. Іронія, до якої часто вдається автор, змальовуючи, наприклад, образ царя Соломона, відсутня стосовно принцеси Мелхоли: «diese Frau hatte etwas an sich,
das zur Demut zwang» [2: 27] (Було в цій жінці щось таке, що змушувало до покори). Ця
коротка фраза виділяє персонаж з-поміж інших у романі, не лише жінок, а й чоловіків.
Слід зауважити, що протягом розгортання романної оповіді Мелхола жодного разу
не називає Давида «цар», завжди лише «Mann», «er» «David». На відміну від цього свого
батька Саула вона майже завжди називала царем,
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Давида, як вже згадано, – ніколи, Соломона – лише раз, з глузливи\ відтінком та
презирливою посмішкою: «Und König Salomo wird entscheiden wie du den Mann siehst,
der zweimal mein Gatte war und der Geliebte meine: Bruders Jonathan und die Hure meines
Vaters König Saul?» [2: 58]. Принцесс діяла свідомо, напевне знаючи, що у гаремі усі
стіни мають вуха та очі Змалювання гідної поведінки Мелхоли автор збагачує рисами демонстрацГ жіночої сміливості. Така поведінка має свої підстави: за сміливість говоритр
вголос те, що Мелхола думає, її ніхто не покарає, зважаючи не недоторканість удови
царя Давида [2: 107]. Тому закінчення другої зустріч Ефана та Мелхоли має торжествуючий акорд у вигляді останньої фразі-принцеси: «Du wirst ihn schon richtig sehen, meine
ich» [2: 59].
Якщо ініціатором перших двох зустрічей з істориком була Мелхола, тс про третю зустріч з принцесою просив у Аменхотепа Ефан. Оскільки він > першу чергу історик, а потім вже редактор «Книги», то не зважає на небезпеку та ставить такі запитання принцесі,
від яких Аменхотеп у відчаї заломлює руки та надає обличчю страдницького вигляду [2:
109, 110]. Сміливість та рішучість Мелхоли під час цієї розмови важко переоцінити: вона
не лише ділиться здогадами про причини, які спонукали Давида вивезти її з Маханаїма
до Хеврона (це, на її думку, розрахунок через дочку Саула отримати право на престол,
усунувши законного правителя Ізраїля, Ієвосфея, брата Мелхоли), а й використовує зручну нагоду не відмовити собі у насолоді покепкувати з головного євнуха. Така поведінка
Мелхоли, на нашу думку, є своєрідною помстою, по-перше, Давиду за те, що залишився
для неї чужим та у своїй гонитві за владою знехтував принцесу; по-друге, Соломону за
намагання приховати правду про свого батька; по-третє, Аменхотепу за постійне стеження та підслухування, що принижувало її гідність.
Авігея, наступна дружина Давида, за біблійною легендою [3: 383], була повною протилежністю Мелхолі, нездатною до критики або сумніву, всюди супроводжувала Давида, цінувала його не лише як чоловіка, а й як національного героя, як пророка Божого.
«Был некто в Маоне, а имение его на Кармиле, человек очень богатый; у него было три
тысячи овец и тысяч; коз; и был он при стрижке овец своих на Кармиле. Имя человека
того -Навал, а имя жены его – Авигея. Это была женщина очень умная и красивая лицом,
а он – человек жестокий и злой нравом» [3: 383]. Вона вірила j величне майбутнє царя,
піклувалася про нього. Романна версія образ> персонажу майже не відрізняється від біблійної, якщо не зосереджуватись надмірно на іронії автора: « . . . u m die Lippen meiner
Herrin war ein Lächeln wi( nach einem Siege» [2: 66]. Гайм зображує Авігею далекою вц
безкорисливості, кожен її вчинок підпорядкований певній цілі.
Жінка на ім‘я Вірсавія відіграла велику роль у житті царя Давида. Зг біблійною
версією, дідом Вірсавії був радник Давида Ахітофел Гілонянин [3: 425], чоловіком –
Урія Хеттеянин, один з тридцяти хоробрих дружинників царя Давида [3: 425], а сином
– наймудріший у світі цар Соломон. Романна сцена зустрічі Давида та Вірсавії також
збігається з першоджерелом: «Давид . . . увидел с кровли купающуюся женщину, а та
женщина была очень красива» [3: 403]. Але історію відносин Давида та Вірсавії митець
пропонує через «треті руки» – вона детально описана в книзі пророка Нафана. Автор
дає свою версію легенди з властивим йому іронічним відтінком, ненав’язливо пропонуючи читачеві своє трактування подій, коли кожен учасник переслідує власні цілі, намагаючись при цьому зберегти пристойний вигляд. Те, що почуття царя до цієї жінки
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не було скороминущим захопленням, демонструє намагання Давида одружитися з нею.
Таку глибину почуттів у царя навряд чи могли викликати лише зовнішні жіночі чари.
Привабити обранця Божого могла лише жінка з неабиякими розумовими здібностями,
сильна духом, наділена яскравими особистими якостями. Але оповідний герой, вірний
улюбленій традиції мозаїчного зображення, використовує метафору рокованості, чим
додає до художнього образу виразний контрастний тон: «Da war sie wieder, Bath-sheba,
die Frau des Uria: kein Wässerchen konnte sie trüben, aber auf der Spitze ihrer Zunge saß der
Tod» [2: 154]. Вдаючи з себе щиру жінку, готову допомогти ближньому, Вірсавія пропонує Соломону дозволити брату Адонії одружитися з Авісагою, напевне знаючи наперед
відповідь сина та наслідки свого вчинку – вбивство Адонії Ванеєю У парадигмі «влада
– щирість» простежується очевидна закономірність: жінки, які керуються розрахунком
та вигодою у стосунках з царем, отримують успіх та владу; у той же час жіноча вірність,
любов, відданість та самопожертва призводять до непередбачених негативних наслідків,
іноді навіть до смерті. За допомогою жіночих образів автор приводить читача до висновку про руйнівний стереотип влади, посилює багатовимірність зображення як головних,
так і другорядних героїв роману.
Але Гайм не робить висновків сам, він надає таку можливість читачеві, який відповідно до власного інтелекту, ерудиції та здатності до казуальної атрибуції робить такі
висновки, які, у свою чергу, виявляють і його власні моральні якості та уподобання. У
цьому сенсі роман Ш. Гайма можна назвати каталізатором, що стимулює процес самопізнання людини XX століття.
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АРХАЇКА ОПОВІДАННЯ ВІЛЬЯМА ФОЛКНЕРА
«ТРОЯНДА ДЛЯ ЕМІЛІ»

У статті аналізується оповідання Вільяма Фолкнера «Троянда для Емілі» з позиції
архетипної критики, досліджуються основні архетипні образи та символіка, що поновому висвітлюють зміст твору.
Ключові слова: архетип, архетипний образ, символ.
В статье анализируется рассказ Уильяма Фолкнера «Роза для Эмили» с позиции
архетипной критики, рассматриваются основные архетипные образы и символы,
которые по-новому раскрывают содержание произведения.
Ключевые слова: архетип, архетипный образ, символ.
The article deals with the analysis of the short story “A Rose for Emily” by William
Faulkner based on the archetypical criticism; it also examines the main archetypical images
and symbols that shed new light on the plot of the story.
Key words: archetype, archetypical image, symbol.
Створюючи свою південну сагу Вільям Фолкнер оселив у вигаданому окрузі Йокнапатоф представників декількох сімей, включаючи сімейство Грієрсонів. І хоча міста цього округа та їх мешканці унікальні, вони цілком типові для південних містечок Америки
кінця 19 – початку 20 століть. Водночас слово «сага» натякає нам на те, що у родових історіях американського письменника поряд з реалістичними епізодами можуть міститися
героїчні або казкові [1: 622].
«Троянда для Емілі» – оповідання про останню представницю знатного сімейства
Грієрсонів у містечку Джефферсон. Ми знайомимося із головною героїнею міс Емілі
Грієрсон на її похоронах, де зібрався весь цвіт, щоб віддати останню шану ідолу, що
впав, (fallen monument) та задовольнити свою допитливість – вже майже 10 років ніхто
не був у її будинку за винятком старого прислуги-негра. Весь твір постає перед нами у
ретроспекції, поступово відкриваючи нові факти із життя міс Емілі, ніби знімаючи шар
за шаром віковий пил з цього південного ідола, що за життя сам не міг інколи визначити,
у якому часі, минулому чи теперішньому, живе.
З манери оповідання наратора, ми розуміємо, що ставлення до покійної було суперечливе. «За життя, міс Емілі була традицією, обов’язком та клопотанням, своєрідним
зобов’язанням, що було отримане у спадок містом того дня у 1894, коли полковник Сарторіс, мер…» по смерті її батька навічно звільнив її від сплати податків [2: 1]. Тож, з одного боку, з міс Емілі поводилися неначе з англійською королевою (tradition), з іншого –
це зобов’язання тяготить місто, всі давно чекають остаточного фіналу жахливої трагедії,
що трапилась 40 років тому, про яку здогадувались і передавали з вуст в уста молодим
поколінням. Залишилось тільки увійти до покоїв 74-літньої леді та упевнитися у своїй
правоті, а загалом і попрощатися, нарешті, з минулим.
© Зіневич В.В., 2011
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Образ королеви завжди асоціюється у нашій свідомості із матір’ю, заступницею.
Тож, від самого початку ми впізнаємо у міс Емілі прояв архетипу Великої Матері, який,
за Юнґом, є центральним архетипом у людській психіці та має безмежну множинність
аспектів (образів) [3: 126]. Відповідно, образ королеви – тільки один з них, який також
може мати різну конотацію. І вже з перших рядків ми усвідомлюємо, що у даному разі
ця конотація має негативне значення. Коли ж вже йдеться про казкові жіночі архетипи,
то можна назвати серед них найбільш поширені: Принцеса/Королівна, Жінка-Воїн, Королева, Відьма/Фея/Чаклунка та Блазниха/Трикстерша [4: 5]. Необхідно зауважити, що у
більшості жінок, незалежно від складності душевного ладу, активний не один, а декілька
архетипів, які можуть змінювати один одного. Тож, краще почати від самих витоків історії нашої героїні.
Ми дізнаємося, що міс Емілі жила у будинку, який колись був великим, «білим, прикрашеним куполами та шпилями, крученими балконами у досить легковажному стилі
70-хроків» і який стояв на колись найбільш аристократичній вулиці. Майже палац казкової принцеси, де жила таткова донечка міс Емілі – «худорлява фігурка у білому» [2: 2].
Проте бачили її, як правило, крізь задні двері будинку з-за спини батькового силуету з
широко розставленими ногами та батогом у руках. Мешканці міста вважали, що Грієрсони занадто високо себе тримають, тому що жоден молодик не був гідним руки міс Емілі,
і коли їй вже виповнилося 30, а вона все ще була незаміжня, що за мірками того часу
вважалося неприйнятним, то навіть трохи зловтішалися. Історія замовчує будь-які факти
про матір, ніби її й не було. Єдиним поясненням може бути тільки бажання оповідача
підкреслити, наскільки татковою донечкою вона була, і як одиноко було їй разом з ним.
Білий колір одягу міс Емілі – християнський символ цнотливості та невинності, це
одночасно колір смерті жіночності, заточеної у палаці діви, та колір, що розпадається на
цілий спектр інших кольорів, символізуючи той вирій емоцій, які притлумлювалися у
душі фолкнерівської королівни [5: 452].
Міс Емілі народилась десь перед Громадянською війною, а будинок Грієрсонів було
побудовано у 70-х. Тобто ми розуміємо, що батько Емілі був успішним навіть після війни, і що бути частиною південної аристократії, яка заробляла завдяки рабам, все ще
було приводом пишатися, і що люди, як вони, понад законом. Тож, маємо типовий архетипічний образ Королівни, життя якої було в усвідомленні своєї суті, призначення та
потреб. Вона цнотлива, вона себе береже. Водночас, еротизм принцеси є потенційним,
«після весілля», тож має бути пара – Принц-Лицар, гідний її. Тільки так Принцеса може
реалізувати себе, ставши Королевою [4: 5]. Проте батько Емілі заважає, робить неможливим для неї зробити достойний вибір, виступаючи тюремщиком, Цербером. Відповідно
будинок виступає як символ влади та грошей з одного боку, а з іншого – тюрми замість
любовного гніздечка.
Неможливість зустріти пару характеризує зворотну сторону образу Принцеси, так
звані тіньові її прояви: Блудницю, Стару Діву та «Мадам» (хазяйку притону). Зважаючи
на суворий релігійний патріархальний світ південної Америки та ставлення мешканців
міста до Грієрсонів, міс Емілі мала шанси стати тільки старою дівою і уособити цей поширений архетип. Одначе, коли міс Емілі вже виповнилося 32, помирає містер Грієрсон.
Жінки міста приходять допомогти молодій леді із похоронами, але вона зустрічає їх на
порозі у звичайній сукні без будь-яких ознак горя на обличчі. До того ж запевняє їх, що
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батько і не вмирав. Цілих три дні лікарі та священики вмовляли її дозволити поховати померлого, і, коли вони вже збиралися застосувати закон та силу, вона раптом погодилася,
і його швидко поховали.
Ми дізнаємося, що, хоча двоюрідна тітка міс Емілі, міс Вайєт, збожеволіла наприкінці життя, тоді ніхто не говорив, що міс Емілі також схибнулася. ЇЇ розуміли: так як батько
відвадив від неї всіх можливих залицяльників, залишившись ні з чим, вона буде чіплятися за руку, яка її обездолила. Наступні півроку вона хворіла, і коли її знов побачили, її
волосся було коротко стрижене, вона виглядала як дівча і трохи нагадувала тих янголів,
яких малюють на кольорових церковних вітражах – дещо трагічна та безтурботна.
Волосся завжди символізує фізичну силу, сміливість, свободу та є атрибутом спокуси
і сексуальної привабливості жінок. Водночас, зачіска є виразом персональних якостей,
інстинктивної поведінки особи [5: 59]. Для жінки підстригти волосся означає надбання нею нової сили, впевненості, а неприбране розпущене волосся – вираз свободи. Тож
Емілі Грієрсон, переживши особисту трагедію, перероджується і постає перед нами у
новому образі – янгола. Позаяк треба пам’ятати, що ці невидимі сили відповідають цілій ієрархії людських цінностей: від вищої духовності містиків до повного морального
падіння людини [5: 19].
Маленької Королівни більше нема, але й Королевою вона не стала. Цікаво, але наступний архетип, який втілився у постаті міс Емілі – образ Жінки-Воїна. Основними
характеристиками цього архетипу є ефективність у досягненні своєї мети, а способи реалізації – експансія, агресія, конкуренція. Це потенційно вбиваюча жінка. Вона послідовна і раціональна у діях, у коханні вона не дозволяє фамільярності із собою та потребує
повагу, особливо у ліжку. Жінка-Воїн наполеглива та практична, вона достойний супротивник. Одначе у парі з нею надовго може затриматися або рівноправний союзник, або
ординарець. Тінь Жінки-Воїна – Жертва, яка перетворює свою слабкість та віктімність
на потужну психологічну зброю, вона перекладає на інших відповідальність за себе та
своє життя, вона провокує виникнення почуття провини і на нього, як на гачок, ловить
людину, тим самим виказуючи свою владу [4: 6].
У тихому негрі Тобі, що виконував одночасно функції садівника та кухаря, якнайкраще втілюється архетип ординарця. Він веде хазяйство, робить покупки. Відданий та
небалакучий, він завжди захищає особисте життя своєї господині від допитливих очей та
вух мешканців Джефферсона. Саме він підняв на сполох місто, коли міс Емілі померла, і,
впустивши у будинок людей у день похорон, тихо і непомітно залишив будинок та місто,
не бажаючи розкрити хоча б якусь правду про свою господиню.
Звільнившись від охоронця, Емілі вже влітку зустрічає Гомера Беррона. Правду кажучи, смуглявий робітник з півночі далеко не був союзником або героєм для Жінки-Воїна. Він більше втілював архетип Блазня/Трикстера. Вже за декілька днів він перезнайомився із усіма мешканцями міста. Де б він не з’являвся, там лунав регіт, він полюбляв
кріпке слівце, чоловічу компанію та випивати у Клубі Лосів. І головне, він не належав
до кола міс Емілі.
Емілі вправно виконує роль жертви. Дізнавшись, що батько не залишив їй нічого,
окрім будинку, мер міста вигадав цілу історію, да таку, щоб сама міс Грієрсон повірила
(вона б не прийняла милостиню), щоб звільнити її від сплати податків. До речі, наратор так і не пролив нам світло, на які ж тоді гроші міс Емілі жила та робила покупки.
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З’являючись на прогулянках у двоколці з Гомером Берроном, Емілі також користувалась своїм новим образом. Фраза «Бідна Емілі!» стала найуживанішою. Мешканці міста,
жаліючи її (вона трохи розвіється), спочатку закривали на такі прогулянки очі, потім,
знов-таки жаліючи її (леді не має забувати про свій соціальний стан), викликали її двоюрідних сестер, так само старих дів. А вона ще вище тримала голову під час прогулянок,
вимагаючи повагу як до останньої з Грієрсонів. І, нарешті, вже жаліючи, що Емілі також
залишиться старою дівою (вмовить чи не вмовить його?), місто знову стало на сторону
молодої леді, вичікуючи на від’їзд кузин та весілля, хай, навіть, із присмаком скандалу.
Але кузини поїхали, і після того як Тобі одного дня впустив Гомера до будинку крізь
задні двері, містера Беррона ніхто більше не бачив. Через деякий час відбулася невеличка подія. Сусіди міс Емілі почали скаржитися до муніципальної ради на сморід, що йде
від будинку міс Грієрсон. Суддя Стівенс відповів, що звинуватити леді у тому, що вона
погано пахне, зовсім непристойно, і висунув здогадку, що можливо негр-слуга вбив щура
або змію, та забув прибрати. Єдине, на що спромоглися члени ради, це під покровом ночі
розсипати біля підвальних вікон та навколо будинку міс Грієрсон вапно, ховаючись, аби
господиня, що сиділа в одному з вікон непорушно, мов ідол, не помітила їх.
З моменту зникнення Гомера Беррона Міс Емілі знову запирається у будинку майже
на півроку, і коли її побачили наступного разу, вона дуже змінилася: розповніла та почала
сивіти. Шістка – символ універсальності й гармонії [5: 480]. Вона вказує, що міс Емілі,
яка пережила ще одну внутрішню драму, потребувала час для відновлення. Втім, замість
Жінки-жертви, в ній тепер постав архетип Королеви-вдовиці. Відтепер вона завжди у
чорному із заправленим за пояс тонким золотим ланцюжком через грудь та опирається
на чорну палицю з тусклим золотим набалдашником. Одутлувата з мертвенно-блідим
обличчям та вдавленими у складки жиру, ніби дві жаринки у тісто, очима, вона дуже
походила на королеву-вдову Вікторію. А десь на кінчику ланцюжка був годинник, прихований у складках одягу, який цокав, ніби зсередини жінки. Траурний одяг та годинник
натякають, що їх господиня хоче поховати час, зупинити його невгамовний рух, але він
все одно рухається вперед.
Те, як вона тримала себе під час зустрічі з представниками нового покоління муніципальної ради тридцять років по тому, ще раз підтверджує цю думку. Розуміючи, що
постанова полковника Сарторіса про скасування податків не мала легітимності, вони послали їй податкову відомість, але жодної відповіді не надійшло. І тільки після офіційного
листа, вони отримали відповідь, писану рідкими чорнилами, на аркуші старомодного
формату, де міс Емілі повідомляла, що не виходить з дому взагалі, та додала до листа
порожню відомість. Коли ж вони вирішили нанести особистий візит до старої леді, то
вона поводилася як королева (не запросила сісти, вислухала їх, нерухомо стоячи у дверях
та мовчки вивчаючи їх обличчя, категорично відмовила і веліла Тобі провести джентльменів до виходу). Той же факт, що вона відсилала їх до полковника Сарторіса, якого вже
десять років як не було в живих, говорило про те, що час зупинився для неї, вона живе у
минулому. Тож, наратор погоджується, що вона отримала повну перемогу над ними так
само, як колись перемогла їх батьків у випадку із смородом. Перемогла своїм авторитетом, своїм духом.
Американський літературознавець Гері Кріволд, намагаючись знайти прототип Емілі Грієрсон, знайшов багато спільного між королевою Вікторією після смерті принца
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Альберта та героїнею фолкнерівського оповідання [6]. Це і зовнішній вигляд, і одяг, і
манера піддавати зловісній тиші нахабу, що насмілився порушити її привілей говорити, і
байдужість до технічного прогресу, а також події особистого життя. Відомо, що королева
Вікторія, як і міс Емілі, провела 40 років вдовою, вона також мало не збожеволіла після
смерті принца Альберта, втратила будь-який інтерес до державних справ, а, головне, вирішила тримати кімнату, у якій помер її чоловік, недоторканою. Ці покої були закриті
для інших, королева вимагала, щоб щовечора на ліжку лежала свіжа чоловіча білизна,
а у рукомийнику була свіжа вода, ніби він був все ще живим. Вона відвідувала ці покої
щоденно, коли двір був у Віндзорі [6].
І хоча місто здогадувалось про таємницю міс Емілі, бо всі знали, що вона купувала
отруту, місто приховувало це. Громадянська війна повністю змінила світ, у якому жили
мешканці півдня. Їх образ життя виявився ганебним, брутальним та неправильним. Хіба
легко визнати це людям із південною гординею? До того ж представники аристократії
завжди були взірцем, стовпом їх укладу. Відповідно, вони дивилися на міс Емілі, як на
стареньку родичку, яку можна не любити, але треба поважати разом з усіма її примхами
та вадами.
Коли ж міс Емілі поховали, то на другому поверсі, не відвідуваному, напевно, вже
багато років, знайшли кімнату, яку ледве відчинили. Це була опочивальня, прибрана колись як до весілля, вся у рожевих тонах, де все було вкрито товстим шаром пилу, неначе
саваном. На ліжку лежало тіло Гомера Беррона, вірніше те, що від нього залишилося,
а поряд, на другій подушці, залишився слід від голови та довге пасмо сивого волосся.
Можна тільки здогадуватися, що трапилося між цими двома. Можливо, у якийсь момент
міс Емілі усвідомила, що Гомер навряд чи стане її чоловіком, і Жінка-воїн постала у всій
своїй жорстокій красі: вона все ж таки залишила свій трофей при собі, проте втратила
кохання. У цій сцені знаходимо багато символіки. Рожевий колір – колір кохання, цнотливості та вірності [5: 457]. Вкритий пилом, рожевий майже збляк і став сірим, символізуючи марність сподівань на щасливе кохання та подружнє життя. До речі, туалетний
чоловічий набір із срібла з вензелем «Г.Б.» на кожному предметі, замовлений міс Емілі
напередодні очікуваного весілля, ніби говорить, що це вона завойовувала чоловіка, а не
він її. Слід у формі півмісяця, що залишився на вкритій пилом поверхні, коли підняли краватку та комірець, ніби ще раз символізує перемогу жінки-воїна над агресивною
силою чоловіка-бика. Проте товстенний шар пилу який осів не тільки на речах у цій
кімнаті, але вже мінімум з десяток років вкривав усе навкруги у будинку, символізує,
що і будівля («більмо на оці», як тепер його бачать мешканці міста), і її господиня жили
минулим. І на останок, це єдина сцена, де ми зустрічаємо у тексті слово «rose», що перекладається «троянда» або «рожевий». Сам автор говорив, що слово «троянда» у назві - це
віддавання честі жінці, яка пережила трагедію [7], проте для Емілі це іронічний дарунок.
Вона дивилася на життя крізь рожеві окуляри, а воно показувало їй тільки шипи.
Тож коло замкнулося, Принцеса таки стала Королевою, проте удовою. Тепер зрозуміле ставлення мешканців Джефферсона до міс Емілі, змішане почуття поваги, співчуття,
сорому та відрази. Нам же ця невеличка розвідка у царину казкових архетипів допомогла
розкрити мотиви жінки патріархального півдня, яка, змушена притлумлювати свої природні бажання бути коханою та мати сім’ю, врешті-решт, у боротьбі за своє щастя скоїла
злочин та збожеволіла.
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ПРИНЦИП КОМПОЗИЦИОНАЛЬНОСТИ Г. ФРЕГЕ
В СТИХОВОМ РЯДУ
Статтю присвячено опису дії принципу композиціональності Г. Фреге у віршовому
ряді. Реалізація цього принципу пов’язана з дією закону «єдності та щільності віршового
ряду», який відкрив Ю. Тинянов. Показано, що щільність ряду призводить до взаємодії
та атракції граматичних одиниць.
Ключові слова: поетичний текст, віршовий ряд, закон єдності та щільності
віршового ряду, принцип композиціональності.
Статья посвящена описанию действия принципа композициональности Г. Фреге
в стиховом ряду. Реализация этого принципа связана с действием закона «единства и
тесноты стихового ряда», открытого Ю. Тыняновым. Показано, что теснота ряда
приводит к взаимодействию и аттракции грамматических единиц.
Ключевые слова: поэтический текст, стиховой ряд, закон единства и тесноты
стихового ряда, принцип композициональности.
The article is devoted to the description of G. Frege’s composition principle in the verse
row. Implementation of this principle is connected with the effect of the “unity and closeness
of the verse row” law invented by Yu. Tynyanov. It is shown that the row’s closeness leads to
interaction and attraction of grammar units.
Key words: poetic text, verse row, unity and closeness law, compositionality principle.
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Одной из важнейших характеристик стихотворного текста является действие в этом
тексте очерченного Юрием Тыняновым в работе «Проблемы стихотворного языка» закона «единства и тесноты стихового ряда» [1: 55, 66 и посл.]. Многие ученые считают
действие этого закона одной из основных отличительных характеристик стихотворного
лирического произведения: «В филологии XX века неоднократно делались попытки найти структурные, семантические, прагматические и прочие особенности лирики, которые
отличали бы ее от всех остальных видов речевой деятельности. В набор отличительных признаков, ставший уже почти хрестоматийным, входят «закон единства и тесноты
стихового ряда» Ю.Н. Тынянова, принцип эквивалентности Р.О. Якобсона (повтор на
разных уровнях — фоническом, лексическом, грамматическом и т.д. — как структурный
принцип построения стихотворения), теория отклонений и близкая ей теория выразительности языкового знака, теория лирической «коммуникативной ситуации»» [2].
Тынянов характеризует стиховое единство, в рамках которого действует открытый
им закон, следующим образом: «объективным признаком стихового ритма и является именно единство и теснота ряда (курсив автора — Е.С.), оба признака находятся в
тесной связи друг с другом: понятие тесноты уже предполагает понятие единства; но
и единство находится в зависимости от тесноты рядов речевого материала, вот почему
количественное содержание стихового ряда ограничено…» [1: 66-67].
Графическое, ритмическое и звуковое единство стихового ряда, о котором пишет
ученый, в текстоцентрическом представлении стиховедов конца ХХ века стало восприниматься и как семантическое единство всего лирического стихотворения.
И.И. Ковтунова, например, рассматривает повышенную тесноту «семантических и
структурных связей», присущую стихотворному тексту в целом, — «как текстовый аналог «единства и тесноты» стихового ряда» [3: 4]. Выделенное и описанное подробно
в 80-е годы прошлого века явление паронимической аттракции подтверждает переход
звукового единства и тесноты в поэтических текстах ХХ века в единство фоносемантическое: «Паронимические сочетания перестают быть фактором собственно звуковой
организации стиха и становятся носителями смысловых связей» [4: 168].
Мы хотели бы рассмотреть действие в стиховом единстве принципа композициональности (композиционности), определенного Готлибом Фреге. Этот принцип обычно
формулируют следующим образом: «значение сложного выражения есть функция значений его частей и синтаксических правил, их соединяющих (или функция значений его
частей и способа их синтаксической связи)» [5: 125]. (На наш взгляд, важно использование термина функция, а не сумма, т.к. именно этот термин наиболее адекватно отвечает
способу формирования отношений в языковом единстве).
Обычно действие принципа Фреге рассматривают, описывая формирование значения разного типа предложений: «Значение же предложений получается в результате использования специальных правил семантического комбинирования. Последний тезис
эксплицитно выражен в (…) принципе композиционности» [5: 125]; «Данный принцип
позволяет построить интерпретацию сложных предложений, основываясь на интерпретации набора простых предложений и правил их комбинирования» [5: 49-50].
Мы считаем, что в рамках структурного, звукового и смыслового единства, которое принято называть стиховым рядом, также действует принцип композициональности.
Значение сложного стихового целого является функцией значений его частей и способа
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их связи. Правила комбинирования элементов в стиховом ряду сложнее, чем в обычном
предложении, т.к. они включают как синтаксические связи, так и связи ассоциативные,
звуковые, ритмомелодические, присущие именно стихотворному тексту и формирующиеся не только между компонентами предложения, но и за его пределами. (Одна и задач
поэтической грамматики, по-видимому, и состоит в выявлении и описании этих связей).
Сосуществование в поэтическом тексте «двух систем коммуникации и присутствие
в нем как минимум двоякого смысла» предполагает, на наш взгляд, не только сосуществование в нем «двух интонационных систем, сложно друг с другом взаимодействующих» [3: 8], но и сосуществование двух систем семантико-грамматических. Присутствие
«скрытого поэтического смысла — проявляется на всех уровнях его языковой структуры — фонетическом, лексическом, грамматическом, не исключая и интонационный»
[Там же]. Поэтическая интонация, по словам Н.И. Жинкина, надстраиваясь над метром,
«теряет информацию разговорной и прозаической речи, так как захватывает целые сегментарные узлы (строфы), подчиняясь правилам просодии, часто устраняющим грамматические правила. (…) В результате появляются уникальные сопоставления, несущие
информацию, не поддающуюся переводу в однозначный текст, а только в совокупность
интерпретирующих текстов» (Цит. по кн. [3: 8]). Среди таких «уникальных сопоставлений» в рамках нашей работы мы выделяем грамматические. Грамматические сопоставления в поэтическом тексте (ПТ) не в меньшей степени подчинены его закономерностям,
чем другие конституэнты этого текста.
Отличием ПТ от других типов текстов является то, что сопоставления (соположения)
разных типов в нем актуализируют семантику единиц и их комбинаций не только при
контактной локализации или при локализации их в структуре одного предложения, но и
при локализации в сильных стиховых позициях (рифмы, конца и начала строфы, после
клаузулы и т.д.), а также в пределах горизонтального и вертикального ряда. Это является,
на наш взгляд, закономерным следствием действия закона единства и тесноты стихового
ряда. В работе [4] подробно рассмотрены случаи паронимической аттракции не только
контактно расположенных лексем (и пели поле, где пули пели (В. Хлебников)), но и
единиц, расположенных дистантно, но семантически и фонетически связанных за счет
тесноты стихового ряда (В лесу казенной землемершею / Стояла смерть среди погоста,
/ Смотря в лицо мое умершее, / Чтоб вырыть яму мне по росту.// (Б. Пастернак) — примеры В.П. Григорьева).
Наши наблюдения показывают, что взаимодействие в рамках стихового единства
актуализирует семантику грамматических соположений: межчастеречных, числовых,
родовых, падежных, онима и апеллятива, степеней сравнения. Динамика формы, являющаяся, по словам Тынянова, третьим отличительным признаком поэтического текста
[1: 67], не просто связана с нарушением речевого автоматизма, в том числе грамматического, — она сама этим нарушением и является: «Динамика формы есть непрерывное
нарушение автоматизма, непрерывное выдвигание конструктивного фактора и деформации факторов подчиненных» [1: 50]. Автоматизм выбора морфологической формы, столь
характерный для непоэтической речи, в речи стихотворной постоянно нарушается, в том
числе путем сопоставления либо аттракции граммем и их наборов.
Рассмотрим случаи соположения (как контактного, так и дистантного) категориальных граммем, актуализация которых происходит в результате действия закона единства
и тесноты стихового ряда.
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Самым распространенным случаем актуализации значений комбинаций морфологических единиц является соположение однокоренных слов, относящихся к разным частям
речи. Такое соположение выделяет грамматические значения коррелятов на фоне семантического единства корней.
С любой утратой сердце примиряю,
В них никого на свете не виню,
Всегда легко терял и потеряю
Последнее, что все еще храню.
Опять разверзлись небеса — и ныне
Легко потерю перенес опять
По той одной-единственной причине,
Что духом нищ и нечего терять.
(А. Межиров. «С любой утратой сердце примиряю…»)
Соположение в стихотворении Межирова личных форм глагола, существительного
и инфинитива, во-первых, создает категориальную полноту, во-вторых, актуализирует
значение действия лимитативного / нелимитативного и происходящего во времени (поэт
использует временные и видовые корреляты) в противовес субстанциональному значению имени и вневременному и непредельному значению инфинитива.
Сверши с успехом дело злое —
Велик; не удалось — злодей;
(М.Ю. Лермонтов. «К***(Не говори: одним высоким…»))
В этом случае грамматическое соположение участвует в создании значимого смыслового противоречия. Признаковое категориальное значение прилагательного (злое),
определяющего прямой объект (дело), позволяет сопоставить с ним слова, характеризующие предполагаемое действующее лицо, в противоположных значениях и с разными
грамматическими характеристиками (велик, злодей)
В поэтическом тексте активно используются многочленные ряды однокоренных
слов, объединяющие граммемы, относящиеся к разным частям речи. Между элементами
этих рядов действуют не синтаксические (или не только синтаксические), а морфологические отношения, которые выявляются за счет расположения в стиховом единстве,
например:
Да это правда. Дух животный
(сказал в ответ ему старик)
живет меж нами как бесплотный
жилец развалин дорогих.
Ныне, братцы, вся природа
как развалина какая!
Животных уж не та порода
живет меж нами, но другая.
(Н. Заболоцкий. «Торжество земледелия»)
Морфологический ряд образуют прилагательное, глагол, существительное, субстантиват и снова глагол: животный (дух), живет, жилец, животных, живет. Повторение
корня служит основой межчастеречного сопоставления. Передающееся таким сополо284

жением значение грамматической полноты, соответствующей цельности бытийной, есть
результат действия принципа композициональности в рамках поэтического текста. Значения языковой категоризации явлений внешнего мира актуализируются в лирическом
тексте благодаря сукцессивности единиц в линейной развертываемости текста и симультанности в текстовом единстве.
Активно и выразительно сополагаются граммемы, относящиеся к внутрикатегориальным оппозициям. Дистантная локализация, как и расположение в разных предложениях, не становятся препятствием при передаче комплексных значений. Например,
восходящее к пушкинским строкам соположение ты и Вы в стихотворении В. Сосноры
передает традиционное значение ‘наличия / отсутствия близости’ и при контактном, и
при дистантном расположении граммем:
Прости, что, милый, не на ты,
все в жертву памяти — на Вы.
(…)
Дай Бог, чтоб Вас любили там,
как я без Вас тебя люблю.
(В. Соснора. «Кто Вас любил? Да Вас! — да всяк!»)
Противопоставление профанного и сакрального значений, переданное сопоставлением формы множественного числа и формы сингулярной, актуализировано в стихотворении Л. Миллер несмотря на расположение разночисловых форм существительного
слово в разных строфах:
Слова, слова, слова,
слова … И я туда же.
Вот строчка. Вот глава.
Вот том словесной пряжи.
Вначале и потом,
и вечно было слово.
Для деспота кнутом,
лекарством для больного.

(Л. Миллер. «Слова, слова, слова…»)
Противопоставление неопределенности и определенности, длительности и краткости, отношения градации, суммы и слагаемых передано при сопоставлении граммем
числа, расположенных в целостном стиховом единстве:
Блестит среди минутных роз
Неувядаемая роза.
(А.С. Пушкин. « Есть роза дивная: она…»)
Промчался миг, а может век,
а может, дни, а может, годы —
(Ю. Левитанский. «Промчался миг, а может, век…»)
В последнем случае актуализация грамматического противопоставления в вертикальном ряду усиливает противопоставление лексическое, которое присутствует в каждом из горизонтальных.
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В стихотворении М. Щербакова сопоставляются частные нумеративные значения
граммем, расположенных в разных репликах диалога:
Что тешит тебя в этом дыму неудач?
— Я здесь никакой неудачи не вижу.
(М. Щербаков. «Трубач»)
В стихотворении И. Эренбурга «Были липы, люди, купола…» единственное и множественное число субстантивных граммем, организованных в ряды, подчеркивает противопоставление содержания, смыслов, переданных с помощью этих рядов:
Были липы, люди, купола.
Мусор. Битое стекло. Зола.
(И. Эренбург. «Были липы, люди, купола…»)
Противопоставлены жизнь и смерть, добро и зло. Архетипические бинарные оппозиции нашли конкретное поэтическое воплощение, оформленное на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Стиховые ряды служат «оболочкой», «формой», наполненной контрастивным содержанием. Возникает напряжение, связанное с
созданным художником «полем противоречия» (термин Л.А. Новикова).
Частные значения граммем и их рядов и комплексные значения грамматических
противопоставлений актуализируются за счет действия в стиховом единстве принципа
композициональности. Как контактно, так и дистантно локализованные единицы и комплексы реализуют смыслы, которые возникают при сопоставлении как результат взаимодействия грамматических единиц, а не простая сумма их значений.
Динамика формы, свойственная стиховому ряду, проявляется разными способами.
Один из этих способов — аттракция единиц, взаимодействующих в целостном стиховом
единстве. Описанная В.П. Григорьевым паронимическая аттракция, во многом определяющая своеобразие поэзии ХХ века, лишь один из видов аттракции, характерной для
поэтического текста. В данном случае мы рассмотрим грамматическую аттракцию, но
и она является лишь частным случаем динамики форм и значений, демонстрирующим
способность единиц в структуре поэтического текста к уподоблению.
Характерная для фольклорных текстов предложная аттракция (дублирование предлога перед адъективом и перед субстантивом в определительном словосочетании) становится в поэзии ХХ века традиционным маркером песенности или фольклорной стилизации:
Так у сосенки у красной
Каплет жаркая смола.
(М. Цветаева. «Нежно-нежно, тонко-тонко…»)
Примяли наши сапоги траву газонную,
все завертелось по трубе по гарнизонной.
(Б. Окуджава. «Послевоенное танго»)
Формальная избыточность второго предлога «уравнивает» единицы в словосочетании. Как и в случае с текстовым ритмом, который возникает в результате взаимодействия ритма синтаксического и ритма стихового при доминировании последнего, здесь
синтаксическая подчиненность и стихо-семантическое равенство граммем вступают в
отношения сложного взаимодействия, характерного для народно-песенной поэзии. В
этом случае грамматическая форма служит своеобразным каналом информации, связы286

вающим известную читателю фольклорную традицию с конкретным текстом. А взгляд
на поэтический текст как апперцептивную систему (см. [6: 9-20]) позволяет говорить об
интертекстуальной активности данной формы.
Используются, хотя и реже, и другие уподобления предложно-падежных форм, которые носят окказиональный характер, например:
по течению, по ветру, в ногу, по моде, по шерсти.
по труду, по щеке, по достоинству, по расписанью,
по партнеру, по паре, по вере, по рюмке, по слуху,
яко по суху по морю, морем, волною морскою.
(В. Павлова. «по течению, по ветру, в ногу, по моде, по шерсти…»)
Кажущийся на первый взгляд случайным набор словоформ с предлогом по в первых трех стихах выстраивается в смысловую последовательность, благодаря предлогу
соотносимую с содержанием четвертого стиха, в котором конструкция с по аллюзивно
связана с текстом Евангелия.
Специфика поэтического текста достаточно часто делает размытой семантическую
и синтаксическую границу между прилагательным и субстантиватом. Морфологическое
подобие и особый, свойственный поэтическому тексту порядок слов, приводят к созданию квази-адъективных последовательностей и семантической многозначности субстантиватов:
День седьмой.
Выходной.
Дверь открыта выходная.
Дверь открыта в проходной…
До свиданья, проходная!
(Б. Окуджава. «Жизнь охотника»)
Квази-адъективный ряд составляют прилагательные седьмой (день), выходная
(дверь), субстантиват проходная в формах именительного и предложного падежа и граммема выходной, которую можно рассматривать и как парцеллированное прилагательное,
и как субстантиват. Все граммемы относятся к адъективному типу склонения, но часть
из них имеет исходное значение признаковости, а часть — предметности. Морфологосинтаксическое уподобление граммем, передающих эти значения, вызвано теснотой и
единством стихового ряда. Принцип композициональности действует уже не в пределах
предложения или стиха (стихотворной строки), а в пределах всего стихового единства, в
данном случае — строфы.
Рассмотренные здесь примеры, как и другие случаи грамматического уподобления
(аттракции) в поэтическом тексте и возникновения дополнительных значений при морфологическом соположении единиц, входящих в стиховое единство, на наш взгляд, свидетельствуют о распространении на него принципа композиционности, что, в свою очередь, является одним из следствий действия закона единства и тесноты стихового ряда.
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МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛЬНОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
(на материале романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»)
У статті досліджується формування терміна «магічний реалізм» у зарубіжній та
російській літературі, його зв’язок із проблемою візуальності художніх образів.
Ключові слова: магічний реалізм, візуальність, художній образ.
В статье рассматривается становление термина «магический реализм» в зарубежной и русской литературе, его связь с проблемой визуальности художественных
образов.
Ключевые слова: магический реализм, визуальность, художественный образ.
The article deals with the development of the term «magical realism» in foreign and
Russian literature, as well as with its connection with the problem of visual imagery in fiction.
Key words: magical realism, visualization, image.
Магический реализм – термин, принятый для “обозначения разнородных явлений в
живописи и литературе 20 в” [1: 489]. Живопись, поставленная в определении на первое
место, очерчивает исторический дискурс термина: словосочетание “магический реализм” впервые (1923) прозвучало в научных исследованиях немецкого искусствоведа
Ф.Роо (в другой транскрипции – Ро) применительно к живописи экспрессионистов и
постэкспрессионистов. Используемый Ф.Роо, термин получил более широкое описание
и обоснование в монографии этого же исследователя – «Постэкспрессионизм («магический реализм»): Проблема новой европейской живописи», выпущенной в 1925 году.
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По прошествии двух лет – в 1927 году – Х.Ортега-и-Гассет выпускает монографию Роо,
переведенную на испанский язык; однако при переводе научный труд претерпел некоторые существенные изменения: так, от авторского заглавия “Постэкспрессионизм («магический реализм») < >” было отнято первое слово1. Между тем, апелляция к изобразительному искусству выглядит достаточно плодотворной для прояснения формирования
и специфики магического реализма именно как художественного метода в литературе.
Как отмечает исследователь А.А.Гугнин [1], термин «магический реализм» выступал
в роли синонима к так называемой «новой вещественности» (нем. Neue Sachlichkeit),
течению в немецкой живописи 1920-х гг. Основополагающие принципы этого течения, с
ходом времени повлиявшие на становление поэтики магического реализма, имеют прямое отношение к проблеме визуального в изобразительном искусстве и литературе. Опираясь на наблюдения А.А.Гугнина, выделим и конкретизируем данные принципы: это
апелляция к предметному миру, к конкретной, визуально воспринимаемой реальности,
которая обретала метареальное наполнение, магические коннотации; превращение мира
в магический осуществлялось главным образом при помощи особого приёма – смещения
перспективы (франц. perspective, от лат. perspicio — ясно вижу).
Исследователь М.А.Можейко [2] подчёркивает отказ магических реалистов от основного принципа классического реализма – это отказ от онтологизации визуального
опыта: на смену изображения мира таким, каким его видит художник, приходит кредо
магических реалистов: они изображают мир не таким, каким его видят, а таким, каким
знают, точнее сказать – ведают. Надо полагать, что отсюда – тяга к оптическим иллюзиям, галлюцинациям, разнообразным зрительным искажениям и всем тем приметам,
которые имеют прямое отношение к визуальной апперцепции: контекстуальная сложность и значимость колористики в художественном произведении, деформация времени
и пространства и т.п.
Итак, перечисленные признаки поэтики обозначены нами для описательной характеристики магического реализма как художественного метода без фактического учёта
проявления этого метода в какой-либо из национальных литератур. Симптоматично, что
под магическим реализмом зачастую подразумевают произведения латиноамериканских
авторов – в частности, речь идёт о ярких представителях латиноамериканского романа:
Карпентьер, Астуриас, Фуэнтес, Льоса, Кортасар и, конечно же, Маркес.
Между тем, рассматриваемый метод находит отражение и в литературе Германии:
это проза Э.Кройдера, Г.Казака, Э.Лангессер; среди бельгийцев следует выделить творчество Х.Лампо, Й.Дена. В Италии магический реализм был связан с деятельностью
журнала «Новеченто», который издавался писателем М.Бонтемпели. Следует также назвать имена британских авторов: С.Рушди, А.Картер. Надо полагать, что и русская литература не осталась в стороне от этого явления в искусстве.
По-видимому, термин «магический реализм» применительно к русской литературе
советского периода едва ли не впервые (1932) прозвучит в статье художника и писателя С.Шаршуна (1888–1975), опубликованной в журнале «Числа». Подчеркнём, что «великим родоначальником нашего магического реализма» в упоминаемой статье назван
Гоголь. Основной же приметой магических реалистов С.Шаршун считает доходящую
1
Отметим, что касательно литературы термин “магический реализм” был впервые применён
французским критиком Э.Жалу в 1931 году.

289

до сарказма иронию и острую сатиру. Как видим, эти признаки имеют общий характер,
в той или иной мере проявляются в творчестве многих авторов и едва ли следует применять исключительно этот краткий перечень для описания специфики того или иного
художественного метода. Однако статья С.Шаршуна представляет ценность в контексте
исторического становления магического реализма как термина в русской критике.
В современном русском литературоведении данный термин получил достаточно размытые дефиниции: его осмысливают скорее как культурный феномен, как один из радикальных методов художественного модернизма [2]. Описание метода в научном мире
преимущественно происходит в работах по истории литературы: в этом контексте следует упомянуть диссертационное исследование К.Н.Кислицына – «Проза С.А.Клычкова:
поэтика магического реализма» (Москва, 2005), А.Н.Шетраковой «Проза С.Клычкова и
В.Распутина: миф о крестьянском космосе и философия русского космизма» (Москва,
2008) и др.
Отсутствие чётких границ в определении термина приводит к таким последствиям,
как затруднение при попытке литературоведческого разграничения магического реализма и других методов: мистического, метафизического, волшебного, христианского, духовного, фантастического реализма. Ситуация усложняется ещё и тем, что при переводе
с иностранного на русский язык «магический реализм» может быть назван «волшебным,
чудесным» или же «фантастическим», а последний в отечественной критике имеет собственную историю теоретического становления, связанную с именем Ф.М.Достоевского
и его определением этого понятия.
Между тем, обозначить специфику магического реализма как метода в русской литературе, утвердить его вероятную принадлежность к творчеству отдельных авторов может помочь фрагмент автокомментария, принадлежий классическому латиноамериканскому представителю данного художественного метода.
Габриэль Гарсиа Маркес, беседуя с современными ему латиноамериканистами [3], называл тех русских писателей, творчеством которых он восхищался: это
Ф.М.Достоевский и Л.Н.Толстой. Отмечая, что великие романы русской литературы
фактически для любого художника слова являются школой мастерства, «основой всех
основ», Маркес даёт важнейшие комментарии к типичным произведениям магического
реализма – собственным романам «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха». Приведём те слова и имена, к которым Маркес обращается, говоря о собственном творчестве:
« – Вы читали Гоголя?
– Да, конечно…
– А «Мастера и Маргариту» Булгакова?
– Клянусь родной матерью, что я прочитал эту книгу после того, как написал «Сто
лет одиночества». И хотел бы, чтобы мне поверили.
– Но после или до «Осени патриарха»?
– До. Когда «Сто лет одиночества» вышла в Италии, критики стали проводить параллели с «Мастером и Маргаритой», которая только что там была издана. < > Это
превосходная книга, превосходная. < > Итак, я прочитал её по-итальянски до «Осени
патриарха», но после «Ста лет одиночества», так что хочу спасти хотя бы «Сто лет одиночества»» [3: 276]2.
2
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Существуют специальные работы, несколько компаративистской направленности, посвя-

Руководствуясь той явной для Маркеса долей сходства, отмеченной общностью некоторых творческих принципов Маркеса и Булгакова, попытаемся на практике тезисно
обозначить те основные черты3 поэтики магического реализма, которые, на наш взгляд,
характерны именно для булгаковских художественных произведений.
1. Художественное пространство является магическим и не совпадает с каким-либо
реальным географическим и историческим пространством.
Художественное пространство «Мастера и Маргариты» является как минимум двуплановым: повествование о Ершалаиме дано через призму московского мира; через эти
два основные и насыщенные в духовно-историческом смысле центра – Москву и Ершалаим – открывается выход и на иные планы: Рима как вечного города, Киева как родины
писателя и т.п.
Заметим также, что идея магичности заложена в самой структуре булгаковского пространства, которое автором описано как многомерное, имеющее как минимум пять измерений. Отмечая связь данной структуры с трудами философов – мистиков, в частности,
П.Д.Успенского, исследователи подчёркивают: «именно в этом, пятом измерении, если
верить «обольстителям-мистикам», находятся образы и мысли, находятся идеи, которые
для трёхмерного, кантовского разума постижимы лишь в той мере, в какой могут быть
выражены, т.е. весьма различно и лишь с одной из сторон, подобно тому, как различно
можно отобразить на плоскости объёмные предметы» [4: 112].
2. Автор специфически использует категорию времени с целью раскрытия субъективности и относительности данной категории.
Интерпретация булгаковских произведений едва ли возможна без апелляции к данной категории. Ограничимся лишь важнейшими наблюдениями, представляющими интерес в контексте разрабатываемой темы. На наш взгляд, относительность времени в
«Мастере и Маргарите» нагляднее всего раскрывается в одном из центральных событий
романа – это великий бал у сатаны. Праздничная ночь, в которую происходит чёрное
действо, или дьявольская месса, осуществляется во времени своеобразно – с задерживанием (ср. слова Воланда: «праздничную полночь приятно немного задержать»).
Субъективность времени также может быть проиллюстрирована эпизодом из великого бала на примере восприятия Маргариты:
« – До полуночи не более десяти секунд, – добавил Коровьев, – сейчас начнётся.
Эти десять секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому,
они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу < >».
Относительность и субъективность прослеживается и в отношении Воланда ко времени – срок, спустя который боль в колене должна утихнуть, равен тремя векам; этот
временной срез дьявол называет «вздором».
3. Общество находится на уровне мифического сознания.
Мифическое сознание – это, по сути, сознание, целиком и полностью сформировавшееся в условиях советской идеологии и пропаганды, советской мифологии. В романе
Булгакова оно принадлежит типичным жителям Москвы, обывателям в самом чёрном
щённые выявлению общего в творчестве Маркеса и Булгакова. См., например: Brown S. Mikhail
Bulgakov’s The Master and Margarita and Gabriel Garcia Marquez’s One Hundred Years of Solitude.
3
Основные черты поэтики магического реализма (1 – 5) взяты из опорной словарной статьи
А.А.Гугнина [1].

291

смысле этого слова, московскому народонаселению, которое разоблачается во время сеанса чёрной магии. Мифическое советское сознание, с культом личности, цензурой и
недоверию к интуристам лежит в основе того, что в Воланде видят шпиона. Гражданин
Квасцов совершает доносы, председатель домкома Босой вовлечён в аферы с жилплощадью Берлиоза и т.п.
Отражение мифического сознания отчасти можно увидеть и в так называемой типизации, при которой из всех окон слышна опера «Евгений Онегин», многие одеваются в
одежду серого цвета, ездят на троллейбусе и трамвае, превращаясь в общую массу без
лица, в толпу, народонаселение.
4. Абберация зрения.
Аберрация зрения – то есть его искажение – является характерной приметой многих
булгаковских героев, в частности, имеющих прямое отношение к демоническому миру.
Этой чертой наделён сам Воланд, у него разные глаза – чёрный и зелёный, а также его
свита, у которой зрение искажено как по физическим параметрам – бельмо Азазелло,
ведьминское косоглазие Маргариты, так и в связи со специфическим использованием
оптики: треснувшее пенсне Коровьева, его же монокль, перевёрнутый бинокль Бегемота, очки Абадонны. Вероятно, к перечисленному оптическому арсеналу можно отнести
и глобус Воланда, на котором проступают видения – визуальные картины тех событий,
которые происходят в мире и представляют несомненный интерес для мессира. Событийный ряд на вещице Воланда появляется в развитии, с трансформацией видимого пространства («Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнём. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите
и детали.
Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. < >Домик, который был
размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка»).
Можно предположить, что и начало злоключений Ивана Бездомного – его погоня за
профессором Воландом и Коровьевым с Бегемотом – осуществляется по законам смещённой перспективы. Показательно, что сам процесс погони связан для Ивана с держанием в фокусе объектов – Воланда и свиты – как бы в укрупнённом варианте: Бездомный
зрительно воспринимает их на постоянно большом расстоянии, однако при этом мелкие
детали не попадают в фокус его «близкого» зрения. Надо полагать, что отсюда многочисленные столкновения Ивана с рядом находившимися прохожими, падение и разбитое
колено.
Иначе говоря, Воланд и свита, находясь на ощутимом расстоянии от Бездомного,
выходят на первый план зрительного восприятия Ивана, хотя по оптическим законам
крупнее должно быть виден тот план, который находится ближе к воспринимаемому
субъекту.
5. Магичность слова.
На наш взгляд, данный признак является неотъемлемой частью произведений магического реализма, в частности, проявления обозначенного метода в русской литературе.
Слово, являясь мельчайшей частицей художественного мира, внутренне адекватно тому
художественному методу, к которому обращается писатель. Магическая природа слова
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– а к ней очевидно апеллирует Булгаков – влияет как на жанрово-стилистичекие характеристики произведения, так и на его принадлежность к тому или иному методу.
Можно заметить совпадение – едва ли случайное – между концепцией слова в «Мастере и Маргарите» и философскими воззрениями П.А.Флоренского4, высказанными в
труде «Магичность слова» [5]. Отмечая, что вера в магичность слова укоренена в глубокой древности, а в современном мире реализует себя через семему, П.А.Флоренский
в самом начале своего труда разъясняет, что рассмотреть, в чем магичность слова – это
значит понять, как именно и почему словом можем мы воздействовать на мир [5]. Особая
энергия всех уровней строения слова, его телесность являются, по Флоренскому, атрибутами влияния говорящего на окружающую действительность.
Эти приметы, названные философом, в концентрированном виде могут быть применены к слову художественного произведения, где автор обращён к языковой материи в
её высшем поэтическом проявлении.
Булгаковедами отмечалось, что идея магичности слова находит отражение и применение на страницах «Мастера и Маргариты». И.Белобровцева и С.Кульюс [6] связывают
эту идею с концепцией творчества как магии, воплощённую в мастере. «Способность
воздействия на мир при помощи Слова, – пишут И.Белобровцева и С.Кульюс, – ещё одна
примета магов. Мощь воздействия считалась пропорциональной степени развития магических способностей, которые могли быть определены ещё при жизни. У Булгакова
акцент поставлен на художнике как высшем носителе этих способностей» [6: 97].
В самых разнообразных исследовательских работах (О.Кушлиной, Ю.Смирнова,
Л.Яновской) отмечалось «практическое» осуществление магичности слова на страницах
«Мастера и Маргариты»: речь идёт об учащённом чертыхании, которое характерно для
булгаковских героев. Многократное слово «чёрт» самым прямым образом связано с появлением Воланда и его свиты, оно является прямой реализацией метафоры – «чёрт бы
меня побрал», «чёрт возьми» и т.д., а также выступает в качестве призыва нечистой силы.
«Легкомысленное, бездумное отношение к слову, – пишет Г.М.Ребель, – абсолютное
непонимание его магической природы, его исключительного в жизни человека значения
– одна из главных причин несчастий булгаковских героев. Художественное же слово в
романе «Мастер и Маргарита» наделено особыми полномочиями: оно порождает новую
действительность – не менее, а даже более реальную, чем подлинная» [7: 104].
Итак, выделенные нами признаки (1 – 6) позволяют говорить о наличии в итоговом
романе Булгакова «Мастер и Маргарита» поэтологических компонентов, имеющих отношение к методу, который, на первый взгляд, не является типичным для русской литературы – магическому реализму. В связи с тем, что в данной статье были лишь контурно
обозначены составляющие поэтики булгаковского романа в ракурсе исследуемого метода, перспективу нашей дальнейшей разработки проблемы можно обозначить как развёртывание предлагаемых тезисов.

4
С отдельными трудами П.А.Флоренского – в частности, “Мнимости в геометрии” (1922) –
М.Булгаков был знаком и использовал их при создании концепции “Мастера и Маргариты”. Концепция обратной перспективы философа созвучна представлениям магических реалистов об обращении перспективы.
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Стаття присвячена розгляду особливостей лібретто опери Е.А. Глебова «Майстер
і Маргарита». Здійснюється порівняльний аналіз лібретто і першоджерела – однойменного романа М.А. Булгакова.
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Статья посвящена рассмотрению особенностей либретто оперы Е.А. Глебова
«Мастер и Маргарита». Осуществляется сравнительный анализ либретто и первоисточника – одноименного романа М.А. Булгакова.
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The article is devoted to consideration of features of the libretto of an opera by E. Glebov
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“Есть книги –
в любую из них загляни –
И вздрогнешь:
не нас ли читают они?»
Л. Мартынов.
Суть одного из самых загадочных и удивительных произведений ХХ века, романа
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» можно выразить словами Л. Мартынова, представленными в эпиграфе. Увидев свет в журнальном варианте, он сразу же поразил
воображение современников своей незаурядностью: двойной роман, роман в романе с
временным интервалом в две тысячи лет без одного столетия, а точнее роман о романе. И вместе с тем – параллельное развитие трёх линий, берущих своё начало в «трёхуровневом» мифологическом устройстве мира. Обращение М.А. Булгакова к нескольким культурным и историко-религиозным традициям слито в романе воедино: античное
язычество, иудаизм, элементы раннего христианства, западноевропейская средневековая
демонология, славянские мифологические представления. И всё это пропущено через
гротескный, сатирический, густой быт московской жизни. Совершенно естественно, что
каждая из этих традиций влечёт за собой определённые устойчивые ассоциации сразу в
нескольких культурных контекстах. Поэтому многие элементы, образы, персонажи, эпизоды романа обладают сравнительно автономным значением на уровне каждого культурного пласта.
Писатель использует вечные образы и мифологические схемы, то есть так называемые архетипы, которые не являются авторским сознанием, не имеют единственного
вербального обозначения, а составляют глубинную часть культуры и воспринимаются
чаще всего на интуитивном уровне.
Не только мифологические персонажи, культурные и литературные аллюзии, вечные
вопросы и темы связывают между собой два пласта романа. Зачастую образы, имеющие
обыденное значение для контекста современной жизни, реалии быта, оправданные сюжетом, функционирующие в нём в своём прямом значении, имеют второй, добавочный,
символический, скрытый смысл, отсылающий к традициям мировой культуры.
Особая роль на страницах романа принадлежит музыкальному фону. Как известно,
проза М. Булгакова очень музыкальна. Ни одна исследовательская работа о его творчестве не обходится без упоминания имён композиторов и названий музыкальных произведений. Писатель щедро раздавал своим героям музыкальные имена. Так читатели знакомятся с председателем МАССОЛИТа М.А. Берлиозом, психиатром А.Н. Стравинским,
приютившим многострадального Мастера, с офицером Тальбергом в «Белой гвардии»,
римским специалистом по земноводным и голым гадам Джиакомо Бартоломео Беккари в
«Роковых яйцах»; хитроумный Коровьев, как бывший регент и запевала, носит прозвище
Фагот.
«Музыкальные» фамилии в «Мастере и Маргарите» сразу обратили на себя внимание исследователей: М. Чудакова, Л. Яновская, И. Бэлза проследили источники «серьёзной» музыки, а Я. Платек зафиксировал «музыкальные связи» Булгакова: от личных знакомств с музыкантами до текстуальных цитат из оперных арий в романе. С. Кузнецов и
М. Тростников [1] прослеживают наиболее очевидные параллели между литературной
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программой «Фантастической симфонии» Берлиоза и текстом «Мастера и Маргариты»,
опровергая точку зрения Я. Платека о том, что в «музыкальных» именах «не просматривается какой-то потаённый подтекст» [2].
Музыкальные вкусы писателя достаточно широко известны, но иногда он вуалирует
свои пристрастия. Так, главврач сумасшедшего дома носит фамилию любимого Булгаковым Стравинского, музыка которого представлялась одному из первых рецензентов
«звуками непрестанно настраиваемого оркестра». Именно личность композитора ассоциируется с «профессиональным настройщиком душ» [2:16].
Не случайно появление в романе Вьетана и И. Штрауса (на балу среди музыкантов
в оркестре Сатаны). Булгаков, чьими литературными кумирами были Э.Т.А. Гофман и
И.-В. Гёте, естественно, и в музыке ориентировался на немецкий романтизм: «о, трижды
романтический мастер, неужто вы не хотите днём гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта?» [3 (1:642)].
Иначе говоря, перед нами сознательная демонстрация художественных симпатий и антипатий автора, его декларация музыкальных привязанностей.
Рассказ о событиях у Булгакова всегда имеет постоянный, весьма пёстрый, очень
умело организованный музыкальный фон, который сам автор в ремарке к пьесе «Бег»
метко назвал «странной симфонией».
Для автора «Мастера и Маргариты» в музыке важны её философский и нравственный смысл. Булгаковский Дон Кихот произносит знаменательную фразу: «Где музыка,
там нет злого». Однако Воланд, спевший «Приют» Шуберта и партию Мефистофеля из
«Фауста» и заставивший играть на балу Сатаны выдающихся музыкантов, доказывает
обратное. Ведь и на шабаше нечистой силы звучит «зудящие весёленькие» мелодии.
По мнению В. Сахарова, «именно роман «Мастер и Маргарита», выстроенный по
законам контрапункта, как сложнейшее переплетение лейтмотивов (образа огня, полёта, солнца и луны, грозы, вины и искупления и др.) в духе ораторий, месс, симфоний
и опер, с чисто музыкальными сменами тем и ритма повествования и сопоставимый с
«Реквиемом» Моцарта, свидетельствует: музыка для Булгакова стала важной частью его
миросозерцания и, войдя в художественную ткань прозы и пьес, помогла автору показать
вечную борьбу добра и зла в жизни и душе человеческой» [4:24].
Для того, чтобы быть адекватно понятым, писатель при использовании символов
должен опираться на готовую систему представлений. Так, в 20-е годы в московскую
жизнь вошла модная новинка – джаз. Булгаков, воспитанный на классической музыке,
должен был остро воспринимать его необычную стилистику. Среди первых джазовых
произведений был популярный фокстрот «Аллилуйя» американского композитора Винсента Юманса. По воспоминаниям современников, Михаил Афанасьевич очень его любил и, бывая в московских ресторанах, нередко заказывал оркестру.
Джаз в романе звучит трижды. Таким образом, «Аллилуйя» исполняется столько же
раз, сколько в припеве христианского богослужения. Первый раз – в «Грибоедове», где
она, кроме пародийно-бытовой, играет ещё и роль «маркировки пространства, превращённого из античного Олимпа в христианский ад» [3:287]. Второй раз под звуки фокстрота танцует чертовский воробышек на столе у профессора Кузьмина. В третий раз
– на балу у Воланда.
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Одной из главных проблем в творчестве М. Булгакова является проблема власти.
Оказавшись волею судьбы в условиях сильнейшего политического давления, писатель
был буквально обречён, как и многие другие советские художники, размышлять о взаимоотношениях личности и власти, о степени свободы, необходимой для существования
творческого человека. Тонко чувствующий разрушенный духовный слой России, философ угадал главные стилевые потоки, между которыми находилась творческая интеллигенция в 20-30-е годы. С одной стороны она ощущала мощный исторический сдвиг
России, изменение точек отсчёта и векторов развития её пути, как бы выход на другую
космическую орбиту, с другой, она не могла не заметить абсурдности новых обличий
жизни, смещения многих понятий. Поэтому поэтика фантастики и поэтика анекдота
становятся весьма заметными в советской литературе этого времени и легко обнаруживаются в творчестве Платонова, Зощенко и, разумеется, Булгакова.
Исследователи романа Булгакова давно заметили, что в отношении «исторических»
и современных глав существует некая подмена. Прошлое воссоздаётся с подлинными
реалиями, точностью, документализмом, как будто разговор идёт о настоящем. В то
же время настоящее «модернизируется» в духе буффонадно-мистической концепции,
и сама эта модернизация служит главным методологическим принципом в создании
«ирреального», «неподлинного» мира. Булгаков как бы «переворачивает» главный методологический принцип исторической науки. Здесь не прошлое помогает уяснить читателю современность, а наоборот, современность помогает непредвзято понять, оценить
историческое явление. Автор стремился, по-видимому, в исторических главах определить «вневременные» противоречия между правителем, государством и личностью. Поэтому социально-психологические формы анализа этого материала легко перетекают в
философско-этические. В главах о современности идёт разговор о власти реальности
над человеческим сознанием, о границах духовной и философской свободы человека.
И сатирический метод освещения реальности обнаруживает выход к той же философско-этической проблематике. В первом случае этот переход осуществляется через образ
Иешуа, во втором – через образ Воланда.
В романе властвует философско-исторический пессимизм, констатирующий насилие
власти, как над простым обыкновенным человеком, так и над творческой личностью.
Любой может исчезнуть из этой освоенной, до боли знакомой реальности, узнаваемой,
материальной предметности и попасть в мир иной – абсурдный, дикий, непонятный.
Только потусторонняя сила может навести порядок в той жизни, где властвует деформированная логика, стандартная схема, шаблоны и стереотипы, внедрённые властью
в реальность и историческое существование. И Воланд – это олицетворение надежды
на справедливость, на торжество Абсолютной Истины. Было бы весьма опрометчиво
считать этот образ ограниченным классическими рамками образа Сатаны или «Князя тьмы». Нельзя не согласиться с Н. Утехиным, что «Воланд М. Булгакова – это сама
жизнь, выражение некоей изначальной субстанции её, и здесь он – фигура куда более
значительная, чем его собрат по «Фаусту»…Воланд безусловно несёт в себе и начала зла,
но только в том смысле, в каком олицетворением является сам хаос, сама могучая ночь
творения, где зло в то же время – и оборотная сторона добра. Поэтому Воланд в романе
как бы выражение самой диалектики жизни, её сущности, некоей абсолютной истины её,
и в этом смысле он находится как бы по ту сторону добра и зла» [5:220].
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Художническое предвидение Булгакова заключалось не только в выводе о том, что
всякая власть является насилием над людьми, что человеческое сознание не готово для
настоящей жизни, но и в утверждении духовной власти художника над миром. Именно
творческая личность выражает чувство самосознания, присущее жизни, олицетворяет
«какую-то тайную всеобщую «одушевлённость» материи» [6:89]. Благодаря этому, художник, что свойственно и самому автору «Мастера и Маргариты», способен видеть
жизнь во всех её главных измерениях, может двигаться в обе стороны – в прошлое и
будущее, оценивать мир реальный и потусторонний. Такое уникальное видение времени, способность воссоздать в фантастической форме идеальный облик исторической и
философской реальности, показать её главные определяющие черты, зависимость от политической власти – открывали новые возможности для литературы, связанные с «опережающим» осмыслением действительности.
Всё это делает роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» произведением особого рода. Помещая традиционные семантически устоявшиеся образы в непривычные
условия, писатель добивается многозначности. Это и порождает множественность интерпретаций произведения в разных видах искусства, когда каждый художник, акцентируя различные элементы содержания, достаточно аргументировано предлагает своё
индивидуальное прочтение.
Загадка «Мастера и Маргариты» притягивала к себе театральных и кинорежиссёров,
художников, композиторов. Появилась графика Нади Рушевой, «Евангелие от Воланда»
в рисунках А. Романычева; художественный фильм Юрия Кара, опера Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита», симфоническая поэма А. Петрова, на музыку которого Б.
Эйфманом поставлен одноактный хореографический спектакль. И сегодня в московских
театрах идут спектакли Ю. Любимова, В. Беляковича, Р. Виктюка. В Беларуси по мотивам романа был создан спектакль О. Лелявского (национальный кукольный театр) и
одноименная опера Е. Глебова1 (1989г., постановка на сцене ГАБТа – 1992г.).
Гениальное произведение М.А. Булгакова Евгений Александрович знал, чуть ли не
наизусть. Тем сложнее было работать над партитурой, так как следовало отобрать самое
существенное и, не рифмовать бессмертные строки, а как можно более бережно сохранить их, сохраняя «ритм» булгаковской прозы.
Значимость авторского моделирования реальности предполагает непременное участие композитора в работе над либретто. Либретто, написанное в соавторстве с Ларисой
Васильевной Глебовой, построено преимущественно на ключевых мыслях-фразах, которые остаются в памяти по прочтении романа, они афористичны и глубоки, как истины,
заключённые в притчах древней философской лирики.
Главную идею оперы Е. Глебов определил в словах «Художник и Судьба», поэтому
композитор отбирал только те эпизоды романа, которые работают на эту тему: любовь
и вечность, предательство и возмездие. Так как оперный жанр не предполагает большое
количество драматургических линий и персонажей, то естественно от многого приходится отказаться. Так на первый план композитор выдвигает линию Мастер – Маргарита,
1
Евгений Александрович Глебов (1929-2000) - белорусский композитор. Музыкальные опусы
Е. Глебова, в первую очередь в жанре балета («Маленький принц», «Тиль Уленшпигель»), стали
достоянием не только нашей республики: талант и мастерство композитора определили их актуальность и для европейского музыкального театра.
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тогда как остальные линии претерпевают изменения и значительно концентрируются.
В связи с этим композитор обращается к приёму нонперсонификации, который находит
выражение в трактовке образов членов правления МОССОЛИТа, литературных критиков, участников травли и суда над мастером в обобщённо-собирательном плане. Так хором озвучены главные мысли беседа Берлиоза и Ивана Бездомного: «Не было Христа,
его придумали попы! Легенда, древний миф! Враньё!».
Е. Глебов привлекает современников к размышлениям о вечном. Вместе с тем предлагает зрителям яркую современную интерпретацию. Роман о Мастере имеет иной, по
сравнению с литературным первоисточником, исторический контекст. Композитор насыщает действие аналогиями из современности, вызывая в сознании слушателей ассоциации с окружающей действительностью. Вместе с тем, акцентирует элементы современности, характерные для романа, вводя дополнительные элементы как «появились
трамваи, метро, самолёты заместо карет и пролёток». В либретто включаются некоторые
элементы злободневности, нарушающие историческую достоверность. Так, ещё одна современная фигура – обращение к Б. Окуджаве в куплетах Бегемота и Коровьева. Причём
композитор не вуалирует этот первоисточник, а наоборот акцентирует внимание, поручая Бегемоту реплику «стихи несравненного Булата»: Я не богат, червонцу рад. / Мы
любим клад, а не оклад. / Если б каждый из сограждан, / Дал мне по рублю, / Я б купил
себе однажды / То чего люблю. / А любим мы красотку Мариетту, / А миллиона не было
и нету./ А любим мы копилки из фарфора, /Они надежда наша и опора.
Островки конкретного, контекстного слова, порой возникающие во вполне нейтральном окружении, создаются с помощью двух литературных приёмов. Первый из них – это
тавтология, которая вкрапляется в развёрнутые пассажи, и второй – «барочноизбыточное
нагнетание перечислений» (С. Савенко). Характерно, что этот литературно-пародийный
стиль был типичным для иносказаний глебовских современников, сошлюсь, например,
на письма Д. Шостаковича2.
Яркий пример этого стиля в оперном либретто – «самозабвенные» реплики Бенгальского, доведённые до абсурда: «Иностранным артистам не просто понять, насколько серьёзно, и бесповоротно, однажды – и навсегда – изменилось наше общество – самое
передовое в мире!», «Общество – превыше всего! Человек…Что такое человек? Песчинка! Винтик! Единица! Ноль!…У нас – всё – общественное! Всё – коллективное! Всё
– массовое! У нас – массовый труд,…массовый отдых, массовый подвиг! И массовое
творчество масс!». Они звучат более прямолинейно, заострённо, плакатно, обретая характер политического подтекста, социальной сатиры.
Е. Глебов стремится к максимальной концентрации действия: таков негласный закон
«перевода» романа в оперное либретто. Поэтому совершенно естественным образом в
данном случае сокращению подвергаются главы, описывающие деятелей МОССОЛИТа,
либо окружающую действительность. Исключены и главы, которые повторяют схожие
сюжетные ситуации, связанные с похождениями и проделками воландовской свиты в
отношении москвичей. В лирико-драматической линии внимание композитора сосредо2
«У тебя задатки настоящего народного песельника и в славной плеяде Дунаевского, Покрасса,
Кручинина, Хейфа, Зиновия Дунаевского, Каца и многих других, ты можешь занять, если не первое,
то далеко не последнее место» («Письма к другу. Д.Шостакович – И.Гликману».23 декабря 1942
года) (Цит. по:7: 364 ).
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точено не столько на повествовании о событиях, сколько на психологических состояниях
героев.
Вместе с тем, Е. Глебов пошёл не просто путём сжатия романа и перекомпоновки
отдельных эпизодов: он отказывается от главной композиционной отличительной особенности повествования литературного первоисточника. Её литературоведы определяют
как роман в романе, тем самым подчёркивая неразрывное параллельное развитие «московских» и «библейских» глав: одни главы являются непосредственным продолжением
предыдущих, другие возвращают повествование вспять или переводят его в контрастный план – от жанровой драмы, развёртывающейся в пределах линии Мастера и Маргариты, к исторической хронике в пределах Вечности. Композитор же отказывается от
параллельного развития двух романных линий и концентрирует все эпизоды, связанные
с библейской тематикой, в третьем действии. Композитор сохраняет при этом все основные этапы: допрос Иешуа, беседу Пилата с Каифой, шествие на Голгофу, убийство Иуды,
сцену казни Иешуа.
Таким образом, Е. Глебов безошибочно отобрал в романе М. Булгакова самое сильное и яркое: эпизоды, насыщенные драматизмом и гротеском, лирикой и «реалиями»
жизни. Вероятно, очертания и жанровый тип будущей оперы «видятся» композитору ещё
до начала над планом либретто. Это происходит при выборе сюжета, и избирается только
то, в чём композитор угадывает подходящую опору для создания оперного произведения нового, своеобразного склада, причём жанровое своеобразие находится в непосредственной связи с литературным первоисточником.
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АКАКИЙ АКАКИЕВИЧ В ГОРОДСКОМ ТЕКСТЕ И В ТЕКСТЕ ГОРОДА
Статья посвящена исследованию поведенческой модели Башмачкина в структурно-семиотическом пространстве текста повести Гоголя «Шинель» во взаимосвязи с
концептом «городское пространство». Подобный анализ построен на взаимодействии
структуры словесного образа с содержанием текста, с учетом реминисценций с текстами самого автора и с текстами других авторов. Углубляются смысловой и содержательный уровни.
Ключевые слова: пространство текста, литературная семиотика, городской миф.
The subject matter of the article is the study of behavioral model of Bashmachkin in semiotic
and structural text space by N. Gogol`s “ The Overcoat” in connection with the concept “city
space”. The similar analysis is based on the interaction of characterization structure with
the text content. The reminiscences of the author as well as the other authors are taken into
account. We also observe the intensification of implication and content.
Key words: text space, literary semiotics, city myth
Исследования «городского текста» ставят вопрос о гетерогенности города, его способности порождать текст. Город сам по себе образует текст, вступая в ассоциативно-семиотические связи с Петербургским текстом (ПТ), в котором уже до Гоголя заложены
мотивы конфликта человека и природы, удержания на краю, эсхатологические мотивы.
Предметом нашего интереса является пространство текста повести Н.Гоголя «Шинель»
во взаимоотношении с городским текстом Петербурга и обитания в этом неоднозначно
обозначенном пространстве «маленького человека». Объектом интереса является определение поведенческой модели Башмачкина, помещенного в пространство текста и городское пространство. Тема предполагает решение следующих задач: определение модели мира «Шинели» в сопоставлении с городским текстом, объективация пространства,
овеществление, роль субъективной установки на покорение пространства, десакрализация городского пространства, интертекстуальная и метатекстуальная основа повести,
городской миф в гоголевском понимании, соотношение реального и фантастического в
описании пространства города.
ПТ рассматривается как производное от городского текста. Несмотря на обилие исследовательских работ по данной проблеме (В.Топоров, З.Минц, М.Бахтин, В.Вейдле,
Ю.Лотман), в понимании городского текста все еще имеется целый ряд расхождений. Исследователи (В.Топоров, З.Минц) считают ПТ замкнутым, другие (М.Амусин,
М.Рождественская) утверждают принципиальную открытость ПТ. Структурно-семиотический анализ городского текста – ПТ в составе этого понятия – дает возможность рассмотреть внутритекстуальные, метатекстуальные и интертекстуальные составляющие
гоголевской модели Петербурга конкретного произведения. В тексте «Шинель» проявилась синтетическая способность гоголевского мышления в осмыслении темы горо© Кротенко И.А., 2011
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да, интертекстуальные и метатекстуальные связи с русской литературой и фольклором,
западноевропейской эстетикой и философией, интересом к итальянскому искусству.
Городской текст Рима в его сознании постепенно выстраивается в целую этико-художественную и эстетическую систему, которая сказалась в повести «Шинель», далее она
наложит свой отпечаток на все дальнейшее творчество писателя. ПТ «Шинели» строится
как антитеза Римскому тексту. Такой план просматривается и в тексте города.
Пушкин создал городской миф, вошедший в историю литературы как миф о Петербурге. Гоголь явился продолжателем этого мифа. Cтруктура повести «Шинель» позволяет сделать выводы, что текст вступает в диалогические отношения не только с пушкинскими текстами, но выходит за пределы литературы, тем более мифа. Пространство
текста «Шинель» мыслится как индивидуальная авторская модель мира, обуславливается семиотическим пространством культуры, понимаемое как семиосфера (Ю.Лотман).
Городской миф рассматривается нами как часть семиосферы и предполагает исследование в тексте совокупности отложившихся в сознании Гоголя культурных представлений
о городе, которые накапливаются от момента его основания и включают отраженные в
городском фольклоре предания и легенды об основании города, сведения об исторических событиях, личностях (демиургах), сыгравших судьбоносную роль в жизни города. Эти представления образуют внутренний образ города, аккумулирующий духовный
смысл его бытия. Городской миф формирует восприятие города в человеческом сознании, накладывает отпечаток на образ жизни горожан, их мироощущение, поведенческую
мотивацию. Пространство города является естественным генератором культурных, в том
числе и литературных мифов. Городские мифы представляют метафизический уровень
бытия города и выступают в качестве той культурной реальности, которая моделируется
в литературном тексте о городе и является его связующим началом. Мифопоэтическая
основа «Шинели» сопоставляется со структурным уровнем текста. Структурная модель
текста позволяет декодировать его фольклорные, культурологические, фоновые, мифопоэтические уровни. Обозначенные уровни многомерной структуры текста служат интерпретации ПТ, но и такая конкретная постановка проблемы не сможет охватить всех
сторон произведения. Петербургский текст имеет свою предысторию (В.Одоевский,
А.Мицкевич), поэтому данная повесть вступает в литературный ряд произведений русской литературы, в которых получил отражение ПТ. Исходной методологической установкой работы является исследование городского текста в его структурно-семиотическом значении.
Рассмотрение городского текста в аспекте строящейся многомерной структуры дает
возможность обнаружить художественные смыслы, существенные с точки зрения раскрытия основной темы. В таком аспекте данная проблема рассматривается впервые.
Общий тон повести задает рамочный текст-заглавие всего сборника «Петербургские
повести», он указывает на отношение к столичному городу и вступает в диалогические
отношения с подзаголовком поэмы А.Пушкина «Медного всадника» («Петербургская
повесть»). В создании заглавия всегда непосредственно выражена авторская воля, в
данном случае обращение к ПТ Пушкина. Городской текст является у Гоголя не только
фоном, он вовлечен в основную образно-семиотическую коллизию. У обоих авторов рамочный текст-заглавие имеет конкретное указание на жанровую специфику – повесть,
которая предполагает более свободную сюжетную форму, формальную структуру. Ра302

мочный текст является свернутой многосмысловой структурой. В обоих текстах дается указание на имя собственное (Петербург), указание на индексальность этого знака.
Значение этого имени осложняется потенциальной его коннотацией, которая получает
отражение в повести «Шинель», в мифологеме традиционного понимания ПТ и в его
гоголевской формулировке. В названии города присутствует три семантических поля:
латынь – «санкт» (sanctus – священный), и греческое – «Петр» (petra – камень), и немецкое – «бург», (Burg – крепость). Царь-реформатор назвал столицу тремя иностранными словами, бросив тем самым вызов просвещенной Европе. В русской культуре Рим
занимает особое место. Вечный город стал моделью строительства столицы при создании Петербурга. Петр I создавал город, свою империю, по образу Римской империи, поэтому в Петербурге много точек пересечения с Римом: название города, архитектурный
облик, мифологема империи. Рим и Петербург получили название от своих основателей,
что образует двойной код в тексте. Покровителем Рима считается святой Петр. Двойная
коннотация имени (апостол/император) дает возможность двоякого прочтения данного
индексального знака в тексте. Семиосфера Гоголя не останавливается в рамках географических границ текста города Петербурга, соотносится с Римом, контраст усиливает
впечатление от раздробленности, изломанности, противоестественности петербургского
мира. Все эти поля присутствуют в «Медном всаднике» и в «Шинели».
Мы различаем понятия «текст города» и «городской текст». Текст города – независимая от автора реальность, городской текст создает автор как художественное воплощение
модели мира. В это понятие входит информация о планировке города, устройстве городских сооружений, названия улиц, переулков, мостов, которые существуют независимо
от художественного текста. Однако художественное произведение – это единое целое,
и даже реалии города могут быть вовлечены в сюжетные коллизии. Автор строит семиосферу городского текста таким образом, что ни разу не называет Петербург столицей,
центр семиосферы смещен к окраине, где и разворачиваются основные действия. Акакий Акакиевич живет на окраине Петербурга. Текст повести дает возможность предположить приблизительно место его обитания: «лошадиная морда» помещалась ему
на плечо, из окон выбрасывали мусор, к одеже прилипала солома. По дороге домой он
шел по пустынным улицам, мимо деревянных домов и заборов, заснувших низеньких
лачужек. Автор повести не указывает ни адреса дома Башмачкина, ни департамента, где
он служит. Сказовая, разговорная манера повествования позволяет рассказчику в начале повести рассказать о «каком-то городе», не помнит рассказчик: « ... где именно жил
пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно
изменять, и все, что ни есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так
в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде … но верно
по крайней мере то, что чиновник жил в лучшей части города, стало быть, очень не
близко от Акакия Акакиевича» [ 1:145]. Наверное, лукавит рассказчик, преследуя свою,
не понятную пока читателю цель. Видимо, Акакий Акакиевич – человек с окраины, рассказчик, по-видимому, тоже с окраины или же вообще не петербуржец, как и автор повести Гоголь – человек с окраины (У-краины – И.К). Такой прием сближает повестователя с чиновничьим миром. Ему не чужды анекдоты и байки о городе, они занимают в
тексте повести значительное место. Неуважительно отношение рассказчика и к столичным символам. Знаменитый Невский проспект только тем и отмечен, что за шинель там
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взяли бы намного дороже. Оппозицией «Медному всаднику» Пушкина представляется
анекдот о коменданте, которому сообщили, что подрублен хвост у «лошади Фальконетова монумента», медного всадника [1:133). Можно с трудом проследить обратный путь
Акакия от одного «значительного лица» домой. Башмачкин идёт из светлого и шумного
центра Петербурга в темноту питерской окраины. Он шёл по улице, пока улица эта не
пересеклась с огромной мрачной площадью. Здесь на Башмачкина напали грабители и
стащили с него его шинель. Оканчивается повесть тем, что некая тень срывает шинели
с генеральских плеч, и видели эту самую тень у Калинкина моста. Это мост рядом с
Покровской площадью, где в 19-м веке и вправду было опасно ходить из-за постоянных
грабежей. Но, разумеется, мы лишь можем догадываться о том, где происходило описываемое автором действие. Семантические акценты переходят из одного словесного ряда
в другой, повторяемость образует внутритекстовое поле. Петрович – искуситель Акакия
Акакиевича, кривой на один глаз, обогнул улицу кривым переулком, чтобы посмотреть
на шинель прямо в лицо. Можно предполагать, что действие происходило в Косом переулке, недалеко от Фонтанки. Так причудливо пересекаются семантические поля, усиливают ощущение миражности городского пространства. В понимание этой модели Гоголь
вносит сознательно и бессознательно мифопоэтические представления и литературные
приемы, так создается Петербургский текст в «Шинели».
Так ПТ получает интегральный смысл художественного целого. Нельзя не согласиться с В.Набоковым, отметившим странную метаморфозу гоголевского космоса: «Подлинный сюжет в стиле, во внутренней структуре этого трансцендентального анекдота …
Проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна… Искусство Гоголя, открывшееся нам в
«Шинели», показывает, что параллельные линии могут не только встретиться, но могут
извиваться и перепутываться самым причудливым образом, как колеблются, изгибаясь
при малейшей ряби, две колонны, отраженные в воде ...» [2:128]. Пространство города предстает в смещенной пропорции: фантастическое воспринимается как реальное,
реальное как обыденное. Городской текст «Шинели» – часть этого цикла, поэтому при
таком подходе мы будем оперировать только отношением этой части к общей раме-заглавию. Петербург с точки зрения городского пространства поделен на зоны, в которых
персонажи движутся по заранее отведенным им траекториям, как только чиновник попадает в чуждое ему пространство, происходит катастрофа. Акакию Акакиевичу отведено «законное пространство» – пять-шесть улиц до департамента, так он и представлял
себе свою «жизненную дорогу», преодоление этого пространства стоило ему жизни.
Положенное им пространство отведено чиновникам: «…улицы покрываются идущими
в департамент» [1:134]. Отметим физиологический характер описания городского пространства в этих отрывках «Шинели», но характеристика городского текста этим не исчерпывается.
Жанровая предопределенность имеет четкую пространственную заданность, определяющую основной хронотоп (М.Бахтин) текста, это не просто повести, а повести Петербургские. Гоголь неоднократно подчеркивал родовое обозначение слова Петербург,
определяя его в форме мужского рода (город), а не женского (столица). В «Медном всаднике» Пушкина также подчеркивается родовое (мужское) значение слова Петербург. В
мифологии город рассматривается как прообраз небесного порядка. У Пушкина и Гоголя
городское пространство олицетворяет хаос, представляющие в целом дуализм как черту
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модели мира, пространство которого сопрягает сакральное и инфернальное начала.
Все события разворачиваются в Петербурге, в нем и заканчиваются. Функция пространства города многопланова, универсальна. Все произведение строится на антитезе,
противопоставлении бедности богатству, «внешнего» человека «внутреннему», внутреннего мира внешнему. Маскарад в Риме становится антитезой «Шинели». В повести
также дается смена декораций, костюмов, масок, но это не празднество и гулянье, а характеристика иерархии социального пространства Петербурга. Сама повесть названа по
такому же принципу: шинель-вещь, карнавальный костюм, сделавший на какой - то миг
Акакия Акакиевича человеком, а не мухой. Поход на вечеринку для Акакия становится новостью, открытием. Петербург меняет декорации: ваньки с красивыми катерами,
обитыми золотыми гвоздиками. Яркие витрины магазинов, лавочки, освещенные светом даже ночью. Карнавальное мироощущение в «Шинели» носит социaльный характер. С точки зрения мифологии символика карнавала – переход старого в новое, смерти
в воскресенье. У Гоголя символика маскарада прямопротивоположна: переход жизни в
смерть.
Мифологический подтекст повести (А.Галкин, С.Гончаров) трактует образ Акакия
Акакиевича как мученика, который осуществляет миссию личного спасения. Акакий –
мученик, совершающий свое хождение по мукам. Герой повести действительно много
ходит, словно по заколдованному кругу – в департамент и обратно, так каждый день.
Этот персонаж словно живет в сакральном пространстве и времени. Все помнят его в
одном и том же месте, в одном и том же времени, словно он таким и родился. Хронотоп
гоголевской повести предельно реалистичен и фантастичен одновременно. Читатель узнает о рождении Акакия Акакиевича, но нет указания на место рождения, нет у героя
и дома, в котором он чувствовал бы себя хозяином, нет и жены. Он живет на съемной
квартире, когда рассказчик употребляет по отношению к герою выражение «приходя домой, … идти домой, …поворотить домой» , совершенно очевидно, что это понятие по
отношению к нему условно. В фольклорной модели мира дом символизирует собой замкнутое, защищенное пространство, в котором можно укрыться, заперевщись изнутри.
Так поступает значительное лицо после встречи с призраком – спешит домой. До этого
момента он ехал в «другую часть города» к Каролине Ивановне, несомненно, на окраину,
спустя время он уже стоял возле «своего дома… приехал к себе …, доплелся кое-как до
своей комнаты» [1:159]. Собственный дом значительного лица является символом власти, подчеркивается неоднократно повторяемым «свой». Это символ высокого статуса
мужчины, хозяина. Дом с точки зрения славянской символики связан с женским началом.
Значительное лицо спешит домой, к жене. В фольклорных текстах и мифах о путешествии, преодолении трудностей и возвращении героя обязательно присутствует момент
духовного обновления героя, как бы награда за пережитое. Гоголь иронизирует по этому
поводу: значительное лицо молчал по поводу того, где он был, куда хотел ехать. «Он
теперь гораздо реже стал говорить подчиненным: Как вы смеете…» [1:159]. Отсутствие
конкретизации места проишествия не снижает реальности происходящего.
Квартира, обстановка в ней совершенно не интересуют Акакия Акакиевича. После
его смерти «ни комнаты, ни вещей ... не опечатывали» [1:154]. У него не было ничего
своего. Каждодневный переход из съемной комнаты в департамент противоречит символике перехода свой/ чужой . Он чужой везде, бестелесный. Он и при жизни не замечал
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улиц, тротуаров и переулков, по которым ходил. С передвижением героя в пространстве
рассмотрим концепт лестница. На первый взгляд может показаться, что эта урбанистическая деталь имеет пространственное значение, проецированное на психическое состояние персонажа: Петрович жил «… в четвертом этаже … по черной лестнице, .. взбираясь по лестнице,… на лестнице светил фонарь,… опустился по лестнице на улицу,…
сошел с лестницы» [1:123-159], чтобы уже никогда не возвращаться, сошел в могилу.
И все-таки у этого неприметного человека был свой мир, ограниченный чистым листом бумаги, ровным рядом букв-фаворитов. Однако присутствие пространства, скорее
боязнь его, свойственны Акакию Акакиевичу, живущему в городском пространстве: «…
если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо…, тогда
только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы» [1:132].
В пространстве текста выявляется перекличка сильных знаковых позиций. Основное
структурное правило состоит в повторе. Акакий Акакиевич – чиновник для письма. Лист
бумаги – это поле его деятельности. Переписывание составляло его служебное и внеслужебное времяпровождение. Подслеповатый чиновник брал бумагу, переписывал и не
делал ни одной ошибки. Это была не служба, а служение, ревностное и с любовью. В
пространстве текста слова переписывание, бумага, буква являются ключевыми и образуют опорные пункты его «разнообразного и приятного мира». Может возникнуть иллюзия, что в этом мире он хозяин, однако это только иллюзия. Акакий Акакиевич живет
по букве закона, по установленным правилам. В этом бумажном мире также существует
иерархия. Одни буквы были у него фаворитами, а некоторые копии он делал для себя
«… если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь
новому или важному лицу» [1:132]. Главное значение ключевых знаков заключается в
их функциональной нагрузке, их движению по тексту, по кругу. Восприятие ключевого
слова ретроспективно, так как отводит читателя к уже полученной информации. Поставленный перед необходимостью сшить новую шинель, Акакий Акакиевич видит только:
«круглую табакерку с портретом какого-то генерала, … лицо ... проткнуто пальцем ...
заклеено четырехугольным лоскуточком бумажки … Вновь крышка с генералом, заклеенным бумажкой … Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой
лицом» [1:132]. Его бумажный привычный иерархический мир рушится. «Все, что ни
было в комнате, так и пошло перед ним путаться» [1: 137]. Вместо значительного лица в
его бумажной вселенной появилась дыра, ноль, пустота. Страх вызван необходимостью
перехода к новому полю деятельности. В данном отрывке проявляется смена векторов
ментальной карты мира Акакия Акакиевича, автор передает психическое состояние героя, при котором восприятие внешнего пространства дается через внутреннее видение.
«Внутренний человек» своим обостренным зрением, Акакий Акакиевич подслеповат,
четко видит только то, что его беспокоит: круг (завершение), четырехугольник (листок,
поле). В русской фольклорной традиции открытое поле считалось опасным, гибельным
пространством. Это незащищенное пространство, мужское, место битвы с врагом или
природой, ассоциировалось с морем. И каким бы малым ни был этот четырехугольный
лоскуток, он ввергает его в ужас, смятение. Внутреннее состояние будет проецироваться на его положение в городском пространстве: «Он вступил на площадь не без какойто невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он
оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него» [1:147]. Нет четкого описания
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места, но есть ощущение незащищенного пространства. Переулки, улицы, площади образуют городской топос, построенный вопреки природе, враждующей с ней. Природный
мир Петербурга – гиблое место. Петербургский климат, петербургский мороз – враг всех
тех, кто получает четыреста рублей жалованья. «…Ветер, по петербургскому обычаю,
дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков» [1:153]. Город – замкнутое пространство, которое может находиться в двояком положении к окружающей земле. Природное и естественное мыслится как круг, созданное человеком как квадрат, улицы в
городе, связанные между собой, подчеркивают иерархию отношений. Таким городским
пространством является Москва, Петербург же вызывает ассоциацию со смещенной
осью. Москва – концентрический город (город на горе). Он выступает как посредник
между землей и небом (актуализация антитезы земля/небо), вокруг него концентрируются мифы генетического плана, он имеет начало, но не имеет конца – это «вечный город».
Петербург – эксцентрический город, расположенный на краю культурного пространства,
на берегу моря. У Гоголя Акакий Акакиевич вступает на площадь, которая выглядела
страшною и пустынною, «бог знает где» мелькал огонек «… на краю земли» [1:147].
Космогонический атрибут городского текста подчеркивает, что Петербург не центр, не
мать городов русских, а край, окраина.Актуализируется оппозиция «естественное/искусственное». Этот город является воплощением нарушения естественного порядка. Во
многих мифах о возникновении Петербурга культивировалось древнее сказание о том,
что город был создан на языческом капище, где приносились жертвы дьяволу. Таким
образом, изначально закрепилась в Петербургском мифе идея гибельного пространства,
несущего смерть.
В «Шинели» в городском тексте закодирована цифра 4. Акакий Акакиевич отправляется к Петровичу, поднимается на четвертый этаж. Значительное лицо является четвертым по счету в возможности подачи жалобы: просьба должна пойти к столоначальнику, начальнику отделения, секретарю, значительному лицу. После неудачного
посещения значительного лица Акакий Акакиевич вышел на улицу, где «... ветер дул на
него со всех четырех сторон», «четвертого дня похоронили, четырехугольный лоскут
бумаги [ 1:123-159]. Бесконечная площадь, пересекаемая Акакием Акакиевичем, также
имеет четырехугольную форму. Четверка становится точкой пересечения, вещественной
реализацией универсальной геометрии, устремленной за пределы жизни, в четвертое
измерение. Четыре рассматривалось издревле как изначальное число, всему предшествующее. «Это число земли, конечное число, символизирует крест, оно равно Богу и
всему творению» [3:101]. В.Н.Топоров указывал на присутствие этого числа в космогонической мифологии. На четвертый день Акакий Акакиевич покинул земное обитание,
нашел свой дом, домовину. Однако ему суждено прожить шумную жизнь после смерти.
Фантастика Гоголя также проецируется на городской текст. Если в реальной жизни нет
указания на место жительства Акакия Акакиевича, его места службы, нет названия улиц,
по которым он ходил, то после смерти привидение показывается именно в местах его
земного обитания: Кирюшкин переулок, Калинкин мост, район Коломны, Обухов
мост. Этих мест тоже четыре. Вселенская гармoния восторжествует только тогда, когда привидение снимет шинель со значительного лица, поехавшего на окраину. Совершается акт возмездия. У читателя возникнет ощущение, что это происшествие отучит
значительное лицо ездить в неположенное ему место. Хаос на земле остается: на месте
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Акакия Акакиевича сидит другой чиновник для письма. Безразличный к человеческим
страданиям и судьбам, Петербург в конце повести превращается в мифологическое существо, демиурга, требующего человеческие жертвы. «И Петербург остался без Акакия
Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было»[1:154]. Два имени – города и
«маленького человека» – противопоставлены в финале повести, но противопоставлены
как равные величины. Двойной код города-названия дает еще одну форму декодировки,
отводит гоголевскому четвертому измерению вечный титулярный чиновник противопоставлен вечному городу Петербургу, прообразу Рима, а вселенская гармония возможна
только в вечности. В этом заключается возмездие городу-хаосу.
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РОЛЬ ПАССИОНАРНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ПАССИОНАРИЕВ
В ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ГУМИЛЕВА
В статті йдеться про вплив пасионарієв на творчість М.С.Гумильова, на його світогляд і погляди на життя.
Ключові слова: пасионарність, творчість, дослідження, пасионарії.
В данной статье мы рассматривали влияние пассионариев на творчество
Н.С.Гумилева, на его мировоззрение и взгляды.
Ключевые слова: пассионарность, творчество, исследования, пассионарии.
In this article we analyze the effect of passionaries on the creative activity, world-views
and credo of N.S. Gumilev.
Key words: passionary, creativity, researches, passionarity.
В 2011 году исполняется 125 лет со дня рождения и 90 лет со дня гибели известного
русского поэта Н.С.Гумилёва.
Имя Николая Степановича Гумилева знают сейчас не только любители и знатоки
поэзии. О нем как о человеке и поэте можно писать целые монографии, освещая его
творчество и жизнь в разных ракурсах.
© Сорокина Е.Р., 2011
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Мы хотим представить его творчество в новом аспекте – через пассионарность и
показать, какое значение занимала эта черта в характере поэта.
Немного о пассионарности. Этот термин был введен в обиход Л.Н.Гумилевым «для
определения поведенческого человеческого качества, когда индивид во имя реализации
своей мечты или идеи готов идти на риск, не уравновешенный инстинктом личного или
видового самосохранения, и может пожертво-вать собой ради поставленной цели, в том
числе и иллюзорной». Развитие идеи пассионарности отразилось в работах:«Этногенез и
биосфера Земли», «Древняя Русь и Великая Степь»,«Этносфера: история людей и история природы». Пассионарность – новое понятие в литературе1. Немного о пассионарности поэта рассказал в монографии «Николай Гумилев.Поэт и воин»А.Доливо-Добровольский. Автор, исследуя жизнь и творчество поэта, указывает, что «Николай Гумилев
был в высшей степени пассионарен. О нем писали, что он любил все красивое, жуткое,
опасное, любил контрасты нежного и грубого, изысканного и простого. Он влекся к
страшной красоте, к пленительной опасности. Героизм казался ему вершиной духовности».Хотя автор монографии считает, что «героизм казался ему вершиной духовности»,
но это мнение автора. Сам поэт едва ли признавал, что вершиной духовности может быть
только героизм. Ведь Гумилев был утонченно-изыскан, аристократичен до мозга костей.
Действительно, он был храбр до безрассудства, но все же считал, что вершиной духовности является красота, стихи.
Автор монографии упомянул, что поэт «родился хилым и болезненным ребенком,
а стал физически сильным, неутомимым, с железными мускулами». Да, Гумилев усовершенствовал себя в физическом отношении. А поскольку он сделал себя выносливым
и храбрым, то ему были интересны такие же люди. Его манили приключенческие романы. Мальчик жаждал романтики, приключений, его привлекали бесстрашные герои
Буссенара, Жюль Верна, Майн Рида, Гюста-ва Эмара и Фенимора Купера. Он увлекался
«Путешествиями капитана Гаттераса» и приключениями «Детей капитана Гранта». Современник поэта – Виктор Шкловский однажды заметил: «Вы сейчас читаете другого
Жюль Верна»,- имея в виду мировосприятие читателей другой эпохи.
Мир будущего поэта был волшебным и недоступным для непосвященных. Он жил
в нескольких измерениях, и парил на крыльях. Его увлечение при-ключенческими романами не прошло даром, и в дальнейшем отразилось в творчестве. Но детство, как интересная, длинная и волшебная сказка, очень быстро заканчивается. Миг– и совсем другой
мир раскрывается перед подростком: мир обыденный, жестокий, когда человек для реализации своей идеи или мечты го-тов пожертвовать собой во имя поставленной цели.
Юный поэт любил читать о людях сильных и мужественных, что способствовало развитию его мировоззрения и формированию как личности. Благодаря-прочитанным книгам, под влиянием судеб литературных героев Гумилев публикует юношеский
сборник стихов «Путь конквистадоров», где впервые появляется образ конквистадора,
проходящий в дальнейшем через все творчество поэта. Но это не тот конквистадор, покрывший себя людской кровью, бесприн-ципный и алчный, искатель богатств и золота.
Герой Гумилева предстает скорее как странствующий рыцарь, как гордый и неуязвимый,
бесстрашный покоритель неизведанных стран:
1
Пассионарность как энергия – избыток биохимической энергии живого вещества, обратный
вектору инстинкта и определяющий способность к сверхнапряжению.
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Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам,
И отдыхаю в радостном саду.
Николай Степанович предугадал появление пассионарности, разработанной как теория в работах историка Л.Н. Гумилева, поскольку в творчестве поэт прославлял тех,
кто бесстрашно смотрел смерти в лицо. Это и «конквистадоры в панцире железном», и
путешественники «умиравшие от жажды в пустыне», и «открыватели новых земель». У
героев поэта чувство пассионарности во имя идеи постоянно преобладало над инстинктом самосохранения.
Но всего прекрасней жажда славы;
Для нее родятся короли,
В океане ходят корабли.
В позднем творчестве поэт показал своих героев настоящими пассиона-риями, и
поэтому они отвергают спокойную, тихую жизнь. Для них важнее всего – жажда жизни:
Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает тяжело,
Я каждого утешить волен.
В последних классах гимназии ему близки герои Ницше, в особенности – Заратустра. Этот образ наталкивает начинающего поэта на мысль о создании «Песни Заратустры» («Путь конквистадоров»). Благодаря этому образу сфомировались некоторые
жизненные позиции будущего автора, поскольку Заратустра, в какой-то степени, тоже
являлся пассионарием, т.к. ему были подвластны природные стихии.
Именно под влиянием пассионариев формируется жизненное кредо Гу-милева,
стремящегося активно строить свою жизнь. Для него на первом месте – подвиг, стремление к подвигу, а не размеренный уклад жизни:
Всегда ненужно и непрошено
В мой дом спокойствие входило.
Я клялся быть стрелою брошенной,
Рукой Немврода иль Ахилла.
Риск во имя идеи, даже необдуманной, пассионарность у него постоян-но превосходит инстинкт самосохранения:
И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую.
Страсть к путешествиям победила даже любовь, стремление быть с любимой. Наиболее ярко пассинарность поэта проявилась во время путешествий, т.к. он имел возможность увидеть не только неизвестные страны, но и реализо-вать духовные силы и на
благо Родины совершить подвиг, что он и сделал. Ведь путешествия, предпринятые им в
Африку, уже можно считать подвигом.
И позже, в годы 1-й мировой войны, у Гумилева пассионарность проявляется достаточно ярко. О бесстрашии поэта, о его смелости в полку ходили легенды. Он, как Дон
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Кихот, следовал поставленной цели, и с блеском преодолевал трудности, встававшие на
его пути:
Я не раз в упованье великой борьбы,
Побеждаем был вражеской силой
И не раз под напором жестокой судьбы
Находился у края могилы.
Но отчаянья не было в сердце моем
И надежда мне силы давала,
И я бодро стремился на битву с врагом,
На борьбу против злого начала.
В стихах о войне он поднимает жизненные принципы, присущие ему са-мому и проповедуемые им самим:
Победа, слава, подвиг – бледные
Слова, затерянные ныне
Звучат в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.
В военное время он, попавший вольноопределяющимся в кавалерийский полк, и
прошедший путь до офицера, был для товарищей по оружию вдохновляющим примером.Он был одним из немногих военных и отличался особенным бесстрашием. Вскоре
дважды был награжден георгиевскими крестами за лич-ную храбрость: один – за опасную разведку в тылу врага, второй – за выведе-ние из-под огня брошенного пулемета.
Мужество и оптимизм поэта, его высокая пассионарность подсказывают, что смерть минет его на войне стороной:
Я кричу и мой голос дикий –
Это медь ударяет в медь!
Я носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Военная лирика поэта дала читателю представление о войне, увиденной непосредственным участником. Он один из немногих военных, в душе которого остались патриотические чувства, ощущение долга перед Родиной, и позитивное мироощущение. Гумилев довольно сдержан в своем патриотизме, хотя чувство любви к Родине и согражданам
постоянно присутствует в творчестве, поскольку он считал:
Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей.
Его патриотизм и человечность проявились особенно ярко, когда он на-ходился рядом с солдатами в окопах во время военных действий.
И мечтаю я, чтобы сказали
О России, стране равнин:
- Вот страна прекраснейших женщин
И отважнейших мужчин.
Период войны для Гумилева – это период становления новых этапов в творчестве,
т.е., он другими глазами начал смотреть на жизнь и окружающую действительность.
Стихи поэта о войне составили ядро сборника «Колчан» и явились прекраснейшим образцом военной лирики в русской литературе, по-скольку он удивительно реалистично
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описал военные действия и показал пат-риотический подъем лирического героя. Упомянутый сборник характеризует также о духовной зрелости поэта. Переживания героя
показаны не только в сти-хах, но и в прозе, особенно в военных заметках «Записки кавалериста».
Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, точно пчелы,
Собирая ярко – красный мед.
Сборник «Колчан» можно назвать в какой-то степени лирическим дневни-ком,
поскольку отразилось видение поэтом собственной концепции личности в истории. У
литературоведов после чтения военных стихов из сборника «Колчан» сложилось как
позитивное, так и негативное мнение. Мы хотим привести слова литературоведа Ю.В.
Зобнина, что «военный цикл Гумилева – это целое созвездие прекрасных произведений
искусства, дошедших до нас в своем пер-возданном, ничуть не потускневшем за семидесятилетнее полуподпольное существование блеске”(8). Гумилев был убежден, что война, в которой участво-вал русский народ, явилась борьбой за правое дело:
Но воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, огненно – крылаты,
За плечами воинов видны.
«Стихов, посвященных войне, немного в книгах поэта, но ко всему в этом мире он
подходит, как воин, которого на время отпустили из стана, чтобы он отдохнул и пображничал», - считал современник поэта Г.И.Чулков.(15)
Некоторые исследователи творчества Гумилева считают, что войну он идеализировал и изобразил ее как в «Записках…», так и в «Колчане» чуть ли не празднично: «Настроение у всех самое идиллическое». Но, помимо этого мнения, бытовало еще и другое.
Цитируем дословно: «…как подлинному конквистадору, ему было безразлично, под каким знаменем бороться. Его увлекал самый процесс борьбы, романтика войны, - больше
того: романтика проливающейся крови влекла к себе Гумилева».(7) Т.е., исследователь
хочет доказать читателю, что поэт захотел поиграть в войну и только, некоторым образом
– развлечься, ощутить адреналин в крови. Мы рассмотрели два мнения о войне. Если же
первое – это позитивное мнение самого поэта, раскрывающее суть войны и настроение
солдат, то второе – это более негативное, автор которого стремился доказать, что Гумилев – реакционно настроенный поэт. Он, как истинный пассионарий, не стремился к
бездумным действиям, а совершал поступки в зависимости от обстоятельств, поскольку
со временем понял, что война – всеобщая человеческая бойня. И благодаря изменению
взглядов поэта, под его пером родились прекрасные строки о войне.
Пассионарность как черта характера сохранилась у него до самой смерти. Его арестовали летом 1921 г. якобы за участие в контрреволюционном заговоре. В застенках
ЧК он держался мужественно, и на вопрос конвоира, есть ли в камере поэт Гумилев,
ответил:
– Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев.
Безусловно, он не искал себе смерти в застенках ЧК, но в какой–то сте-пени предвидел свой конец.
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И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Потонувшей в диком плюще.
Гордые и смелые люди для любой власти всегда были опасны, а во времена революционных преобразований – особенно. Именно так и произошло с Гумилевым. Слова
одного из стихотворений можно отнести и к нему самому:
Но когда вокруг свищут пули,
И волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться, и делать что надо.
Гумилев однажды сказал: «Поэт– всегда господин жизни, творящий из нее, как из
драгоценного материала, свой образ и подобие. Если она оказывается страшной, мучительной и печальной, – значит, таковой он ее захотел».
Мы не будем доказывать аксиомы о том, что человек смертен, а поэзия бессмертна.
Это и так известно. Хочется отметить, что поэзия Николая Гумиле-ва – гениальна, и как
поэт он занял достойное место в русской литературе.
Его имя является для потомков символом благородного и мужественного человека,
воплотившего в себе пример позитивного мироощущения по отношению к людям, религии и природе.
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ
«РОЗДУМІВ ПРО БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ» М. ГОГОЛЯ
У статті розглядаються жанрово-стильові особливості «Роздумів про Божественну Літургію» М. Гоголя в контексті літературних традицій та їхній вплив на творчі
пошуки письменника. Висвітлено питання впливу християнської культурної традиції на
створення М. Гоголем «Роздумів про Божественну Літургію». Визначено провідні мотиви, теми, образи, а також стильові домінанти «Роздумів про Божественну Літургію».
Ключові слова: жанр, стиль, образ, мотив, традиція, стильова домінанта, авторська позиція.
В статье рассматриваются жанрово-стилистические особенности «Размышлений
о Божественной Литургии» Н. Гоголя в контексте литературных традиций и их влияние на творческие поиски писателя. Отображен вопрос влияния христианской культурной традиции на создание Н. Гоголем «Размышлений о Божественной Литургии».
Определены центральные мотивы, темы, образы, а также стилевые доминанты
«Размышлений о Божественной Литургии».
Ключевые слова: жанр, стиль, образ, мотив, традиция, стилевая доминанта, авторская позиция.
The article deals with the genre and stylistic features of «Meditations on the Divine Liturgy»
by M. Gogol, in the context of literary traditions and their influence on the creative search of
the writer. The influence of Christian cultural traditions on the creation of «Meditations on the
Divine Liturgy» by M. Gogol is shown in the article. The main motives, themеs, images and
stylistic dominants are determined.
Key words: genre, style, images, motive, tradition, stylistic dominants, author’s attitude.
М. Гоголь – людина глибоко віруюча, котра прагнула свідомо ставитися до цінностей
православ’я. З раннього дитинства, з розповідей матері про Страшний Суд, муки грішників та благодать як винагороду за доброчинне життя, з «Ліствиці» Іоана Синайського, зі Святого Писання у його свідомості утвердилося розуміння Бога й віра у Творця.
Усе життя і творчість М. Гоголя – напружена душевна праця, поступове цілеспрямоване
сходження до висот духу, шлях до Бога. Актуальні питання людського буття – від найменших побутових до суспільно-політичних і духовних – М. Гоголь сприймав саме крізь
призму морально-релігійної свідомості.
Для багатьох М. Гоголь – письменник-сатирик, який своїми творами викривав і вади
людського характеру, і вади всього сучасного йому суспільства. Особливо це характерно
для раннього періоду творчості М. Гоголя: саме шляхом виправлення вад і недоліків суспільства письменник прагнув привести людство до Бога. Якщо ж поглянути на другий
період життя і творчості митця, то стає помітним, що М. Гоголь прагне в першу чергу
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виправити власні недоліки, пройти шлях духовного очищення і повести за собою співвітчизників.
Еволюція творчості М. Гоголя вказує на чітке спрямування боротьби особистості
проти духовної руйнації. Саме твори пізнього періоду творчості письменника дають нам
можливість побачити іншого Гоголя – православного релігійного мислителя, послідовника святоотецьких традицій у російській літературі.
До питання християнського підтексту художньої прози М. Гоголя та філософськогорелігійного підтексту його публіцистики зверталося багато науковців, зокрема К. Мочульський, В. Гіппіус, Ю. Луцький, Ю. Лотман, І. Виноградов, В. Воропаєв, І. Єсаулов,
Н. Крутікова. В останні десятиліття помітно зросла увага безпосередньо до духовної
прози М. Гоголя, про що свідчать наукові дослідження Ю. Барабаша, О. Анненкової,
П. Михеда та ін. Це зумовлено тим, що порушені в ній питання громадянської свідомості
й громадянської відповідальності, необхідності поєднання освіти й морально-духовного
виховання, національно-патріотичні мотиви й прагнення до духовного оновлення суспільства в наш час особливо актуальні. Проте проблема дослідження духовної прози
М. Гоголя на сьогодні далеко не вичерпана.
Мета даної роботи – розглянути жанрово-стильові особливості «Роздумів про Божественну Літургію» крізь призму попередніх літературних та християнських традицій та
їхній вплив на творчі шукання М. В. Гоголя.
«Гоголь – перший пророк повернення до цілісної релігійної культури, пророк православної культури… Він відчуває як основну неправду сучасності її відхід від Церкви, і
основний шлях він бачить у поверненні до Церкви і перебудові всього життя в її дусі» [1:
14], – писав протоієрей Василь Зеньковський, тим самим підкреслюючи участь письменника в розвитку російської філософської думки й усієї діалектики духовного життя Росії
ХІХ ст. А відомий гоголезнавець П. Михед звертає увагу на те, що М. Гоголь був одним
із великих ідеологів православної імперії, чия спроба «поєднати релігію й літературу,
вплинути на напрям розвитку останньої – явище, що й донині не має пояснення» [2: 12].
Яскравим прикладом цього якраз і є духовна спадщина письменника, яка, за винятком
«Вибраних місць із листування з друзями», була опублікована після смерті автора, а для
широкого загалу стала відомою тільки з кінця ХХ століття. Якщо «Вибрані місця із листування з друзями» ознаменували новий етап у творчості М. Гоголя і стали своєрідним
підтвердженням того, що попередні форми вже не задовольняли письменника, то «Роздуми про Божественну Літургію» стали своєрідним підсумком усього створеного митцем
упродовж життя.
«Роздуми про Божественну Літургію» – один із кращих зразків духовної прози ХІХ
століття, в якому втілено і дорогоцінний спадок православ’я, і особистий досвід М. Гоголя. Письменник багато років ішов до вічної істини, намагаючись зробити її смислом свого існування, і наблизившись до розуміння Божої мудрості, прагнув поділитися своїми
знаннями зі співвітчизниками. Цим зумовлена і мета книги – «показать, в какой полноте
и внутренней глубокой связи совершается наша литургия, – показать людям, еще мало
ознакомленным с ее значением» [3: 16].
Як свідчать біографи М. Гоголя (П. Куліш, В. Шенрок), робота над «Роздумами про
Божественну Літургію» розпочалася у 1845 р. На час його подорожі до Святої землі в лю315

тому 1848 р. перша редакція книги була завершена; письменник кілька разів переробляв
її, але видати так і не встиг.
У роботі над книгою М. Гоголь використав праці з літургіки давніх і сучасних авторів, проте можна з певністю говорити, що всі вони слугували письменникові лише в
якості посібників. На думку Н. Грихоніної, цей твір є «своєрідними «вибраними місцями» з літургічних досліджень отців і вчителів Церкви і не претендує на самостійне
богословське значення» [4: 90]. Так, у вступній частині «Роздумів про Божественну Літургію» М. Гоголь пише, що ним узято тільки ті пояснення, «которые доступны всем своею простотою и которые служат преимущественно к тому, чтобы показать правильный
исход одного действия из другого», та наводить твори, які стануть у нагоді тим, «хто
захотів би знати більш таємничі й глибокі пояснення» літургії [3: 16]. Підтвердженням
цьому є і той факт, що М. Гоголь хотів видати книгу без свого імені, невеликою за форматом і дешевою, аби її могли придбати найбідніші верстви населення. Останнє – чи не
найяскравіший приклад братньої любові й турботи про ближнього.
На перший погляд, «Роздуми про Божественну Літургію» – лекція чи трактат релігійно-філософського спрямування, у якому автор описує призначення, причини та історію обрядів Божественної Літургії. Адже саме трактат як науково-теоретична праця
передбачає аналіз складної проблеми, всебічну аргументацію нової концепції автора і
сувору послідовність викладу думок (як, наприклад, «Тренос» М. Смотрицького чи «Начальная дверь ко христианскому добронравію» Г. Сковороди) [5: 694]. Але уважний читач зрозуміє, що книга створювалася не тільки для того, щоб дати чергове тлумачення
процесу богослужіння: вона містить коментарі й думки письменника з приводу того, що
відбувається, а також авторське ставлення до Божественної Літургії як єдності людини
зі своїм Творцем: людина створена за зразком і подобою Божою, вона ніби повертається
до свого первинного духовно багатого єства, вдосконалюючись, наближаючись до себе,
а отже, до Бога, котрий з безмежної любові здійснив найкраще, найдосконаліше зі своїх
творінь – людину.
М. Гоголь прагне донести до читача глибокий смисл Божественної Літургії саме у
світлі духовного стану сучасного йому суспільства, тому книга також є і роздумами про
соціально-моральні питання свого часу та духовно-моральний стан своїх сучасників,
про шляхи спасіння і відродження суспільства в цілому та кожної людини зокрема. Це
дає підстави говорити про публіцистичне забарвлення «Роздумів про Божественну Літургію».
З іншого боку, «Роздуми про Божественну Літургію» можуть сприйматися як сповідь
письменника перед Богом, читачем та самим собою, адже сповідь як літературний жанр
передбачає розкриття сутності героя, який у даному контексті тотожний автору. Як відомо, сповідальність властива і «Вибраним місцям із листування з друзями», які, за словами самого М. Гоголя, містять «исповедь человека, который провел несколько лет внутри
себя» [6: 425], і «Авторській сповіді», що підкреслено безпосередньо у назві твору. Це
може бути пов’язано з тим, що письменник добре розумів силу сповідального слова, яке,
викликаючи у слухача довіру до сказаного, привертає й утримує його увагу, формує моральний та естетичний контекст твору. На думку П. Михеда, «сповідь в очах Гоголя має
силу своєрідної охоронної грамоти. Вона застрахована від скепсису і недовіри» [2: 11].
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Але, як зазначає Н. Грихоніна, у «Роздумах про Божественну Літургію» М. Гоголь
«трансформує власне сповідь: її традиційну форму, функції, особливості поетики. Автор
включає в неї не тільки світ почуттів, думок, висновків, але й пропонує своє визначення
становища людини у світі. На відміну від своїх попередників, Гоголь пов’язує індивідуальні переживання, роздуми з моральними законами людського буття» [4: 91].
На нашу думку, в «Роздумах про Божественну Літургію» можна виокремити жанрові
ознаки поеми, спільні з «Мертвими душами»: широта охоплених подій, глибина змісту і
суспільна значимість зображуваного у поєднанні з пафосом і ліризмом розповіді.
Відомо, що поема як жанр «розвивається на межі епосу, лірики і драми, синтезуючи
в собі їх характерні засоби та прийоми» [5: 556]. Розглянемо їх на прикладі «Роздумів
про Божественну Літургію».
Книга М. Гоголя присвячена найважливішому богослужінню православної церкви
– літургії, під час якої здійснюється таїнство Причастя. Протягом усього богослужіння згадується земне життя Ісуса Христа від народження до вознесіння на небо і його
вчення. Розповідаючи про Божественну Літургію, письменник відтворює епічний сюжет
євангельської повісті про життя і діяння Спасителя: «Как первая часть, проскомидия, соответствовала первоначальной жизни Христа, Его рождению, открытому только ангелам
на немногим людям, Его младенчеству и пребыванию в сокровенной неизвестности до
времени появления в мир, – так вторая соответствует, Его жизни в міре посреди людей,
которых огласил Он словом истины» [3: 34].
Для того, щоб створити повне, майже фізичне сприйняття церковного обряду, М. Гоголь розгортає перед уявою читачів символічний драматичний сюжет: процес богослужіння виступає як дійство, в якому беруть участь і дійові особи – дяк, священики, хор
– покликані виконувати певні дії, і глядачі – прихожани, паства. Саме динаміка переживань останніх, залучених до цього процесу і включених у багатоголосся церковної
молитви, передає поступове зростання відчуття причетності до духовної суті всього, що
з ними відбувається: покаяння і прощення, милість і жертва, братня любов і душевне
просвітління [3: 44, 70, 83]. Такі внутрішні переживання і глибокі почуття створюють
емоційний, ліричний фон «Роздумів про Божественну Літургію». Звідси і ліро-поетична
манера зображуваного, яка посилюється урочистістю й пафосністю мови твору.
Отже, ми бачимо, що у книзі М. Гоголя своєрідно переплелися епічне, драматичне
та ліричне начало, що дало авторові можливість синтезувати ознаки і прийоми різних
літературних жанрів.
Жанрова специфіка «Роздумів про Божественну Літургію» обумовлює використання
у творі релігійної термінології як грецького, так і церковнослов’янського походження.
Як уже зазначалося, «Роздуми про Божественну Літургію» написані в першу чергу
для тих, хто мало знайомий з її значенням, тому автор з великою відповідальністю ставиться до того, щоб його розповідь була зрозумілою читачам. Від самого початку М. Гоголь дає пояснення і тлумачення всьому, що відбувається, враховуючи і дії священика та
дяка, і найдрібніші предмети, що використовуються під час служби. Можемо згрупувати
їх наступним чином:
1. Назви внутрішніх частин церковної будівлі: олтар – відділена Царськими Воротами та іконостасом частина церкви; трапеза – Святий Престол, що знаходиться в центрі
олтаря; горне місце – місце, що знаходиться біля східної стіни олтаря; жертовник – не317

великий стіл у лівій частині олтаря, що зовні нагадує престол; амвон – центральне місце солеї, на якому читається Євангеліє, проголошуються проповіді; солея – підвищення
вздовж іконостаса; клироси – місця з обох боків солеї, де під час богослужіння стоять
хори, та ін.
2. Назви речей, що використовуються у ході літургії: дискос – кругле металеве блюдо
на ніжці, що переходить у підставку; рипіда – коло з променями з золота, срібла чи позолоченої міді з зображенням шестикрилого серафима, закріплене на довгій палиці; антимінс («вместопрестолие) – плат с изображением положения Спасителя во гроб» [3: 50];
просфора – круглий хлібець із пшеничної муки, що складається з двох частин, на верхній
є відтиск: хрест, літери ІС ХС (Ісус Христос) та NIKA (перемога).
Цікавим, на наш погляд, є те, що, розповідаючи про антимінс як неодмінний атрибут священного таїнства, письменник зауважує: «Этот антиминс напоминает времена
гонения христиан, когда Церковь не имела постоянного пребывания и не могла переносить с собою престола. ‹…› он остался как бы в возвещение, что и ныне Церковь
Христова не прикрепляется ни к какому исключительному зданию, городу или месту».
Порівнюючи Церкву з кораблем, що пливе на хвилях світу, не опускаючи ніде якоря,
митець підкреслює, що вона вільна, що будь-які намагання накинути на неї пута завжди
будуть марними: «ее якорь на небесах», де Господь готує Царство Небесне усім вірним.
А ще М. Гоголь вкотре хоче нагадати співвітчизникам: церква – поняття, яке виходить
далеко за межі просто будівлі, Бог і церква повинні жити в душах і серцях людей, на чому
письменник уже наголошував у «Вибраних місцях із листування з друзями»: «Церковь
наша должна святиться в нас», «Мы должны быть церковь наша и нами должны возвестить ее правду», «Жизнью нашей мы должны защищать нашу церков, которая вся есть
жизнь; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину» [7: 211, 212; курсив
М. Гоголя].
3. Назви молитов, псалмів, пісень, церковних книг: «Часы – собрание псалмов и
молитв, которые читали Християне в четыре важне для христианина времени дня» [3:
24]; Велика єктенія – ланцюг молитов, які читає дяк, стоячи на амвоні, піл час літургії
оглашенних; антифони – пісні, вибрані з псалмів, що пророчо зображують пришестя у
світ Сина Божого; Апостолом називають книгу для богослужінь, яка містить новозавітні
Діяння святих апостолів та Послання апостолів: «чтение Апостола служит как бы ступенью и лествицей к последующему чтению Евангелия» [3: 43].
4. Назви частин одягу священнослужителів: стихарь – одяг у вигляді сорочки, що
розширюється донизу, з вирізом для голови і без коміра, у дяків це верхній одяг, у священиків – нижній, поверх якого одягаються інші ризи, тому й називається підризником;
орарь – вузька довга смуга тканини, що одягається дяком на ліве плече, священиком – на
обидва плеча, з’єднується на грудях і спускається донизу (ще називається єпітрахіллю);
поручі – нарукавниці, що стягуються на зап’ястку, щоб широкі рукави стихаря не заважали правити службу; фелонь – верхній одяг, який ще називають ризою (особливістю
російського фелоня є великий виріз спереду і тверді високі плечі, тому задній його край
вивищується у вигляді трапеції). М. Гоголь також детально описує порядок, в якому дяк,
а потім і священик одягаються, та символічне значення частин одягу і безпосередньо
процесу «облачения в священные одежды» [3: 19-23].
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Однією з ознак авторського стилю є використання М. Гоголем біблійних понять і мотивів. Якщо у «Вибраних місцях із листування з друзями» письменник їх переосмислює
і надає їм актуального змісту (наприклад, поняття слово поширюється на всю літературу
та театр і є могутнім засобом духовного виховання суспільства), то в «Роздумах про
Божественну Літургію» вони сповнені первинного євангельського змісту: Слово, що йде
від Бога; жертва Ісуса Христа в ім’я спасіння людства і необхідність жертви християнина в ім’я Спасителя; щире покаяння як наслідок усвідомлення своїх гріхопадінь, їх
спокутування і очікування прощення Господнього. Центральним мотивом книги, як і
всієї духовної прози М. Гоголя, є утвердження ідеї любові до ближнього як вічної мудрості й сили, здатної врятувати і примирити суспільство: «Она нечувствительно строит
и создает человека, и если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат
полною, непримиримой ненавистью между собой, то сокровенная причина тому есть
Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату»
[3: 91].
Не можна залишити поза увагою й те, з яким трепетом і пошаною говорить митець
у «Роздумах про Божественну Літургію» про Євангеліє і якого великого значення надає
він цій книзі: «Собрание молящихся взирает на Евангелие, несомое в руках смиренных
служителей Церкви, как бы на Самого Спасителя, исходящего в первуй раз на дело Божественной проповеди» [3: 40], «Евангелие, возвестившее Слово Жизни» [3: 41], «Евангелие ‹…› как Слово, исшедшее от Бога и к Нему же возвратившееся» [3: 46]. Так, для
М. Гоголя Євангеліє – джерело духовного слова, естетичний орієнтир і, як засвідчили
«Вибрані місця із листування з друзями», книга життя, в якій можна знайти поради для
вирішення будь-яких життєвих ситуацій і відповіді на будь-які питання людського буття.
Отже, для М. Гоголя Божественна Літургія – не просто церковний обряд, що возвеличує Творця, а «вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося»
[3: 16]. На перше місце митець ставить не церковний, а морально-психологічний аспект,
пропагуючи необхідність істинної віри в Бога та готовність до щоденного подвигу в її
ім’я, внесення заповідей Божих у буденне життя. Яскравими прикладами цього слугують
коментарі письменника до «блаженств», проголошених Євангелієм [3: 38-39], до «прошений», з якими тільки вірні звертаються до Господа [3: 59], та до найсильнішої, на
його погляд, молитви «Отче наш» [3: 76-77]. На сторінках художнього твору М. Гоголь із
позицій християнської моралі й крізь призму християнської культурної традиції прагне
донести до співвітчизників істинний зміст Слова Божого і велику всеохоплюючу силу
любові, «которая есть связь всего общества, сокровенная пружина всего, стройно движущая жизнь всеобщую» [3: 91].
Таким чином, у «Роздумах про Божественну Літургію» М. Гоголя органічно поєдналися богословська традиція і художня література, явивши читачеві своєрідну ліро-епічну
поему у прозі й давши можливість авторові реалізувати внутрішню потребу висловити
свій погляд на актуальне, наболіле, що краяло розум і душу впродовж усього життя.
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«НЕКОНФЛІКТ» ПОКОЛІНЬ НА ТЛІ ПРИВАТНОГО ЛИСТУВАННЯ
ЙОНСОНА – ФРІША
У статті розглядається головний стрижень епістолярного діалогу Mакса Фріша
та Уве Йонсона на основі аналізу літературно-критичного дискурсу та на матеріалі
німецькомовних видань.
Ключові слова: епістолярій, епістолярний діалог, кореспонденція, мотивація.
В статье рассматривается главный стержень эпистолярного диалога Mакса Фриша и Уве Йонсона на основании анализа литературно-критического дискурса и на материале немецкоязычных издательств.
Ключевые слова: эпистолярий, эпистолярный диалог, корреспонденция, мотивация.
The article deals with the definition of epistolary dialogue of Maх Frish and Uwe Johnson
as the literary notion on the basis of analysis, literary-critical discourse on the materials of
German edition.
Key words: written communication, the epistolary dialogue, correspondence mail,
motivation.
Вичерпному розумінню образів комунікантів в епістолярних текстах, безперечно,
слугують збережені двосторонні листовні масиви. Цілком очевидно й те, що для розкриття міфічного образу адресата чи адресанта в епістолярному спілкуванні потрібно
враховувати біографічні відомості, історичний та психологічний клімат і, що головне,
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листовні послання, зокрема досліджуваних суб’єктів, потрібно розглядати в сукупній
комунікації з іншими співрозмовниками. Це дозволить розпізнати приховані грані авторського характеру, значно увиразнить образ автора та уможливить правдиве розкриття
прихованих фактів. Таким своєрідним «декодером» особистості автора та адресата слугує й епістолярій Макса Фріша-Уве Йонсона, який нараховує близько 125 збережених
листів, писаних літераторами впродовж дев’ятнадцяти років.
14 березня 1991 року, за три тижні до своєї смерті Макс Фріш прийняв у себе відвідувачів останній раз. До зустрічі з колегами він готувався досить ретельно, відчуваючи,
напевне, що іншої нагоди для літературного спілкування вже більше ніколи не буде. У
щирій бесіді з друзями Фріш зізнався, що літературним скарбом він вважає свої листи,
писані у різні часи до різних людей. Але особливу увагу, на думку швейцарського письменника, заслуговує його листування з Уве Йонсоном, молодим письменником «двох Німеччин». Особливістю листовної комунікації з Йонсоном, за словами Макса Фріша, є її
наповнення літературними темами, які тісно пов’язані з історико-політичними подіями
та деталями з приватного життя.
Їхня перша зустріч та знайомство відбулися в Римі 1962 року, де Фріш декілька років проживав з Інґеборґ Бахманн. Цюріхський автор на той час вже був досвідченим та
визнаним літератором, а 28-річний стипендіат Йонсон щойно опублікував свій другий
роман «Третя книга про Ахіма» (1961р.), який викликав шквал літературної критики завдяки сміливості викладу та неоднозначності форми вираження.
Точкою відліку для початку плідного, скандального, непередбачуваного та водночас
неймовірно приязного листовного діалогу періоду 1964-1983 років стане обурений лист
Фріша від 14 жовтня 1964 року – реакція на недопустиму, як на думку останнього, поведінку Йонсона під час зустрічі в Берліні: «Die Begegnung mit Ihnen in Berlin, die Art, wie
Sie sich verhalten haben, hat mich betroffen, beschäftigt, da ich sie nicht verstehe. […] Haben
Si mir etwas zu sagen? Dann sagen Sie es. Eine Begegnung, wie diese in Berlin, noch einmal
hinzunehmen, verlange ich nicht von mir» [1: 11]1. Певна річ, що гнівні закиди на початку
листування аж ніяк не налаштовували комунікантів на взаємний діалог, якщо врахувати
той факт, що Йонсон не намагався перепрошувати співрозмовника, судячи зі збереженої,
але не відісланої копії листа-відповіді до примхливого старшого колеги: «Für Ihren Brief
vom 14. kann ich mich nicht bedanken, und Ihre Meinung ist mir nicht fasslich [1: 12]2. Але,
як стверджує видавець та дослідник творчості Йонсона Ебергард Фальке у післямові
до опублікованої книги листів досліджуваних авторів (Max Frisch / Uwe Johnson. Der
Briefwechsel 1964-1983), врешті спрацювали не емоції, а здоровий глузд та повага перед
«älteren Kollegen». Тому до адресата дійшли рядки, сповнені чемними вибаченнями, на
зразок: «es tut mir ernstlich leid, dass Sie glauben, ich hätte Sie mit Benehmen brüskieren
wollen. […] Ihr Eindruck dadurch zustande, dass ich nach wie vor ungelenk bin in small talk
…» [1: 12]3.
1
«Зустріч з Вами в Берліні та Ваша манера поводження мене досить вразили, і до цього часу
тримається в голові, оскільки я не можу її пояснити […] Ви хочете мені щось сказати? Тоді кажіть.
Я не можу змусити себе ще один раз витримати таку зустріч, якою була наша в Берліні».
2
«Я не можу Вам подякувати за листа від 14-го, і позиція Ваша мені не зрозуміла».
3
« Я щиро шкодую, що у Вас склалося враження, нібито я хотів Вас образити своєю поведінкою. […] Скоріше всього таке враження склалося тому, що невимушена бесіда (small talk) як і
колись не є моєю сильною стороною… ».
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З огляду на початкову антикомунікативну налаштованість адресантів, ніхто з літературного оточення обох дописувачів не йняв віри відносно можливості існування листовного тандему Фріш – Йонсон. Вікова різниця (23 роки) та складний характер молодого,
але амбітного початківця Йонсона та його репутація «важкого співрозмовника» аж ніяк
не співпадали з характеристиками досвідченого та водночас вразливого старшого колеги. Але кожен погодиться з тим, що їхня зустріч та довірлива дружба стануть скоріше
необхідністю, аніж випадковістю в часи сублімацій та критичного несприйняття, в часи
пошуку втрачених «самостей», правди, ідентичності та жалю за втраченими ілюзіями.
Однак, як і слід було очікувати, після різкої перепалки, що започаткувала листування, у діалозі настала довготривала пауза. На листи Йонсона від 19 серпня 1966 року та
2 січня 1969 року Макс Фріш так і не відповів. Строку в два роки було достатньо, щоб
Фріш пробачив молодому колезі невиважену, як на його думку, шанобливість у звертанні
до славетного метра та не надто емоційну реакцію при зустрічі з ним.
Ситуація типова для Фріша, якщо не закономірна у започаткуванні контактів з молодими авторами (для порівняння – листування з Дюрренматтом). Однак у випадку з
Йонсоном швейцарський автор знаходить необхідну для подальшого спілкування міру
відкритості та не забігає наперед з позитивними рецензіями та добрими порадами відносно творчих доробків, як це було у випадку з Дюрренматтом, а бачить у початківцеві
Йонсону рівноцінного колегу за фахом. Тому намагається захистити «реакційного», непередбачуваного, над міру талановитого та самотнього «переселенця», як називав себе
Йонсон. Не дивно, що Фрішеві часто закидали, що він носиться із молодим автором, як
із писаною торбою, а сам Йонсон зізнавався в тому, що в нього «fast reflexhafte Achtung
vor Älteren» (майже рефлекторна повага до старших).
Німецький критик та близький друг Йонсона Райнгард Баумґард вбачав у такому
спілкуванні «диспропорційність тону», яка часом виглядала досить комічно. Окрім того,
позиція близького оточення Йонсона відносно дружби з Фрішем досить неодностайна. У
монографії про німецького письменника «Befreundungen, Gespräche, Dokumente, Essays»,
виданій у 2002 році в Берліні Роландом Бербіґом, літературознавці та критики діляться
своїми враженнями про Йонсона та його «befreudung’и», а, вірніше, «entfremdung’и»
(відчуження) до ближніх, у стосунках з якими, як зазначив Баумґард, він був ungeheuer
schwierig («надзвичайно важким»). І складність проявлялася не тільки в своєрідності
його текстів, але й в своєрідній поведінці, в тяжінні до екстраординарного самовираження, в педантичності та надмірній докладності. Одним словом, «справжній німецький
автор» – так визначив його сутність видавець Клаус Вагенбах: точний, порядний, правдивий, принциповий.
Вочевидь, саме така характеристика Йонсону від товаришів та знайомих, «вмовила»
Фріша ще раз нагадати про себе. Через шість років з моменту останнього повідомлення
швейцарський письменник відновив листування дружнім посланням (лист від 21 грудня
1970 року). Як зазначає Роланд Бербіґ, бажання Фріша контактувати з німецьким письменником зумовлене виключно прагматичними міркуваннями: старшому колезі саме
впору досвідчений, скорпульозний та «heftiger» (різкий) редактор, яким вважався молодий Йонсон. Фріша звинувачували у корисливості по відношенню до Йонсона, на жаль,
і інші сучасники (Вольфганґ Ной, Танкред Дорст). Очевидно, недовіру до можливої рівноцінної дружби між літераторами викликала надзвичайно копітка редакторська робо322

та Йонсона над другим щоденником Макса Фріша (близько шестиста сторінок). Однак
саме строгі та влучні рецензії наполегливого редактора зробили щоденник справжнім
літературним шедевром. Недарма Фріш у листі до Йонсона від 21 грудня 1970 року безапеляційно заявляє: « … auf Ihr Urteil, lieber Uwe, lege ich den höchsten Wert. Sie werden
streng sein müssen, aber von Ihnen kann ich es annehmen. Auch vertraue ich auf Ihre erprobte
Diskretion …» [1: 12]4.
Для Фріша згода молодшого колеги редагувати писемні масиви служила своєрідним
сигналом до можливості продовження довірливого спілкування в майбутньому. А Йонсон поринув у роботу цілком та повністю. Як результат – вісімнадцять сторінок нещадної
критики були представлені на розсуд метра (лист від 9.01. 1971). Однак у листовному
посланні Йонсон наперед висловлює певну пересторогу (не з чуток знаючи схильність
Фріша до надчутливості), що не хотів би, «дякуючи» своїй критиці, втратити можливість
спілкування з швейцарським письменником, та приховувати недоречності теж наміру не
має: «Sie haben mit Übergabe des Typoskripts verlangt, dass ich Ihnen meine Meinung mitteile;
dabei konnte ich nicht Rücksicht nehmen darauf, dass sie Ihnen jeweils gefällt. Ohnehin stehe
ich zu meinem Unglück im rufe der Arroganz» [1: 17]5. Усі сумніви невпевненого редактора
Йонсона розвіяло послання Фріша від 19.01. 1971 року: «Sie sind der beste Lektor, den ich
bisher gehabt habe» [1: 20]6. Фріш був глибоко вражений влучним та дотепним редагуванням щоденника. Стиль роботи «молодшого» дуже імпонував швейцарському колезі,
оскільки був суголосним до його власного – скептичного, самокритичного, ґрунтовного
та зі знанням справи – стилю. Тому не дивно, що сучасний читач має змогу знайомитися
із творами метра саме за редакції Йонсона.
Листовна та особиста приязнь письменників динамічно розвивалася на фоні натягнутих та прохолодних стосунків Макса Фріша та Фрідріха Дюрренматта періоду
1969-1980 років. І хоча Фріш високо оцінював творчий доробок колеги по фаху, однак
не відчував тієї довіри та віддачі, яку отримав завдяки товаришуванню з Йонсоном. Звинувачуючи Дюрренматта у нещирості, заздрості та байдужій позицій, Фріш не міг без
образ сприймати неналежне сприйняття своїх бестселерів «другом всупереч волі». Інша
справа – молодий Йонсон, якого, не дивлячись на юний вік, часто називали старомодним,
через його консервативізм, страх перед зрадами, та звинувачували в ідеалізації людських
цінностей. Хоча критика Йонсона завжди була різкою, часом і не бажаною, однак образ
вона не викликала, бо не переслідувала ціль «затаїти заздрість», а, навпаки, – розкрити
приховані грані авторського бачення.
Тому не дивно, що і в наступних епістолярних посланнях (лист від 2.05. 1971) Фріш
знову просить про редакторську допомогу.
Листування періоду 1971-1976 років носить характер інтенсивного спілкування, насиченого подіями та особистими зустрічами. Хоча, з огляду на кількість відправлених
4
« … Вашому відгуку, дорогий Уве, я надаю великого значення. Ви будете вимушені проявити
суворість, але Вашу суворість я прийму беззаперечно. Окрім цього, я повністю довіряю Вашій, доведеній не один раз, стриманості…».
5
«Ви передали мені екземпляр з вимогою, щоб я висловив Вам свою думку; але не міг же я
зважати тільки на те, щоб вона Вам обов’язково сподобалася. На жаль, мене і без усього цього вважають надто зверхнім».
6
«Ви найкращий редактор з усіх тих, з ким мені доводилося працювати».
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Йонсоном листів цього періоду (сорок сім), складається враження, що стиль комунікації
скоріше одновекторний. Однак така невідповідність з боку Фріша компенсується особистими зустрічами та меценатською підтримкою молодого редактора.
За означений строк листовного та людського спілкування, яке перейшло в дружбу,
Йонсон зумів із schwarzen Todesengel («чорного ангела»), як його часто називали (Петер Рюркорф), почергово перетворитися у доброго та довірливого співрозмовника. За
роки взаємної довірливої кореспонденції та активної участі Фріша в житті Йонсона
прив’язаність та вдячність останнього була безмежною. Особливого тону вдячності набули послання після матеріальної підтримки Фріша та сприяння переїздові родини Йонсонів до Англії, в селище Тесін (лист Фріша від 6.04.1974: «Sie haben mich darum nicht
gebeten, ich denke, das musste es Ihnen eigentlich leichter machen, ein solches Darlehen von
mir anzunehmen. Dabei meine ich allerdings: zinslos. Es ware absurd, wenn Sie, Uwe, zu
meiner Bereicherung arbeiten sollten» [1: 76])7.
Здавалося б, таку ідилію творчого та особистого взаєморозуміння навряд чим можна
зіпсувати. Адже за п’ять років спілкування вони дійшли згоди стосовно застосування
літературних прийомів, необхідності та важливості авторського самопредставлення у
творах. Але ж не з чуток відомо й те (як у випадку з неприязною оцінкою Дюрренматтом фрішівського «Графа Едерланда»), як ревно ставився Фріш до своїх творів, особливо, якщо цей твір, – «Монток». Прискіпливого редактора та вразливого автора Йонсона
приголомшило неприйняття Фрішем «авторитетно покресленого» твору. І хоча вступне
слово Фріш оцінив як schöne Vorwort («гарна передмова») та був насправді задоволений
(лист від 11.07.1975року: «ich bin glücklich, […] erstaut und glücklich über das Ganze» [1:
128])8. Однак, судячи по листовної звістки Фріша 20.07.75 згоди брати на себе аж надто велику відповідальність Фріш усе-таки Йонсону не давав: «… mein Buch kommt mir
plötzlich etwas feige vor. Ihrem Rat, dass Montaigne Motto zu streichen, möchte ich nicht
folgen, lieber Uwe. Das Motto signalisiert ein Ziel, einen Wunsch; es behauptet nicht, dass das
Ziel erreicht habe» [1: 131]9.
Таке важко спрогнозувати, але епістолярна звістка швейцарського письменника підкосила молодечий азарт ґрунтовного редактора. Йонсон, котрий ще переживав наслідки
хвороби (серцевий напад в кінці червня 1975 року), ще важче пережив кризу творчу та
емоційну: «…Brief an Sie, an dem ich fünf Wochen lang gesessen habe» [1: 134]10. Мовчанням він відповідає і на три епістолярні звістки Фріша від 11.07.75, 20.07.75 та 18.08.75
р. У цій ситуації підміни ролей Фріш з ображеного автора перетворюється на занепокоєного «старшого колегу», лист від 18.08.1975 року слугує цьому підтвердженням: «Was
denken Sie? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nicht arbeiten. […] Es bekümmert mich,
wenn ich nichts von Ihnen höre» [1: 133]11.
7
«Про цю послугу ви мене не просили, але я думаю, що вам легше таку позику прийняти від
мене. До цього ж вона буде безвідсотковою».
8
«я щасливий, подивований, щасливий з усього».
9
« Мені раптом стало якось лячно за свою книгу. Я не хотів би слідувати Вашій пораді, любий
Уве, і викреслити слова Монтеня. Епіграф сигналізує про ціль, бажання. Але це не означає, що я
досягнув мети».
10
«Над листом до Вас я просидів п’ять тижнів».
11
«І що Ви тільки собі думаєте? Я й уявити не можу, що Ви не працюєте. […] Мене дуже непокоїть, коли не чую від Вас бодай якоїсь звістки».
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Після п’ятитижневої відсутності Йонсон адресує колезі листа (20.08.75) з майже дитячими, але й не без іронії вибаченнями, за свої незавбачливі коментарі: «Ich bedauere
sehr, dass mein Kommentar zu der endgültigen Fassung von «Montauk» so ausfiel. Wünschen
Sie, dass ich Sie um Verzeihung bitte, werde ich es gewiss tun; es ist Ihr Buch [1: 136]12. Та ще
одним суттєвим моментом наповнилися «Insel-Briefe» Йонсона до Фріша – докладними
описами з Alltagsleben (повсякденного життя) та історичними додатками із посиланнями
на пам’ятки та ландшафти. Складається враження, що Йонсон використовує свої листи
задля спроби «розписатися» та познайоми з іншим матеріалом, над яким він працює,
окрім «Днів року». За допомогою beiläufigen Berichten («мимовільних повідомлень») він
намагається позірно уникнути особистої (розлучення з дружиною) та письменницької
кризи. Тут, до слова, потрібно сказати, що в міру своєї неепатажності та не бажання
нав’язуватися Йонсон часто замовчував свої творчі проекти. Однак ті, кому він довірив
їх, часто критикували його за нудну безкінечність творів та закидали Йонсону, що, хоча
автор й має науковий погляд на технічні процеси та політичну ситуацію, але пише, як
відзначив Танкред Дорст, «без знання психології особистості».
Фріш був один з небагатьох, кому Йонсон довірив роботу всього життя – «Дні року».
І, очевидно, один із тих, хто дочитав їх до кінця без нотацій та критики, але з добрими порадами досвідченого й набагато старшого колеги та щирим захопленням талантом
молодого автора: «Meisterschaft ist ja ein altertümlicher Begriff, ich verwende ihn trotzdem
auf Ihr Buch – Meisterschaft im Gegensatz zur literarischen Könnerschaft, die nur sich selbst
herforbringt» [1: 16]13.
Якщо літературне втручання Фріша у життя сучасника Дюрренматта було всупереч
волі останнього і продиктоване необхідністю часу, та існувало завдячуючи наполегливості Фріша, то Йонсон, навпаки, ніби потрапив у залежність від листовної комунікації
та, що головне, особистої дружби з Фрішем. Атмосфера глибокої приязності вплинула
на рецепцію образів обох авторів, що найвиразніше позначилося на етикетних лексемах
звертання: дружньо-шанобливе звертання «Любий, пане Фріш» викликає у відповідь не
менш емоційне – «Любий, Уве». Та й стилістика листів взаємного спілкування емотивно
окреслена. Комунікативна поведінка Йонсона у листах відповідає ролі не тільки «вдячного» юнака, але й повноправного сильного автора, що знає чого він вартий, однак не
має певності того, чи й інші належно його оцінюють: «Lieber Herr Frisch, wir wissen
täglich, was Sie für uns getan haben. Wir sind Ihnen von Anfang dankbar gewesen für Ihre
Freundschaft» [1: 141]14.
У «солідній дружбі» з швейцарським письменником Йонсон розкрився як впевнений
співрозмовник, хоча йому й надалі продовжували закидати, що він жалує більше своїх
літературних героїв, аніж реальних людей; фікцію він сприймає за реальність, пише «без
розуміння психології особистості» (Танкред Дорст), є великим мовчуном, у якого «голос
12
«Мені дуже прикро, що мої коментарі до остаточної редакції «Монтока» не виявилися надто
хорошими. Якщо Ви бажаєте, щоб я попросив вибачення, то я це зроблю напевне. Це все ж таки
Ваша книга.
13
«Майстерність – поняття досить стародавнє, однак я застосовую його до Вашої книги, – майстерність як протилежність до літературного вміння, яке не створює нічого, окрім самого себе».
14
«Любий пане Фріш, ми щоденно думаємо про те, що Ви для нас зробили. З самого початку ми
були Вам вдячні за дружбу».
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в голові» (Райнгард Баумґард) та ніколи не дивиться співрозмовникові у вічі, розмовляючи із закритим ротом (Вернер Ріхтер).
Очевидно через невміння вести «small talk» (невимушену бесіду) Йонсон так ревносно й хапається за епістолярний стиль. Лист для нього – повноцінний літературний
жанр, у якому він слідує кращим традиціям. Таким чином безмовність, що стосувалася
артикуляції відчуттів, компенсувалася словесним потоком у листах, зокрема епістолярний діалог з Фрішем тому підтвердження.
Листовні послання Йонсона – масштабні за обсягом та інформативні водночас. Особливо в період особистої драми, коли монологічні листи про життя у Тессіні хоча й непокоять, насторожують Фріша та він виказує занепокоєння, однак, надто не драматизує
з цього приводу (лист від 1.06.1976 року): «Bei letzten Besuch in Sheerness hatte ich für
Augenblicke den bestürzenden Eindruck, Sie geben etwas auf, Sie trauen sich etwas nicht mehr
zu; Sie richten sich gegen sich selbst. Vielleicht wagt es Ihnen niemand zu sagen: Das dürfen
Sie nicht, Uwe, wir lieben Sie» [1: 164]15. Складається враження, що своїми листовними
повідомленнями Йонсон подає сигнали про допомогу, просить про підтримку, намагається таким чином тримати зв‘язок із зовнішнім світом, однак робить це у звичній для
себе літературній формі – «поетики здогадок» (І. Млєчіна): «Eines der Zimmer in diesem
Haus nach Ihnen heisst und für Sie bereitsteht», – пише він у листі від 12.06.76 [1: 167]16. Та
водночас підтверджує необхідність зустрічі наступною епістолярною звісткою, датованою 26.11.76: «würde ich gern mit Ihnen reden, wenn wir einander wiedersehen» [1: 182]17. І
хоча до 1980 року ще вівся динамічний листовний діалог, та все більше йшлося в ньому
про Allernotwendigste («найважливіше»).
Йонсон не пробачив Фрішеві споглядальної байдужості, як не пробачив би й іншим
зради та зухвалості. Довіра та відкритість Йонсона, що мали стати сповіддю для кращого друга Фріша перетворилися на «важке мовчання» (Баумгард) під час особистих
зустрічей та у листовній комунікації. Хоча Фріш і виправдовується тим, що листовний
діалог за обставин драматичних тільки погіршить ситуацію, однак схоже, коментарі метра не особливо потішили молодшого літератора: «In einem erschrekenden Brief schreiben
Sie von einer Unbefangenheit, die ich unserem Umgang erhalten habe. Unbefangenheit? Ich
meine, es gibt auch in einer Freundschaft kein Anrecht auf Preisgabe eines Geheimnisse, aber
natürlich bin ich Ihnen gegenüber befangen geworden, lieber Uwe, der Frage versagt sind.
Man weiß, was der andere in Briefen überspielt, was ihn am meisten bedrängt, und entsteht
etwas Unstimmiges, etwas Unhaltbares sozusagen Komisches, wenn ich versucht habe, Briefe
zu schreiben, als bekümmere mich, Sie betreffend, keine Ahnung. Es geht nicht. […] Es ist
nicht Gleichgültigkeit – wenn auch Gleichgültigkeit gegenüber Gerüchten, was wenigstens ein
Gutes hat: man kommt mir nicht mit Gerüchten über Uwe Jonson» [1: 205]18.
15
«Під час мого останнього візиту до Вас у Шернес у мене склалося сумне враження, таке, ніби
Ви від чогось відрікаєтеся, на щось більше не насмілюєтеся; самі зі собою ворогуєте. Можливо,
ніхто не насмілиться Вам цього сказати, але так не можна, Уве, - ми Вас любимо».
16
«Одна з кімнат в будинку названа Вашим іменем і завжди готова Вас прийняти».
17
«Я би охоче з Вами порозмовляв, якщо ми коли-небудь зустрінемося».
18
«В переляканому листі Ви пишете про неупередженість, невимушеність, яка стала результатом
нашого спілкування. Неупередженість? На мою думку, у дружніх стосунках ніхто не наділений правом виказувати таємниці, однак я був збентежений, любий Уве, і розпитуваннями цьому не зарадиш.
Зрозуміло, що одні в листах приховують те, що їх найбільше гнітить. Таким чином, виникають певні
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В останні три роки їхньої літературної приязні та дружби (1980-1983) письменники
«намагалися» якнайменше приділяти часу листовній комунікації. Фріш – через особисту
зайнятість (молода дружина – прототип протагоністки з «Монтоку»), Йонсон – через повну ізоляцію від зовнішнього світу. Остання зустріч письменників відбулася в Цюріху 5
листопада 1983 року.
Аналізуючи писемні послання названих авторів, потрібно відзначити той факт, що
Фріш підходив до листування не без властивого йому прагматизму. Свої листи він писав
без особливих норм в дотриманні стилю та манери, не боявся випадкових висловлювань,
що могли б зашкодити його біографії, одним словом, писав, не оглядаючись довкруг.
Тому створення архівного фонду листів Фріша, куди він запрошує і Йонсона, пояснюється ним «порядком та обережністю з видавцями та спадкоємцями прав».
Йонсон, у свою чергу, від самого початку вправлявся з листом як з літературним
жанром. Листовна комунікація була для нього одним із способів долання кризи. «Писання заради писання», – так скоріше можна окреслити його епістолярну манеру, у якій усі
норми літературного стилю витримані вправно. Сам автор визначив свій епістолярний
стиль послань до Фріша як писання im Ton des Lektors («тоном, інтонацією редактора»).
Літературний зв‘язок Фріш – Йонсон своїм існуванням засвідчив невипадковість та
важливість вибору автора та адресата. Незважаючи на певні розбіжності в стилі, характері, віці, швейцарський письменник та мекленбурґський автор завдяки епістолярній
дружбі реалізували свої творчі амбіції, наміри. На сторінках епістолярних текстів народжувалися критичні відгуки про майбутні бестселери («Монток» Фріша, «Записки потерпілого невдачу» Йонсона). Та почасти на сторінках романів обох авторів можна завуальовано впізнати характер молодого Уве Йонсона та поступливу виваженість старшого
наставника Фріша. І хоча Йонсон нікому не був легким другом, однак його літературний
талант, самовідданість та внутрішня стійкість не залишили байдужими літературну еліту, до якої беззаперечно належав і Макс Фріш.
Схожий варіант «епістолярної» дружби не важко прослідкувати на прикладі листовної спадщини багатьох європейських і вітчизняних митців, літераторів. Це такі творчі
тандеми як, приміром, Леся Українка – Ольга Кобилянська, Борис Пастернак – Марина
Цвєтаєва, тощо.
Читаючи їх, по-новому розумієш, здавалося б, такі прості поняття: «пристрасть»,
«сподівання», «образа», «заздрість». Літературний талант при цьому – річ обов’язкова.
Другорядна – форма подачі, зміст, об’єм. І незважаючи на XXI століття, – епоху суцільної
глобалізації – такі «привіти» з минулого, писані від руки, чорнилом та на крейдяному
папері, ще більше ваблять до духовної спадщини знаних людей, котрі залишили свій слід
у світовій літературі.

непорозуміння, якась недомовленість, щось комічне, коли я намагаюся написати Вам, виказуючи
при цьому занепокоєння. Не уявляю собі такого. Так не можна […] Це не є байдужістю – якщо це
навіть і байдужість по відношенню до пліток, в чому мало хорошого: мене не цікавлять плітки про
Уве Йонсона».
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО У. БЛЕЙКА В КОНТЕКСТЕ
РУССКОЙ СИМВОЛИСТСКОЙ ПОЭЗИИ
У статті розглядається художній світ поезії У. Блейка, визначено його спільні та
відмінні риси у порівнянні з творчістю руських символістів. Проведено аналіз поетичних
збірок Блейка «Песни Невинности» та «Песни Опыта».
Ключові слова: поетичне бачення, образний світ, лірика, духовний ідеал.
В статье рассматривается художественный мир поэзии У. Блейка в его притяжениях и отталкиваниях с творчеством русских символистов. Проводится анализ
поэтических сборников Блейка «Песни Невинности» и «Песни Опыта».
Ключевые слова: поэтическое видение, образный мир, лирика, духовный идеал.
The article deals with the analysis of W. Blake`s poetry in the view of creative activity of
Russian symbolists. Blake`s books “The Songs of Innocence” and “The Songs of Experience”
are taken into consideration.
Key words: poetic perception, image structure, lyrics, spiritual ideal.
В России имя У. Блейка, поэта, художника, визионера, стало известно в 1834 году,
когда в журнале «Телескоп» появилась первая заметка о жизни и творчестве поэта, но настоящее открытие поэзии Блейка русскими читателями произошло лишь на рубеже XIXXX веков. Блейковская свобода, неприятие всяческих канонов, сложная символика его
произведений были особенно близки представителям русской символистской поэзии,
которые считали себя наследниками всей мировой культуры. Первые переводы стихотворений Блейка на русский язык были сделаны К. Бальмонтом в 1900 году и включены в
книгу переводов «Из мировой поэзии». Бальмонт был не единственным поэтом-символистом, высоко оценившим напряженные духовные искания, сложный процесс самопознания, отразившиеся в стихотворениях и «пророческих поэмах» Блейка. Культ Блейка
получил дальнейшее развитие в кругу русских символистов, увидевших в Блейке собрата по духу. Творчеством поэта, стоявшего вне литературы своего времени, восхищались
многие представители русской символистской поэзии. Стихотворения Блейка переводили В.Брюсов, Вяч. Иванов, Ю. Балтрушайтис.
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Цель данного исследования – выявить традиционные образы поэзии Блейка, определить специфику их развития и сопоставить их с образным миром русской символистской
поэзии конца XIX – начала XX веков.
Творческое наследие Блейка велико и разнообразно: от глубоких философских стихотворений и «пророческих поэм» с их многоплановостью, мифотворчеством и сложнейшей символикой до едких, живых эпиграмм, разоблачающих общечеловеческие пороки
и социальные язвы тогдашней Англии. Сборник «Поэтические наброски» (1783) стал
единственной книгой Блейка, опубликованной при жизни поэта. В стихотворениях «К
весне», «К лету», «К осени», «К зиме», первых философских произведениях Блейка звучит идея о цикличности человеческой жизни. Пейзажи, созданные Блейком, подвижны
и динамичны. Поэт изображает природу как огромное человеческое существо. Приход
весны для поэта – святое таинство, преображающее земной мир: «Перекликаются холмы
и долы; / Глаза на твой блистающий шатер / Устремлены: в наш край стопой святой /
Шагни через восточную гряду» («К весне») [1: 37]. Весна в стихотворении Блейка облачена в «благоуханную одежду», перед ней преклоняются стихии, и раскрывает объятья
все живое. С образом Весны связан и второй план стихотворения. Поэт отождествляет
Весну с Мессией, приход которого знаменует начало новой жизни. Подобная трактовка
сохраняется и в более поздних стихотворениях поэта. Так, в стихотворении «Весна», где
раскрывается тема умирания-воскресения, звучит не только песня радости по поводу
пробуждения природы, но и отчетливо слышны трубы Страшного Суда: «Трубный звук
/ Смолкнул вдруг / И кругом / Птичий гам! Слышу я / Соловья – / И для всех / Звонкий
смех! / Весело, весело, приходи, Весна!» («Весна») [2: 63].
В поэзии русского символизма весна представляется очистительной преображающей силой, несущей человеку и природе освобождение от зимнего плена. В стихотворении Вяч. Иванова «Горная весна» мир изображается неустойчивым зыбким, скрытым
«глубинной весенней пеленой», едва вызревающим из пустоты зимней природы. Весна
сжигает белизну без остатка, но при этом не спешит вернуть пробуждающейся природе
яркие краски: «А кущи оголенные, / Как выходцы могил, / Сереющими тенями / Прямы
стоят и ждут» («Горная весна») [3: 115]. Лирическому герою стихотворения Ю. Балтрушайтиса «Вешние струны» приход весны несет надежду на обретение гармонии и духовного покоя: «И грудь, дышавшая лишь болью, / Дивясь полдневному раздолью, / Его
лазурь и зной, как мед, / В забвеньи детском жадно пьет» («Вешние струны») [4: 223].
Живая, одухотворенная, тонко чувствующая весенняя природа несет страдающему
человеку забытое ощущение полноты бытия. Образ лета, символизирующий следующий
период в жизни человека, связан в поэзии Блейка с темой Вечности. Представления о
лете соотносятся в творчестве поэта с представлениями о сияющем, как летний день,
рае: «Мы слушали твой голос в гуще леса, / Когда по небу в знойной колеснице / Катился
полдень» («К лету») [1: 39]. Все проходит – остается лишь вечный полдень, то время, на
которое замерли часы в недрах мироздания. Лето символизирует и неизменность земного мира, заложенное в нем вечно молодое начало. Летняя природа живет полной жизнью
настоящего дня. Тема вечного полдня звучит в стихотворениях Ю. Балтрушайтиса «Аллея», «Путь к синеве», «Аккорды», «Раздумье». Летняя природа не нуждается в преображении, потому что сама являет образ Вечности: «Кровь земляники…/ Мшистые пни…/
В полдень великий / Сладко в тени» («Аллея») [4: 151]. Чем прекраснее и ярче летний
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полдень жизни человека, тем острее возникает в нем мучительная тревога, вызванная
мыслью о быстротечности бытия: «Так снилось – так было… / И полдень и лето / Погасли у края стези… / И тщетно их цвета / В тревоге унылой / Ищу я вдали и вблизи…»
(«Путь к синеве») [4: 138].
Если прозрачный, полный бесплотного света летний пейзаж в стихотворениях
Блейка символизирует небесный рай, перенесенный на землю, то «отягощенная плодами» осенняя природа олицетворяет сбросивший «духовные оковы» и жаждущий плотской любви земной мир: «Тугой бутон раскрыл светилу полдня / Свои красы; по всем
прожилкам с дрожью / Текла любовь! Цветы венков свисали / Над лбом рассвета и зари
вечерней» («К осени») [1: 41]. В стихотворениях Блейка, посвященных временам года,
ощущается влияние творчества Мильтона, который был для Блейка не только великим
поэтом и учителем, но и пророком, предсказавшим наступление новой религиозной
эры. Осенняя природа Блейка – это тоже рай, но уже другой – обретенный людьми после
грехопадения. Красочные детали пейзажа определяют общую тональность стихотворения, которое звучит торжественно и величественно.
Осенний пейзаж в стихотворениях многих поэтов-символистов связан с темой
умирания-воскресения. Природа осенью вянет, умирает, но вместе с тем готовится воскреснуть. В стихотворении К. Бальмонта «Осень» через образы природы раскрываются
переживания человека: «Осень. Мертвый простор. Углубленные грустные дали. / Завершительный ропот шуршащих листвою ветров» («Осень») [5: 260]. Жизнь лирического героя соотносится поэтом с судьбой сорванного пожелтевшего листа. Человек и
лист скользят на грани жизни и смерти. Они оба находятся во власти роковой силы,
безучастной к их бесконечным метаниям. Так в природе повторяется то, что кажется
человеку его личной, исключительной трагедией. Тема жертвенности природы раскрывается в стихотворении Ю. Балтрушайтиса «Путь к синеве»: «Лишь слышу я шорох /
Осенней печали; / Немолчной в заглохшем кругу… / И листья опали, / И мертвый их ворох / Встречаю на каждом шагу» (Путь к синеве») [4: 139]. В стихотворении З. Гиппиус
«Осень» природа предстает и палачом, и жертвой. Она уничтожает сама себя, рвет на
части свое тело, страдая и плача от ран, которые наносит себе сама. Природа умирает
светло и величественно, предчувствуя очищение, которое несет зима. Лирическая героиня стихотворения восторженно вглядывается в загадочный лик осенней природы,
прислушивается к ее вещим голосам, пытаясь постичь тайны мироздания. Душа лирической героини стремится исчезнуть во всемирном энергетическом потоке, обновиться
и возродиться для новой жизни: «Там сумрак, там сладость, / Все Осени внемлет, / И
тихая радость / Мне душу объемлет. / Приветствую смерть я / С безумной отрадой, / И
муки бессмертья / Не надо, не надо» («Осень») [6: 61].
Природа проходит смертную агонию осени для того, чтобы во всем ослепительном блеске воссияла зима. В творчестве поэтов-символистов зимняя природа связана
с темой ожидания прихода Мессии. Зима – время после смерти и до возрождения, таинственное время, которое не представлено в жизни человека, но есть в жизни природы. Царство зимы принадлежит неземному миру. Апокалипсические мотивы широко
представлены в символистской поэзии. В творчестве А. Блока лирический герой уже не
может любоваться светлым снежным покоем, и «морозное чудо» часто воплощает представление о неумолимом роке, о могучей стихии, дыхание которой ощущает человек.
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Метельная, ночная сторона зимы особенно преобладает в поэзии Блока. Так лирическим
героям стихотворений «Снежная вязь», «На зов метелей» зима дарит ощущение полета,
открывая перед ними «миллионы бездн». Метель поднимает лирического героя ввысь,
осыпая его звездной россыпью. Человек целиком растворяется в стихии, не противится
ей и воспринимает ее как закон собственной души: «Белые встали сугробы, / И мраки
открылись. / Выплыл серебряный серп, / И мы уносились, / Обреченные оба / На ущерб»
(«На зов метелей») [7(2: 219)]. В стихотворении «Сердце предано метели» Блок меняет
сущность самого снега, создавая образ «снежного костра». Поэт указывает на родство
снежной и огненной стихий, одинаково способных обжечь душу человека: «Я сам иду на
твой костер! / Сжигай меня! / Пронзай меня, / Крылатый взор, / Иглою снежного огня!»
(«Сердце предано метели») [7(2: 251)]. Снег в поэзии Блока мглистый и непрозрачный,
он преграждает путь к солнцу, наводит мрак на небо. По мнению многих литературоведов, в творчестве поэта преобладает темная, демоническая ипостась снега.
Иным представляется снег в одноименном стихотворении З. Гиппиус. Он мягкий,
бесшумный, распахивающий простор и окрыляющий лирического героя. Человек воспринимает снег как чудо, возникающее ниоткуда и исчезающее бесследно по прихоти
неведомой силы: «Опять он падает, чудесно молчаливый, / Легко колеблется и опускается. / Как сердцу сладостен полет его счастливый! / Несуществующий, он вновь рождается» («Снег») [8: 27]. В одноименном стихотворении А. Белого зима своей волшебной
силой приостанавливает жизнь природы, погружая ее в сон, сковывая своим ледяным
великолепием. Царство льда при этом не кажется мертвым, оно дарит человеку энергию
и пробуждает в нем жажду жизни: «Лицо изрежет ветер резкий, / Прохлещет хладом
вглубь аллей; / Ломает хрупкие подвески / Ледяных, звонких хрусталей. / Навеяв синий,
синий иней / В стеклянный ток остывших вод» («Зима») [9: 221]. В стихотворении явно
ощутимо влияние пушкинской трактовки зимы и зимнего пейзажа.
В «Зимних сонетах» Вяч. Иванова мрачное и святое сливаются воедино. Облик природы соответствует особому душевному состоянию лирического героя цикла. Душа человека омертвела, перед ней разверзлась «могила вечности». В стихотворении отчетливо
звучит мотив «выдыхания жизненного огня»: «Оледенел родник текучего огня! / Оледенел ключ влаги животворной» («Зимние сонеты») [10: 207].
В западноевропейской поэзии картины зимней природы обычно не вызывают ни радостных, ни восторженных чувств. Так, в стихотворениях европейских поэтов XIX века
господствует мотив утраты, увядания, старческой печали. В творчестве У. Блейка зима
трактуется неоднозначно. В стихотворении «К зиме» поэт изображает зиму как мрачную
и величественную роковую силу, убивающую волю к жизни и обезоруживающую человека: «Над зияющею бездной / Несется тяжело свой грозный скипетр / Воздев и стаю
бурь спустив с цепи. / Окованы они ребристой сталью» («К зиме») [1: 43]. Постепенно
облик зимы преображается, теряет прежнее величие, приобретая пугающие, ненавистные каждому человеку черты. Поэт отождествляет зиму со смертью. Для него зима –
уничтожение бытия, время гибели всего живого, последний час природы: «Страшилище
шагает – кожа / Да кости – а под ним утесы стонут. / вот-вот разденет землю, чтоб морозом / Дыханье жизни хрупкой умертвить» («К зиме») [1: 43]. Зима отнимает тепло и
свет, внушая человеку ужас перед неизбежностью смерти. Зимний холод в поэзии Блейка
возвещает о конце мира и угасании всех источников жизни.
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Необычность и сложность художественного мышления Блейка в полной мере отразились в двух поэтических сборниках – «Песни Невинности» (1789) и «Песни Опыта»
(1793). Стихотворения Блейка связаны между собой тончайшими нитями и приобретают
истинное звучание только в контексте всего цикла. Стихотворения в книге «Песни Невинности» объединены глубокой библейской метафорой: «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное» [Матф., 18:3]. Для поэта невинность – это не только отсутствие опыта и знания, а инстинктивная, ничем не обусловленная, вера в Бога.
Именно такая неосмысленная вера приближает человека к Богу. В период написания
«Песен Невинности» Блейк находился под сильным влиянием идей шведского философа
и теолога Э. Сведенборга, создателя «новой церкви», который, как и Блейк, был визионером. По мнению философа, в каждом человеке заключено небо в мельчайшей форме, а
мир земной является точным соответствием мира небесного, только менее совершенным
и одухотворенным. Дитя и Агнец, символизирующие Христа, являются центральными
образами в книге «Песни Невинности». Тема божественной защиты раскрывается во
многих стихотворениях сборника. Милосердный Бог заботится о своих детях, страдает
рядом с ними, наставляя их на путь истинной духовности. В образе пастуха в одноименном стихотворении Блейка легко угадывается Небесный Пастырь, охраняющий всех, кто
верит в Него: «До заката овечек пасет – / Доли лучше на свете и нет! / Ибо слышит он
агнцев своих, / Бережет их все ночи и дни; / Овцы паствою мирно идут – / Ибо пастыря
знают они» («Пастух»)[2: 27]. Строки стихотворения звучат как прямая реминисценция
из Евангелие: «Овцы мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за мною»
[Иоанн., 10: 28].
Мысль о божественности человеческой природы, об идентичности человека и Бога
звучит в стихотворениях Блейка «Святой Образ», «Агнец», «Колыбельная». В стихотворении «Святой Образ» поэт прямо называет основные христианские добродетели, важные и для земной, и для небесной жизни: «Добро, Терпимость, Мир, Любовь / Все это
Бог Благой. / Добро, Терпимость, Мир, Любовь / Все это мы с тобой. / Ведь наше сердце
у Добра, / Терпимость льет нам свет. / Святой наш образ у Любви – / И Мир, как мы,
одет» («Святой Образ») [2: 55]. Человек, исповедующий эти непреложные истины, способен создать образ Вечности на земле. Следуя за Сведенборгом, Блейк считает, что Вечность – сокровенная обитель человеческого духа, предполагающая единение с Богом.
Земная жизнь человека – путь души из Вечности обратно в Вечность. По мнению поэта, детским душам, сохранившим память о Вечности, даровано божественное видение.
Именно дети способны духовным взором, незамутненным знаниями о земном мире, постигать явления, скрытые от простого глаза. В стихотворении Блейка «Песня няни» дети
верят лишь в радость, в единственное ощущение, которое они принесли из вечности в
земной мир: «Так радостен свет! / Какой же может быть сон! / Еще не закат, и птички не
спят, / И пестреет овечками склон!» («Песня няни») [2: 67]. Для Блейка невинность – не
просто идиллия и царство мечты, но важное духовное качество, хранящее память о том,
каким должен быть мир.
В стихотворении «Агнец» Блейк показывает, как ребенок приходит к пониманию
Бога. И агнец, и дитя созданы Богом, в каждом из них воплощен божественный образ:
«Я дитя, и Агнец ты – / И у нас его черты! / Милый Агнец, Бог с тобой» («Агнец») [2:
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33]. Согласно философской концепции Блейка, дети приносят в земной мир не только
память о Вечности и божественную благодать, но и способность искренне радоваться
и быть счастливыми. Не ведая о жестокости земного мира, дети верят лишь в Радость.
Даже смерть для них – пробуждение к лучшей жизни. Эту веру они также принесли из
Вечности: «Смеется Роща, смеемся мы, / И эхом смеющимся вторят холмы, / И птицы
звенят, оглашая дол, / И в тени накрыт с угощеньем стол – / А ну-ка с нами веселья испей
/ И хохотом, хохотом радость излей» («Веселая песня») [2: 51].
В поэтический сборник Блейка «Песни Невинности» вошли не только идиллические
пасторали и хвалебные гимны справедливому христианскому Богу. В финальном стихотворении «О скорби ближнего» тема печали и страданий доминирует над темой радости
и счастья. Поэт раскрывает проблему земных невзгод с христианской позиции. Человек
жалеет ближнего, потому что его самого жалеет Бог: «Как на страждущих смотреть / И
при этом не скорбеть? / Как отцу при детском плаче / Не пролить слезы горячей?» («О
скорби ближнего») [2: 73].
В начале 1790-х Блейк переживает глубокий духовный кризис, который во многом
меняет эстетические взгляды поэта и его отношение к миру. Сложное душевное состояние поэта отразилось при написании второго поэтического сборника «Песни Опыта».
Каждому стихотворению из книги Блейка «Песни Невинности» находится свое соответствие во втором сборнике поэта, который как бы вступает в полемику с самим собой.
Если в первой книге Блейк повествует об идиллической Вечности и внеземном существовании души, то теперь поэт переносит свое внимание на земную реальность. Новую
концепцию Блейка можно во многом назвать натуралистической. Поэт утверждает, что
истинная духовность заложена в самой природе и в естественных устремлениях человека, в победе которых Блейк видит торжество Воображения над бесплодным косным
Разумом. Холодным отчаянием наполнено стихотворение Блейка «Ответ Земли». Поэт
создает новый образ Бога, который из благостного и милосердного превращается в бесчувственного деспота и тирана: «Творец, внимаю, дрожа. / Самовлюбленный Творец! /
О, стражник жестокий, страх! / Меркнут в ночи / Света лучи, / Юность не может жить в
кандалах» («Ответ Земли») [2: 79]. Богу-мучителю, сковавшему цепями любовь, может
противостоять лишь поэт, способный избавить мир от «оков разума» и просветлить хаос.
Как известно, тема долга художника, исключительности его личности, хранящей
духовность и верность нравственным заветам, звучит в творчестве многих поэтов-символистов. Мысль о высоком предназначении поэта звучит во многих стихотворениях А.
Блока. Тема художника связана в творчестве поэта с проблемой подлинности бытия. Понимание поэтом Воображения во многом соотносится с трактовкой Блейка. Творческое
Воображение – именно та сила, которая раскрепощает земной мир, указывая путь от трагизма к высокой духовности. В стихотворении «Художник» Блок так описывает святое
таинство рождения поэзии: «Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную / Легкий, доселе
не слышанный звон. / Вот он – возник. И с холодным вниманием / Жду, чтоб понять,
закрепить и убить. / И перед зорким моим ожиданием / Тянет он еле приметную нить»
(«Художник») [12 (3: 145)]. Мысль об особой пророческой миссии поэта и магическом
даре, выделяющем его из толпы, звучит в стихотворении К. Бальмонта «Поэт»: «Поэты.
Братья. Увенчали нас / Не люди. Мы древней людей. Мы своды / Иных планет. / Мы Духа
переходы / И грань – секунда, там, где наш алмаз» («Поэт») [5: 334].
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Одним из общепризнанных шедевров творчества Блейка является его стихотворение
«Тигр», также вошедшее в сборник «Песни Опыта». Любуясь зловещей красотой тигра,
поэт размышляет о единстве и вечной борьбе темных и светлых сил в мире. По мнению
Блейка, зло – такая же необходимая часть миропорядка, как и добро: «Тигр, о Тигр, в
кромешный мрак / Огненный вперивший зрак / Кто посмел тебя создать? / Кто посмел от
тьмы отъять?» («Тигр») [2: 111]. Тигр в данном стихотворении внушает не только страх,
но и восхищение. Поэт отмечает, что Дьявол является Творцом наравне с Богом. Зло,
способное сломать традиционные представления о жизни не только является символом
духовной свободы, но и движет всяким развитием. О неразрывности двух противоборствующих сил во Вселенной пишет в стихотворении «Бог и Дьявол» К. Бальмонт: «Я
люблю тебя, Дьявол, я люблю тебя, Бог, / Одному мои стоны, и другому – мой вздох, /
Одному – мои крики, и другому – мечты, / Но вы оба велики, вы восторг красоты» («Бог
и Дьявол») [5: 196].
В стихотворении Ю. Балтрушайтиса мир кажется похожим на парчу, вытканную из
теней и луча. Поэт отмечает, что единство разнонаправленных сил – основа мирового
равновесия, без которого жизнь представляется невозможной: «Полдень ранит, полночь
лечит… / Полночь – полдень – чет и нечет… / Час добычи, час потери, / Все по прихоти
и мере… / Было лаской, станет болью – / Взмахи крыльев – по раздолью…» («Полдень
ранит, полночь лечит…») [4: 235]. И в символистской поэзии, и в творчестве Блейка полярности пересекаются, не отрицая друг друга, и в этом признании и принятии «противоположных состояний» заключается необходимое условие бытия личности.
Подведем некоторые итоги. Проведенный анализ показывает, что поэзии Блейка
всегда было характерно особое, внутреннее «поэтическое видение», не ориентированное
ни на современную ему философию, ни на вкусы и интересы публики. Как и поэты-символисты, Блейк верил в свой пророческий дар и сохранил приверженность своим духовным идеалам до конца жизни. Мысль о человечности Христа, о необходимости духовной
свободы и грядущей эпохе любви и земного рая также сближают Блейка с символистской поэзией. Тема целостности бытия и полноценности человеческого опыта, сквозная
в поэзии Блейка, станет центральной и в творчестве символистов. Не признанная современниками, но во многом предвосхитившая дальнейшее развитие мировой литературы,
поэзия Блейка воспринимается сейчас как необходимое звено, соединяющее духовные и
художественные традиции самых разных эпох европейской истории.
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ПИСЬМЕННИЦЬКІ НОТАТНИКИ – МОЗАЇКА ДУШІ МИТЦЯ
В статье анализируются дневники и записные книжки писателей, из которых
познаются секреты их творчества, особенности мировидения и отношения к природе и искусству. Показано, что разрозненные мысли и впечатления, представленные в
записных книжках, можно рассматривать не только как фрагментарные формы, но и
как мозаику сложного внутреннего мира литератора.
Ключевые слова: дневник, записная книжка, впечатление, фрагмент, внутренний
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The article presents the analysis of diaries and notebooks by different Ukrainian and
Russian writers. They are very useful to cognize the secrets of their creativity, the specific
features of their world view, and their attitude to nature and arts. It was shown that the thoughts
and impressions, dissipated in notebooks, can be studied as not only the fragmentary forms, but
also as the mosaic of a writer’s complicated internal world.
Keywords: diary, notebook, impression, fragment, inner world, literary craft, creative
laboratory.
«Як самостійний літературний жанр записники мають право на існування в літературі», – так писав у знаменитій «Золотій троянді» Костянтин Паустовський. Цю думку
розвинула Віра Інбер: «Серед розмаїття жанрів, на які так багата наша література, є один,
про який не заведено говорити. Можливо, це й не жанр, але це не змінює справи: маю на
оці записники письменників. А тим часом вони дуже привабливі. Інколи вони подібні до
© Науменко Н.В., 2011
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щоденників; інколи це лише начерки до майбутніх творів; інколи записи з таких книжок
перетворюються на маленькі новели» [6: 416].
А Валерій Герасимчук підходить до вивчення цього специфічного жанру з позицій
психології творчості, даючи настанову: «Не вимагайте від молодих вести записні книжки – вони за них самі візьмуться з роками, бо потреба вести записні книжки і щоденники
з’являється не тоді, коли письменник задає багато питань, а тоді, коли він починає робити
висновки» [5: 402].
Мета нашої роботи – на основі аналізу жанрової семантики та образного ладу письменницьких нотатників установити секрети творчої лабораторії, втілення творчого задуму, з’ясувати риси світобачення літератора. Матеріалом для цього дослідження стали
зібрання нотаток і щоденникових записів Г. Білоуса, Ірини Вільде, В. Герасимчука, Віри
Інбер, В. Овечкіна, В. Солоухіна, П. Тичини.
У пересічному письменницькому нотатнику сюжетні, епічні, подекуди й драматизовані уривки часто межують із несюжетними – каталогами живих істот, географічних
об’єктів; роздумами, подібними до розгорнутих переліків; зафіксованими спонтанними
враженнями та спостереженнями. Головною тут є річ; текст, узятий із будь-якої іншої
культури, відсилає нас до певних речей, які, своєю чергою, виступають знаками або символами чогось іншого.
Павло Медведєв іще в 1930-х роках визначав письменницькі нотатники лишень як
чернетки без певних завдань і задумів, заготовки матеріалів для майбутньої творчості [8:
126]. Тому показовими є принципи добору заголовків до таких нотатників. Ґрунтуючись
на вченні О. Потебні про тричленну структуру слова, можна установити: якщо зовнішньою формою твору є її текст, а значенням – зміст, який варіюється під час кожного нового прочитання, – то внутрішню форму поезії визначає заголовок і його асоціативне поле.
Ще до знайомства з текстом реципієнт засновує на заголовку власний асоціативний
ряд, що допомагає йому прояснити для себе «внутрішню форму» твору, єдність його
образу-заголовка й значення-змісту. До розуміння семантики заголовка та його ролі у
подальшому пізнанні письменницьких нотатників доцільно застосувати потебнівську
нерівність a < A = X [13: 30], де в даному разі
а – заголовок як компонент цілого тексту;
А – запас думок і асоціацій реципієнта;
Х – те пізнаване, на що вказівкою має бути а, тобто заголовок.
При сталості а й мінливості А змінною величиною буде й Х; тобто, прочитання тексту варіюватимуться під однією назвою.
Якщо брати до уваги класифікацію заголовків, запропоновану Анастасією Ламзіною, – основна тема твору; сюжетна перспектива твору; персонажні; часопросторові,
– то заголовки нотатників можуть у кількох словах сполучити всі зазначені функції. При
цьому вони репрезентують «горизонт очікування» фрагментарної форми в метафоричному вислові: «Камінці на долоні» – В. Солоухін; «Летючі листки» – В. Сафонов; «Оббиті
пелюстки» – В. Герасимчук; «Окрушини» – Ірина Вільде та Г. Білоус.
Часто автори або упорядники вдаються й до прямого називання: «Нотатки на полях»
– В. Овечкін; «З записників різних років» – Віра Інбер; «Із щоденникових записів» – надзаголовок тичинівського нотатника. Ще цікавішим є заголовок до зібрання ритмізованих
начерків Б.-І. Антонича – «З зелених думок одного Лиса».
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Я не людина, я рослина,
А часом я мале лися.
Співало сімнадцять дівчаток: ой стелися, хрещатий барвінку,
І сонце в ріці веретеном зеленим крутилось… [1: 289].
Киплять сади під снігом квіття.
Коса дороги в куряві розплетена лежить [1: 290].
Ці рядки не отримали подальшої реалізації у віршах більшого обсягу, однак кожен з
уривків можна вважати окремим викінченим твором. До вільної форми їх наближує композиція, в якій використано різні силабо-тонічні розміри, подекуди з понадсхемними наголосами («ой, стелися, хрещатий барвінку») або пірихіями; іноді ці рядки – моностихи
(«Коріння тиші, врослі в глину ночі…»). Фрагмент дозволяє «доуявити» образ, доповнити
до цілості, яка, можливо, розвинеться у новий художній твір.
Головне у нотатниках – зерна, з яких проростають справжні шедеври літератури.
Володимир Солоухін задум своєї книги «Камінці на долоні» пояснював так1:
«Під час читання книги, у розмові з друзями, на письменницьких зборах, під час усамітнених прогулянок, у палкій суперечці промайне думка… Цю думку… я намагався або
запам’ятати, або записати на клаптику паперу, на серветці з ресторану, на авіаційному
квитку, на аркушику з чийогось перекидного календаря… Коли такі папірці накопичувалися, я виймав їх, розглядав на столі, і… ось уже з’являлися камінці на долоні, позаяк
відбувався добір. Деякі я переписував у зошит» [див. 4: 82].
Недарма Вадим Сафонов, розбираючи у «Летючих листках» солоухінську книжку,
влучно порівнює її з білим грибом, «першим серед усіх» [14: 443]. Доцільно згадати тут
одну з «грибних» поезій Ігоря Качуровського – варіацію на тему поетичного мистецтва,
беззаперечно суголосну з солоухінськими нотатниками:
Де стоять, обнявшись, бук і ясень,
Позавчора не було ні сліду,
А сьогодні там – брунатний красень,
Боровик, оздоба краєвиду.
… І чи не так само загадково
Із глибин, що нам самим незнані,
Несподівано зринає Слово –
Образи і ритми, Богом дані? [7: 85].
Чимало серед «Камінців» записів, які репрезентують осмислену по-новому потебнівську сув’язь наукового та поетичного мислення. Наприклад: «Народження задуму
подібне до кристалізації, коли розчинена невидима речовина починає на очах у спостерігача формуватися у струнку систему кристалів. Щоб розпочався процес, потрібно буває
опустити в розчин бодай один готовий кристалик. Роль такого кристалика для письменника зазвичай відіграє новий яскравий факт, свіже різке спостереження, кимось висловлена ефектна фраза» [15: 73].
Справді, яскравий факт, зафіксований кількома словами, може бути розгорнуто до
рівня літературного твору певного ґатунку. Але часто запис лишається в первозданному
вигляді як моновірш (чи версет), який лишає реципієнтові простір для співтворчості.
1

Тут і надалі довільні переклади російських нотатників мої. – Н.Н.
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Саме тому В. Солоухін у «Камінцях…» належну увагу приділив японській ліриці, її поетиці враження та недомовленості:
«Японці дивляться й милуються, а не розмірковують. Японець написав би: Цветок
засохший, безуханный / Забытый в книге / Вижу я. І на цьому б зупинився» [15: 268].
Для порівняння зауважимо, що даного прийому образотворення послідовно дотримувався свого часу В. Поліщук: «Мене іноді надзвичайно зворушує якийсь… незначний і
несподіваний факт: комашка, що блукає в траві, лишай, що сохне, прирісши до каміння,
журавель, що летить і т. ін.» [12: 111].
Привертає увагу своєю емоційністю й водночас афористичністю щоденниковий запис П. Тичини, такої ж «японської» тональності:
«За ніч – снігу нападало…
Одне дерево… далеко від себе одставило гілку товстющу – гілку під снігом, –
і так, немовби той кореспондент, на піднятому коліні щось собі записує» [16:
251].
Прагнення залучити читача до співтворчості прозирає в записі Ірини Вільде, який
мало чим відрізняється від класичного японського дзуйхіцу:
Схід сонця в горах.
Схід сонця над морем.
Схід сонця у степу.
Прекрасні кольористичні картини.
А ви, будь ласка, ще подивіться на досвітку сніжок у пастелевих синювато-лілових кольорах [3: 371].
Незвичайний погляд на звичну (зокрема й для японської культури) природну деталь
– ставок – репрезентує в «Записниках різних років» Віра Інбер: «Маленький, пронизаний
сонцем став був повен пуголовків, мальків, водяних бліх, комариних личинок… Здавалося,
що маленький став аж кишить розділовими знаками» [6: 515].
«Японським» небагатослів’ям, проте надзвичайною місткістю вирізняються нотатки різних авторів, присвячені «творчій лабораторії» письменника. Моностихом, у суті
своїй – афоризмом, постає наступний вислів В. Солоухіна: «Виникає в душі передчуття
вірша» [15: 35].
На запитання, чи можна загалом навчити людину писати поезію, відповідає запис:
«Нема заняття більш неплідного та безнадійного, ніж розмова про те, як правильно писати вірші. «На холмах Грузии…» – рядок блискучий, одначе навіть для самого Пушкіна
він теж був знахідкою, несподіванкою, радісною подією. Як же він міг навчити інших
створювати подібні рядки?» [15: 80].
Одвічну дилему «вірші / поезія» автор пробує розв’язати у науково забарвленому
пасажі: «Поезія є мистецтвом у його чистому вигляді, екстракт, квінтесенція мистецтва, те золото, яке в інших видах мистецтва може бути присутнім, як у сплаві, тільки
у вигляді домішок.
Ідеться, звісно, про поезію, а не про вірші» [15: 93].
Рефлексії на тему тропіки відбилися у вислові: «Навіщо всяке явище порівнювати з
предметами побуту, наприклад роса – діаманти, конвалія – срібляста, захід сонця – золотий? Слід би порівнювати навпаки: діаманти – мов роса, срібло схоже на місячний
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блиск, а золото – наче небо при заході сонця» [15: 50]. Неможливо, за японською традицією, не відповісти на це поетичне «послання» віршем:
Дзвін ударив – розкинувся сіткою,
Щоб останню зорю вловити.
Прокидаюся разом із квіткою,
Щоб весь світ у росинах узріти.
Щоб молитись словами крилатими
Біля барвних лугів аналою,
Щоб не роси назвати брильянтами,
А брильянти – росою малою… [9: 47]
Іронічний солоухінський вислів «Раніше гусячими перами записували вічні думки, а
нині вічними перами записують гусячі» [15: 67] має вигляд образного хіазму: на перетині
двох періодів з’являється третє означуване – «думка» з епітетом «вічна». Подібний образний хіазм, ґрунтований на омонімії, характерний для фрази, що належить сучасникові
Солоухіна – Вадимові Овечкіну: «Трудно писать путевые очерки так, чтобы они были
еще и путёвые» [11: 152. Наведено в оригіналі задля збереження омонімії].
Невеликий цикл цього автора – «Записки на полях» уміщено в першому числі альманаху «Мастерская» за 1975 рік. Містить він переважно нотатки літературознавчого,
іноді мистецтвознавчого чи психологічного ґатунку. Деякі з них можливо сприймати як
«дружні настанови» прозаїкам будь-якого рівня майстерності: «Не пиши художні твори
занадто детально. Не коментуй власних натяків, власного ж підтексту. Не пиши одночасно з повістю критичну статтю на неї» [11: 149]. На жаль, сучасна масова література репрезентує чимало взірців саме такого «симбіозу» повістевої чи романної оповіді з
«критичними статтями» – як правило, не стільки критичного, скільки схвального змісту.
Подібну думку провадить у нотатнику «Оббиті пелюстки» Валерій Герасимчук: «У
художньому творі не слід намагатися розкласти все по поличках. По-перше, це неможливо, по-друге, не потрібно, а по-третє – принижує читача, який сам повинен думати,
а не стояти осторонь і тільки спостерігати» [5: 399].
Різночитанням можна піддати й наступний афоризм Овечкіна: «Писати роман за
планом – однаково що вишивати на канві» [11: 150]. Якщо мати на оці вишивку за малюнком, нанесеним на канву, її логічно ототожнити з «сюжетотворенням за планом».
Але й письменники ведуть роботу над романом по-своєму: одні укладають приблизний
«конспект» готового твору, вносячи в нього поточні корективи; інші виписують окремі
епізоди «за натхненням», інколи покладаючись на випадок. Зокрема, існує цікавий факт,
що Лев Толстой розкладав пасьянси, загадуючи долю своїх персонажів [10: 160].
Повертаючись до вишивки на канві як символічного аналога створення роману, варто зауважити, що й вона не завжди підпорядкована певному планові. Вона також передбачає різні напрями роботи: вишивкою заповнюється ділянка одного кольору, після чого
майстриня береться до іншого; елемент малюнка вишивається тонами від світлішого до
темнішого, від центру до країв і навпаки; зашивається передній план, а фон лишається
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незаповненим (може бути й кольорова канва). Одначе в будь-якому разі кінцева мета – завершений твір, а відповідно, планування його варіюється.
Неможливо не звернути увагу й на такий вислів В. Овечкіна, присвячений тропіці
мистецького твору та способам її сприйняття: «Песиміст може найкращий пейзаж Тургенєва рознести вщент. Справді, що таке кущ у росі? Вогко, неприємно, ноги намочиш,
розсунеш галуззя – за комір крапає. Було б чим захоплюватися…» [11: 148]. Можливо,
цей «випад» адресовано не стільки песимістам, скільки тим, хто схильний оцінювати
витвори мистецтва за суто «утилітарними» критеріями.
Цей запис можна поцінувати й як алюзію до відомої філософеми Френсіса Бекона:
«The men of experiment are like the ant, they only collect and use; the reasoners resemble
spiders, who make cobwebs out of their own substance. But the bee takes a middle course: it
gathers its material from the flowers of the garden and of the field, but transforms and digests
it by a power of its own»2 [див. 17].
Загалом у літературній критиці ставлення до пейзажу як елемента писемного твору
було й лишається неоднозначним. Так, польський дослідник Е. Кухарський виключає
пейзаж із новели, мотивуючи свою позицію тим, що надлишок пейзажної деталі привносить у новелу зайвий для неї елемент описовості, руйнує її концентрацію [18: 17].
Проте з цим важко погодитися, оскільки пейзаж у новелі постає засобом проекції реалій
зовнішнього довкілля на внутрішній світ героя або наратора, що є однією з головних
рис української літератури. А звертання до образів, узятих із природи, засвідчує зацікавлення авторів у показі великого через мале, репрезентоване нотатками, моностихами й
афоризмами – свого роду «маленькими новелами».
Зокрема, так щодо пейзажу висловлюється Григорій Білоус у нотатнику «При світлі
творчої уяви»:
«Пейзаж у творі. Якщо він поданий без ставлення до нього автора, без емоційного
забарвлення чи смислового навантаження, коли через пейзаж не вдається зазирнути в
душу героя твору або самого автора – тоді це просто сторінка з підручника ботаніки
або фенологічного довідника» [2: 137].
Загалом нотатник Г. Білоуса, де у заголовок винесено «творчу уяву», містить чимало
«плодів» її роботи у формах витонченої мовної гри: «…звичайнісіньке трухляччя стає
дивом перед тим, як стати димом» [2: 135]; «Поезія – не просто вимовлена, а вимолена
думка» [2: 137]; «Хіти – розхитувачі національної культури» [2: 139]; «Були царі. Але
були й лицарі» [2: 145].
За Н. Буало, добре написаний сонет вартий цілої поеми. Проте можна розвинути цю
тезу: добре побудований афоризм вартий добре написаного сонета, адже він у кількох
синтаксичних періодах відбиває відому тріаду «теза – антитеза – синтез». У того ж Г. Білоуса наявний своєрідний «афоризм-сонет» на тему пейзажу з антитетичними концептами «кінотеатр» (рукотворний об’єкт) і «квітуче дерево» (об’єкт природи):
«Пригадується стереофільм, у якому з екрана в залу простяглася квітуча яблунева
гілка. Отак і вірш повинен простягатися зі сторінки в залу читацької уяви» [2: 137].
2
Емпірики подібні до мурах, вони лише збирають і використовують речі; резонери нагадують
павуків, що плетуть павутиння з самих себе. Проте бджола обирає золоту середину: вона збирає
пилок із садових і польових квітів, але перетворює його силою свого єства (довільний переклад мій.
– Н.Н.).
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Аналогічно візуальна картина твориться в «Окрушинах» Ірини Вільде: «Влітку подивляємо живописний колір дерева, взимку – його графічну чіткість» [3: 323].
У наступних висловах «пейзажні» деталі виступають уже символами творчого та
нетворчого світобачення:
«Уранці я став на табуретку і відчинив кватирку. І раптом – бачу: ліворуч од лівого боку вікна, там, де виноград наполовину вже червоний став, – раптом фіалковими
очицями щось тихо-тихо дивиться у небо. О! Та це ж кручені паничі. І піддали вони мені
енергії творчої і радісного сміху…» [П. Тичина. 16: 358].
«В житті кукіль – бур’ян-галапас. У флаконі – опоетизована волошка» [Ірина Вільде. 3: 335].
«У графомана літери на папері – як ряска на воді. І жодної лілеї художнього образу»
[Г. Білоус. 2: 145].
«Коли українська народна художниця Катерина Білокур малювала за хатою свої
знамениті картини з живих квітів, то спеціально наймала хлопчика дивитись, чи ніхто
не йде… Це не дивацтво. Творчість – це велика таїна. Настільки велика, що перестає
бути творчістю, коли перестає бути таїною» [В. Герасимчук. 5: 410].
Узагальнюючи, наголосимо на таких аспектах.
Книговидавнича практика другої половини ХХ століття піднесла письменницькі щоденники та нотатники до рівня самостійного жанру літератури, й вони стали вельми захопливою лектурою. У деяких зібраннях творів їм відведено окремі томи, так само як і
листам. Справді, нотатники за жанрами виявляються доволі розмаїтими: нотатники-роздуми (наприклад, «Оббиті пелюстки» Валерія Герасимчука), нотатники-спогади («Щоденникові записи» Павла Тичини), нотатники-зібрання афоризмів, анекдотів, вражень
(«Окрушини» Ірини Вільде, «Камінці на долоні» Володимира Солоухіна), нотатники
літературознавчого ґатунку («Записи на полях» Вадима Овечкіна, «При світлі творчої
уяви» Григорія Білоуса).
Синтезуючи образи природи та культури в різножанрових нотатниках, українські
та російські письменники не лише залучають реципієнта до співтворчості, активізують
його уявлення, а й дають йому ключ до пізнання та розуміння мови символів, до усвідомлення свого місця в макрокосмі природи. Адже пейзаж, інтер’єр, натюрморт, портрет,
явлені в канві письменницького нотатника, не лише правлять за багате джерело метафор
– мозаїки почуттів і переживань людини, а й налаштовують на особливий поетичний лад,
даючи читачеві змогу відчути гармонію зі своїм природним та предметним довкіллям, з
культурою свого народу та цілого світу.
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МОТИВ ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ У ЧАРІВНИХ КАЗКАХ
КИТАЮ ТА УКРАЇНИ
У статті досліджено елементи жертвоприношень у чарівних казках Китаю та
України.
Ключові слова: чарівні казки, Китай, Україна, жертвоприношення.
В статье исследуются элементы жертвоприношений в волшебных сказках Китая
и Украины.
Ключеві слова: волшебные сказки, Китай, Украина, жертвоприношения.
Elements of sacrificial offerings in Chinese and Ukrainian fairy-tales are studied.
Key words: fairy-tales, China, Ukraine, sacrificial offerings.
Щодня людина чимось жертвує: часом, грошима чи благами. Ми звикли щось віддавати, чекаючи на аналогічні дії з боку іншої людини. Психологи називають це явище
принципом «соціального обміну» [1: 34]. Ми не замислюємося над коренями цієї звички,
які сягають сивої глибини, і продовжуємо передавати її наступним поколінням.
Мета статті: довести наявність елементів жертвоприношення у чарівних казках Китаю та України, виявити подібне та відмінне у епізодах-жертвоприношеннях.
До питання жертвоприношень зверталися багато вчених: Е.Дюргейм, М.Мосс,
М.Вербер, Д.Фрезер, О.Івік, М.Еліаде, Б.Рибаков, О.Тихонова та інші. Питання жертвоприношень у казках розглядав лише В.Пропп, він не досліджував їх детально, лише
зазначав, що ця тема потребує окремого, детального дослідження.
«Велика радянська енциклопедія» [2: 24] дає наступне визначення терміну «жертва»: значна частина релігійного культу полягає у підношенні дарів різноманітним духам,
богам, святим і т.п. Ритуал жертвоприношення тісно пов’язаний з ритуалом дарування – ранньою формою обміну – подарунками - живим людям, підношенням - предкам,
стихіям вогню, землі і води. М.Мосс у своїй праці «Очерк о природе и функции жертвоприношения» [3: 102] писав що це одночасно і угода, і обов’язок. Тут змішуються
безкорисливість і вигода. Саме тому воно части приймає форму угоди, не існує такого
жертвоприношення, яке б не мало угоди в основі. Обидві сторони обмінюються послугами, кожна бачить в цьому користь для себе. Отже, перше, чим керується людина, приносячи жертву – це отримання певної вигоди для себе. М.Вербер [4: 34] зазначав, що під
час жертвоприношення потрібно встановити «communio» - спільну трапезу, яка поєднує
братським зв’язком того, хто приносить жертву, і бога. В цьому вир «должно установить,
совместную трапезу, скрепляющую братскими узами жертвователя с богом. В цьому виражається давніше уявлення про те, що розірвавши і з’ївши сильну (пізніше священну)
тварину, можна здобути її силу. А. Юбер і М. Мосс [3: 100] писали, що ця процедура
полягає у встановленні зв’язку між світом духів і людей за допомогою жертви, тобто,
предмету, який знищують під час церемонії.
© Предибайло Є.О., 2011
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Отже, жертвоприношення має, як мінімум, дві функції, хоча О.Н. Тихонова у своїй
роботі «Возникновение и функции жертвоприношения: его следы в современных социально-политических актах» [5] говорить про існування тринадцяти видів жертвоприношень, залежно від мети. Відповідно до типу жертви, жертвоприношення поділяються
на криваві і безкровні. До кривавих відносять жертвоприношення тварин чи людей, до
безкровних – людські нігті та волосся, овочі, фрукти, у розвиненіших суспільствах –
тканини чи гончарні вироби [6]. Фундаментальне значення обрядів жертвоприношення
полягає у досягненні необхідного зв’язку зі священною силою, задля зміцнення людини
і її світу у священному порядку. Обряд жертвоприношення має три елементи - того, хто
жертвує; служителя культу (посередник при контакті з божеством); те, з чого складається
жертва. Важливими є час та місце проведення обряду, спосіб жертвоприношення, причина або мета ритуалу.
В «Исторических корнях волшебной сказки» [7: 23] В. Пропп зазначає, що: казка – не
хроніка, проте вона зберегла сліди багатьох обрядів і звичаїв. Дійсно, в казках ми часто
зустрічаємо епізоди, коли герой спалює або віддає якусь річ, іноді згорає сам, відрубує
собі палець чи руку. Виникає питання – чи можна трактувати такі епізоди, як «уламки»
обряду жертвоприношення?
В українській народній казці «Шовкова держава» [8: 156] йдеться про царевича, який
вирушає до шовкової держави за наказом батька. Дорогою він проходить через гору, в
якій сидить бабище і тче військо. Царевич відрубує їй голову, кидає у вогонь, баба воскресає і каже: «…Я вже не так, що була. Після вогню я чиста душа». Вона виводить
царевича з гори і дає йому золоті клинці, котрі допомагають йому у випробуваннях. Тут
бачимо непряме жертвоприношення, за допомогою давнього ритуалу спалення. Відголоском цих ритуалів залишився звичай спалювати опудало, зокрема, на свято Масляної. Д.
Фрезер, встановлюючи у «Золотій гілці» [9] зв’язок між святами, на яких спалювали опудала, і спаленням живих людей, писав: «Первобытные люди вовсе не принимали в соображение человеческое страдание…». Тож, справді, парубок міг принести бабу у жертву,
щоб боги посприяли його походу у шовкову державу.
Жертвоприношення-спалювання знаходимо у казці «Ох!», коли батько домовляється
з Охом і той забирає його ледачого сина у потойбічний світ. Там хлопець тричі згорів і
відродився, після чого «…з ледачого парубка став такий моторний та гарний козак, що
ні задумать, ні згадать…».
У казці «Про вівчаря, який мав дев’яносто дев’ять овець і трьох золоторунних баранів» вівчар ріже свою улюблену худобу і віддає «чоловічищу», на чиєму полі він її
випасав. Він робить це для того, щоб велетень «…не розчавив його, як муху». Чоловік
вибачається перед «божеством», яке випадково потурбував – це жертвоприношення-покута. Інший, хоча й кривавий тип жертвоприношення, знаходимо у казці «Дівчина-пташка» - хлопець відрубує голову пташці і та перетворюється на дівчину.
Сюжет казки «Дівчина Маринка і царевич» містить згадку про інший тип жертвоприношень: батьки віддають щойно народжену доньку чорнокнижниці, яку зустрічають
на роздоріжжі. У давні часи жертвоприношення дітей були широко розповсюджені, при
цьому, дитину не завжди вбивали, її могли «передати у власність» божества. Наприклад,
у книзі «История человеческих жертвоприношений» [6] зазначається, що індійці приносили у жертву богу риболовної сіті двох маленьких дівчаток, які ставали його «дру344

жинами» на рік, наступного року на роль «жертв» обирали інших дівчат. Схожий епізод
є у казці «Про царенка Йвана і чортову дочку»: цар обіцяє чортові віддати, що дома є
наймилішого, якщо той йому допоможе. Цим наймилішим виявляється новонароджений
син, якому потім доводиться проходити через низку важких випробовувань.
На початку казки «Іван Голик і його брат», батько розсердився на сина і кинув його
у море (жертвоприношення-втоплення широко практикувалося у багатьох народів), де
хлопця проковтнула риба. Потім вона засинає на березі, мисливці розпорюють їй живота,
з якого виходить Іван Голик. У цю мить він наче вдруге народжується. Про жертвоприношення-проковтування, як символічний ритуал смерті та ініціацію писав ще М.Еліаде [10].
У казці «Залізний вовк» царевич зустрічає вовка, віддає йому свого коня, після чого
вовк допомагає царевичу. Цей епізод нагадує «задобрювання» тотемів, яким в жертву
приносили не лише фрукти та зерно, а й тварин. Аналогічне жертвоприношення знаходимо у казці «Яйце-Райце». Чоловік забирає до себе орла, який просить його не вбивати,
а відгодувати. Для цього чоловікові доводиться зарізати всю худобу, яку він має: двох
корів та вола. Орел виростає і віддячує чоловіку.
Яскравим прикладом жертвоприношення є епізод з казки «Котигорошко» - герой відрізає собі литку і згодовує величезній птиці, яка приносить його додому. Коли птиця
дізнається про це – випльовує литку, мастить ногу мертвою та живою водою і нога стає
здоровою, як і була.
У сюжетах китайських народних казок також знаходимо елементи жертвоприношень. Наприклад, у китайській казці «Парча» [11: 11] хлопець виймає собі два зуби і
вставляє їх кам’яному коню, щоб той ожив. Важливо те, що в цій казці жертвоприношення є першим етапом на шляху ініціації.
Інші види жертвоприношення у китайській казці «Зла мачуха»: хлопець схиляється
над колодязем і з його очей крапають сльози. Одного з дня колодязя починає йти дим і
з нього вилітає маленька пташечка - в цьому випадку хлопець жертвує свої сльози, натомість, боги чують його німі молитви і повертають улюблену дружину в образі пташки.
Але мачуха її вбиває. Друге жертвоприношення у цій казці відбувається тоді, коли хлопець оживляє померлу дружину. Сорока радить йому взяти струни цитри і опустити їх у
колодязь, принести за раз сто відер води і вилити на розпечене вугілля.
У казці «Квіти таньхуа» дівчина кидає свій одяг у піч і дістає з неї нове, гарне вбрання. Епізод з жертвоприношенням одягу знаходимо у казці «Дівчина-пальма», коли лісовий брат знімає з поясу легку сукню смарагдового кольору і одягає її на пальму. Після
цього пальма перетворилася на дівчину і вони щасливо зажили разом. У китайських
чарівних казках відлуння людських жертвоприношень зустрічається дуже рідко, наприклад, в казці «Як хлопець кохану шукав». Хлопець вирушає на пошуки коханої, дорогою
зустрічає побратима та дідуся, які згоджуються допомогти йому в пошуках. У лісі вони
бачать дім та кам’яного лева біля нього, заходять туди і старенька бабуся, господиня
дому, просить когось з хлопців лишитися і стати чоловіком її онуці. Побратим лишається, а коли головний герой та дідусь виходять, то бачать, що будинок зник, а лише
кам’яний лев роздирає побратима на шматки. Це жертвоприношення є своєрідною платою за проходження лісом.
Друга казка, в якій описано людське жертвоприношення - «Наречений-змій». Чоловік пішов рубати золоті квіти змія і впустив у його нору сокиру, змій погодився віддати її
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за умови, якщо одна з чоловікових дочок піде за нього заміж. Молодша дочка погодилася
і чоловік обміняв її на сокиру.
Порівнявши сюжети чарівних казок Китаю та України бачимо, що збереглося чимало епізодів, пов’язаних з жертвоприношеннями, проте, вони різняться за своїм характером. В українських казках частіше зустрічаються епізоди кривавих жертвоприношень,
у китайських, навпаки, в жертву частіше приноситься одяг, різноманітні речі. Для того,
щоб пояснити цю розбіжність потрібно детально аналізувати трансформації китайських
та українських обрядів жертвоприношення протягом століть. Проте, А.Маслов [12: 6470] писав, що спроба перетворити ритуал на державний культ, врешті-решт призвела
до знищення містики у давньому Китаї. Колапс проявився у тому, що до початку епох
Цинь-Хань, до III-II ст. до н.е., забули найважливіші ритуали «годування духів» та жертвоприношення, на яких базувалася сакральна комунікація між людиною та потойбічним
світом. Водночас, у книзі Рибакова Б.А. «Язычество древней Руси» [13] зазначено, що
язичництво не здавало своїх позицій на території Русі до ХІІІ століття, отже, традиція
кривавих жертвоприношень має на території України набагато довшу історію.
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Поетика пейзажу в ранній ліриці
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У статті розглядається поняття поетики пейзажу в літературознавстві. Аналізується філософсько-образна і художня концепція зображення пейзажу в збірці «Балада
про нескорених» Наталки Білоцерківець. Акцентуються особливості творчої манери
поетеси.
Ключові слова: поетика пейзажу, лірика, образ, ліричний герой, метафора, персоніфікація.
В статье рассматривается понятие поэтики пейзажа в литературоведении. Анализируется философско-образная и художественная концепция изображения пейзажа
в сборнике «Баллада о непокоренных » Натальи Белоцерковец. Акцентируются особенности творческой манеры поэтессы.
Ключевые слова: поэтика пейзажа, лирика, образ, лирический герой, метафора,
персонификация.
The article deals with the poetics of landscape in literary criticism. The author analyzes the
philosophical, imaginative and artistic conception of landscape images in the collection «The
Ballad of unbroken» by Natalka Bilotserkivets.
Key words: landscape poetry, lyrics, image, lyric character, metaphor, personification.
Лірика Наталки Білоцерківець є одним з найяскравіших явищ української поезії ІІ
половини ХХ – початку ХХІ століть, її самобутність великою мірою визначається творчими пошуками покоління вісімдесятників. В одному інтерв’ю вона наголосила, що
попри її дебют у другій половині 70-х років, відносить себе до поетичного покоління
80-х, оскільки має суголосний світогляд та естетичні засади [6; 160]. У творчості цього
покоління поезія відзначається надзвичайно складною метафорикою, не перенесенням
ознак одного предмета на інший, а органічною “трискладовістю” сучасного інтелекту,
який тримається на первинно-людських, органічно-природних (традиційних) і цивілізаційних засадах. Філософська наснаженість поезій спонукає визнати безперечну вищість
духовних поривів ліричного героя щодо оточення, пріоритет ідеалу над дійсністю. Коли
говоримо, що Наталка Білоцерківець передусім лірик, то визнаємо її як майстра жанру і
водночас даємо загальне окреслення його неповторного художнього стилю. Ліричність,
як синонім ніжності, щирості, задушевності, сердечності, людяності, сокровенності,
виступає головною стильовою ознакою її поезії. Ця стильова домінанта певною мірою
з’ясовує особливість ліричної героїні поетеси.
Творчість Наталки Білоцерківець розглядали у своїх працях К. Москалець, Л. Яновська, В. Моренець, аналізуючи поезії в контексті епохи вісімдесятників. Проте питання
поетики пейзажу ще не були предметом літературознавчих студій.
© Ачкан Л.С., 2011
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На перетині філософії природи і психології людини виникає поетика пейзажу, яка
знаходить своє обґрунтування у філософії мистецтва, в історичному просторі ставлення
людини до світу.
Поетика пейзажу – складне і багатовимірне утворення, що оформилось у традицію
мислення, яка має різноманітні історичні джерела і форми. Вона сягає корінням у синкретизм первісного світовідчуття, оформляється ідеєю гармонії світу і людини, що усталюється у східній і західній культурі давнини.
Глибинний зміст поетики пейзажу розкривається в мистецтві – найважливішому інструменті духовного бачення світу. Цьому сприяло зацікавлення філософів і теоретиків
літератури взаємовідносинами мистецтва і натури, яке знайшло своє відображення у
працях Аристотеля, Ф. Прокоповича, Й.-В. Гете, Н. Буало, С. Франка та багатьох інших.
Визначення категорії пейзажу знаходимо у ґрунтовних дослідженнях літературознавців
(З. Агаєвої, Го Шичан, Л. Петрухіної, М. Епштейна, В. Жирмунського), мистецтвознавців (А.Н. Бенуа, Б.Е. Галанова) та культурологів (Т. Дякова).
У літературознавстві основна увага у вивченні пейзажу приділяється розкриттю філософського змісту природи, вияву функціональних особливостей її описів, представлення пейзажу як репрезентативного елементу індивідуально-авторської картини світу
та виділення різних типів та видів. Значної уваги пейзажу приділяє А. Ткаченко, зокрема,
його функціонуванню у художньому творі. Учений слушно зауважує, що у літературі, як
і в малярстві, пейзаж набуває найрізноманітніших функцій – “романтичної, символістської, реалістичної, імпресіоністської, експресіоністської, модерністської…” [9; 188]. Розуміючи під словом “пейзаж” будь-яке зображення природи, у матеріалі мистецтва слова
визначимо дві основні позиції щодо його вербального втілення – пейзаж або посідає
визначене, виокремлене місце у творі, або присутній у ньому імпліцитно. Передусім, це
обумовлено авторською концепцією, яка відтворює двоїстий характер пейзажу: відображає об’єктивний і суб’єктивний моменти наявності теми природи у творі. Перший, тобто
об’єктивний момент, пов’язуємо з такими формальними чинниками, як сюжет, композиція, зовнішній аспект дійсності, тло подій тощо. Другий – суб’єктивний – з вираженням
внутрішнього стану автора чи ліричного героя, який часто у літературному творі стає
екстрактом життя, відображає момент причетності до вічності, полегшує подолання меж
людського пізнання, нівелює почуття часу, допомагає читачеві не тільки зрозуміти настрої й емоції автора чи ліричного героя, а й наблизитися до світу власної душі [4; 123].
В. Жирмунський писав, що “основним недоліком більшості сучасних праць з питань
поетики є свідома чи несвідома перевага, яка надається питанням композиції над проблемами тематики. Не можна думати, що питаннями метрики, інструментовки, синтаксису
та сюжетотворення (тобто сюжетної композиції) вичерпується сфера поетики: завдання
вивчення літературного твору з естетичної точки зору тільки тоді буде завершене, коли
до кола вивчення увійдуть і поетичні теми, так званий зміст, що розглядається як художньо дієвий факт” [2; 103].
Пейзажні замальовки є репрезентативними елементами не тільки національної, але й
індивідуальної авторської картини світу, способом реалізації художнього замислу й відображення ментального простору автора, що дозволяє судити про світогляд і культурну
приналежність письменника.
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Наше завдання вбачаємо у тому, щоб за допомогою аналізу пейзажних замальовок
у поезії Наталки Білоцерківець виявити авторську позицію стосовно зображуваного, а
також зіставити художні й функціональні особливості описів природи.
У ліриці поетеси пейзажні картини відіграють важливу ідейно-змістову функцію.
При аналізі функцій пейзажу звертаємо увагу на його формотворчі елементи та засоби
словесного вираження.
У 80-х роках змінилися концепти поезії, що вплинули на її світоглядну парадигму.
Загострилося питання про предмет та функції самої поезії. Відкритість, свобода, відсутність диктату поставило питання не того, про що пише поет, а здатності сягнути
неопредметнену, але безумовну для реципієнта сутність буття. Цього можна досягнути,
за переконанням поетів, тільки під час медитативного сеансу, що обмежує присутність
непотрібного пафосу. Вісімдесятники відводять головне місце в своїй творчості переживанням ліричного героя. Поети намагаються у мозаїчному просторі віднайти відповідники багатьом речам, що формують та увиразнюють світ.
У першій збірці Наталки Білоцерківець “Балада про нескорених”, яскраво виражена
“своєрідність поетичного стилю у місткості кожного слова”. Це дає змогу лаконічно передати об’ємність людських думок і почуттів [11; 5]. Збірка, відображаючи активну творчу одушевленість життя, привертає увагу продуманою концептуальністю, філософським
навантаженням та простотою мовлення.
Наскрізним образом поетичної оповіді виступає природа, яку поетеса, метафоризуючи, інтерпретує в різних іпостасях. Традиційний образ сонця постає перед нами символом життя, природи, майбутнього та буденності. Збірка починається поезією “День”,
у якій поетеса зображує початок нового дня, показуючи пробудження природи, села та
міста зі сну сонцем-володарем усього, що існує в світі. Для підсилення характеристики образу використано епітет “порпурово”, що дає змогу тримати читача в напруженні
розвитку подальших подій: “І на будови знову / Вулиць широкий крок / Сонце зійшло
пурпурово” [1; 5]
Поетеса застосовує прийом персоніфікації, порівнюючи сонце з птахом, яке підіймається високо та освітлює все навкруги своїм промінням: “З кожною миттю все вище /
Світлий політ веде” [1; 5]
У контексті звернення до сонця цей образ символізує надію на майбутнє та продовження життя: “Сонце, з тобою ми ще / Тисячі днів зведем!” [1; 5]
При своїй прозорості, наведена строфа поезії є складною метафорою, яка несе у своєму контексті образно-емоційний зміст – мотив надії на продовження життя, на світле
майбутнє.
Образ сонця є наскрізним образом, у вірші “На груди руку хтось мені поклав…” поетеса наділяє його метафоричними рисами: “На груди руку хтось мені поклав – / Аж тихо
стало. / Ти, Сонце, ти?! Навіщо ти злякав... / Злякало?” [1; 35]
Сонце – життя, яке іноді може покласти руку своїх турбот. Підтвердженням цього є
метафора “... Що рветься серце в тебе з-під руки ...”: “Тих рук не відштовхнути, не віднять – / Стою, німію. / Мені б тебе поцілувати, обнять – / Не вмію” [1; 35].
Особлива лірична теплота, неповторна емоційність, настроєвість слова Наталки Білоцерківець пов’язані зокрема з тим, що за всієї своєї філософічності її поезія раціона349

лістичної однозначності й від раціоналістичної впорядкованості істотно віддаляється.
“Скажи мені, навіщо ти такий … / Таке гаряче? / Що рветься серце в тебе з-під руки – /
І плаче …”[1; 35]
Поезія “Цілу ніч ішов дощ…” позначена меланхолійним, сумним настроєм, яка містить у собі метафоричні образи-символи. У ній чути переживання трагічних обставин
життя: тяжкої самотності, нездійсненності мрій, безповоротності життя. Образ дощу в
Наталки Білоцерківець чарує дивами природи, стає символічним відповідником хлопця,
який прийшов додому, але зайти до хати уже не зміг: “Цілу ніч дощ ішов – / Захотів спати, / Заблукав, підійшов / До нашої хати” [1; 42].
Експресія почуття, його змін і відтінків підкреслює наскрізна антитетичність: переживання, душевний порух відтіняється явищем природи, зміна настрою – яскравою
пейзажною замальовкою. “Спершу двері ламав / І об ґанок грюкав, / Потім плакав, стогнав / І у вікні стукав” [1; 42].
Верба символізує охоплену сумом молоду дівчину, яка втратила свого коханого. Для
підсиленої характеристики поетеса використовує фольклоризовані епітети “молода вербичка”, “тихі сльози”, “лагідне личко”. “А з городу прийшла / Молода вербичка, / Тихі
сльози лила / З лагідного личка” [1; 42].
Злиття зі світом природи, відтінення її дивною красою свого душевного стану, переживання природи – основа цієї поезії. Граційно-метафоричне плетиво поетики природи,
які передають широку гаму почуттів – ніжних, смутних, гнівно-розпачливих та гірких,
що вражають якоюсь особливою стримано-пристрасною тональністю, вишуканою евфонією.
Наталка Білоцерківець – автор глибоко ліричних пейзажних поезій, котрі відзначаються ніжністю й теплотою почуттів, разом з тим позначені журливо-сумовитим настроєм, що увиразнює досить суперечливий характер світосприйняття поетеси. У першій
збірці знаходимо поезії, в яких зображено пори року. М. Епштейн зазначав, що сезонна
диференціація пейзажів відіграє значну роль у поезії, як і в інших видах мистецтва. З
кожним часом року пов’язаний особливий комплекс образотворчих засобів, покликаних
утілити той чи інший тип естетичного переживання [4; 53].
У поезії “Заметіль” простежується музикальність поетичної мови, яка полягає в характері образності, зокрема безпосередньому використанні ключового образу у віртуозному звукописі та в особливій інтонаційній багатогранності поліфонічної настроєвості,
у вишукано мелодійній організації рядків: “Прилетіло, зашуміло, загуло. / Застогнало й
відступило за село. / … Прилетіло, душу білу обняло, / Заболіло, заридало й не пішло…”
[1; 36].
У любові до зими проявляється особливий склад національного характеру: мрійливість, задумливість, відчуженість, перебування за межею стає природи, у її вічному, “потойбічному” спокої.
Філософічність – це основна риса поетики збірки поетеси, її стилю, вона проймає
розмаїті пейзажні картини й інтимні, переважно любовні сповіді ліричної героїні. Тужливий стогін душі особливо виразно передається за допомогою метафори: … “Ця хурделиця зняла під січень січ. / Не дала мені заснути цілу ніч…” [1; 36]; та порівняння: “…
Ой ця хуга – дика туга голосна…” [1; 36].
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Надзвичайно ніжно-ностальгійними почуттями та філософськими роздумами пронизана поезія “Куянівська осінь”. Поетеса згадує чудовий свій рідний край, де вона народилася на Сумщині. “Розбились травневі грози, / Охололи липневі зливи – / В Куянівці
пізня осінь / Стежки застилає листям” [1; 38].
Осінь приходить з “розбитими травневими грозами, охололими липневими зливами”. Одне слово, всю красу української природи, естетику й барвистість народного
одягу, благословенність зробленого і вирощеного працьовитими руками рідного народу
ввібрали пейзажні вірші “календаріуму” природи, багатющі бризками ритмів, довершеними образами.
Канадський літературознавець Нортоп Фрай створив свою класифікацію чотирьох
основних художніх “модусів”, виходячи з їх співвідношення з кругообертання часу в
природі. Так, трагічний модус генетично і структурно пов’язаний з осінню, зі смертю
сонячного божества; ідилічний – з літом, пишним достатком землі, що відкриває свої
обійми людині [3; 235].
Літо у Наталки Білоцерківець постає у пишному цвітінні природи та ностальгічними спогадами дитинства: “Вранці груші ми збирали / У саду, що повен соку, / І сушити
груші клали / Серед двору на рядні…” [1; 40]
Отже, поетика пейзажу у ранній ліриці Наталки Білоцерківець окреслюється органічною сучасною метафорикою та порівнянням, які поєднуються з філософськими мотивами творчості. Поезія тематично розмаїта, кожну з них поетеса розкриває за допомогою картин зміни настрою природи.
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ПРИНЦИП «МИРОВОГО ДРЕВА» КАК МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОСМОСА РОМАНА П.И. МЕЛЬНИКОВАПЕЧЕРСКОГО «В ЛЕСАХ»
У статті показано, що сюжетно-композиційна структура роману П.І.Мельникова
«В лесах» виростає на принципі «світового древа», оскільки міфопоетичною основою
роману є космогонічний міф творіння. Але «світове древо» функціонює в творі не як образ, що пов’язує небо і землю, а як структурний принцип, що дозволяє включити людське
життя в життя космічне.
Ключові слова: космогонічний міф, принцип «світового древа», всеосяжність зображення, міфопоетичний початок.
В статье показано, что сюжетно-композиционная структура романа П.И. Мельникова-Печерского «В лесах» вырастает на принципе «мирового древа», поскольку
мифопоэтической основой романа является миф творения. Но «мировое древо» функционирует в романе не как образ, связывающий небо и землю, а как структурный принцип,
позволяющий включить человеческую жизнь в жизнь космическую.
Ключевые слова: космогонический миф, принцип «мирового древа», всеохватность
изображения, мифопоэтическое начало.
The article makes an attempt to show that the intriguing-compositional construction of
the novel “In forests” by P.I.Melnikov-Pechersry is developing on “world tree’s” principle because the cosmic creation myth is mythopoetical basis. But “world tree” functions in the novel
not like an image, which unites the sky and earth, but like principle of the novel’s structure,
allowing to include human’s life into the spice life.
Кey words: the cosmic creation myth, principle of the “world tree”, all-embracing representation, mythopoetical beginning.
В немногочисленных работах, касающихся сюжетно-композиционной организации
«В лесах», отмечен децентрализованный принцип развития сюжета с обилием вводных
глав, замедляющих действие, но обладающих своей динамикой, а также дискретность
развития сюжетных линий и постоянное изменение их места в структуре: в развитии
одной линии намечается другая, которая получит развитие в дальнейшем, оттеснив на
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задний план (или исчерпав) предыдущую [1; 2]. Концептуальный смысл подобной организации художественного материала образно, но точно описал Л.А.Аннинский: «Роман
разрастается, как дерево, выбрасывая все новые ветви, свободно раскидываясь в безграничность. <…> .. у нас возникает ощущение растекающегося моря.. разрастающегося
древа.. бесконечной жизни, как бы не имеющей формы» [3: 200].
Сопоставление организации романа «В лесах» с «разрастающимся деревом-древом»
представляется не случайным, заставляющим вспомнить о мировом или космическом
древе. Это древо играет организующую роль не только в мифологических системах, но и
в мифопоэтических структурах, связуя небо и землю (пространственная сфера), а также
прошлое, настоящее и будущее (временная сфера) в единство упорядоченного космоса [4:396-405;]. Догадка же о романе Мельникова как мифопоэтическом была высказана еще в 1930-е годы Г.С.Виноградовым: «В романе с особым вниманием вырисованы
моменты, когда человеческую жизнь писатель не выделяет из жизни космической. Все
романическое у него находит последнее свое объяснение в космогоническом мифе. Все
рассказанные им истории людской сердечной жизни имеют своим прообразом и началом
геокосмический роман, роман неба и земли» [5:XXI]. Исследователь ограничил мифопоэтическое начало романа любовными сюжетными линиями, тогда как «геокосмический
роман» шире любовного, и жизнь человеческая «не выделена из жизни космической» во
всех своих проявлениях.
«Сказание наших праотцев о том, как бог Ярило возлюбил Мать-Сыру-Землю и как
она породила всех земнородных», открывающее четвертую часть «В лесах» [5:XXIV],
– это ярко выраженный космогонический миф, миф творения, с характерным для него
поэтапным появлением носителей жизни и культурных ценностей: «Любы Земле Ярилины речи, возлюбила она бога светлого и от жарких его поцелуев разукрасилась злаками,
цветами, темными лесами.. Пила она жаркие поцелуи Ярилины, и из недр ее вылетали
поднебесные птицы, из вертепов выбегали лесные и полевые звери .. <...> Любы были
те речи Матери Сырой Земле, жадно пила она живоносные лучи и породила человека..
Когда вышел он из недр земных, ударил его Ярило по голове золотой вожжой – ярой
молнией. И от той молоньи ум в человеке зародился.. <…> Брызнул Ярило на камни
молоньей, облил палючим взором деревья дубравные. И сказал Матери Сырой Земле:
«Вот я разлил огонь по камням и деревьям.. Своим умом-разумом человек дойдет, как
из дерева и камня свет и тепло брать. Тот огонь – дар мой любимому сыну. Всей живой
твари будет на страх и ужас, ему одному на службу» [6:279-281].
Структурирующей опорой космоса в мифах творения как раз и является мировое
древо – если не как образ, то как принцип. Именно в качестве структурного принципа
мировое древо составляет мифопоэтическую основу художественного космоса, явленного романом Мельникова.
Этот принцип стягивает практически все сказовые фрагменты романа, превращая
их суть в единое настоящее извечного бытия: как деды-прадеды жили, так в Верховом
Заволжье и нынче живут; град Китеж эдесь – не далекое прошлое, а сакрализованный
момент сегодняшнего дня (II глава IV части); Купала, Ярило, Радуница такая же неизменная атрибутика жизни, как болотная нечесть, подстерегающая путника [7:209-212],
или разинские песни и заговоренные клады казачьего атамана [7:246-253]. Сказовые
фрагменты не просто запечатлели верования и обряды, дошедшие из глубины веков, но
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на уровне композиционной структуры явились способом включения человеческой жизни
в жизнь космическую. При этом прослеживается некий смысловой и функциональный
ритм в последовательности сказовых фрагментов, открывающих каждую из четырех
частей романа.
Первую часть начинает сказ о Верховом Заволжье и издревле сложившемся там
хозяйственно-бытовом и духовно-нравственном укладе жизни. Сказ выполняет экспозиционную функцию, поскольку, вписывая в этот уклад семьи Патапа Чапурина и Тихона Лохматого, обрисовывает расстановку персонажей перед началом действия и дает
толчок к нему. Обнаружив в тетради старшей дочери строки о «сизеньком голубчике,
армейском поручике», Чапурин решил, что пора выдавать ее замуж (I глава), тем более
богатый самарский купец Снежков уже намекал о возможном сватовстве своего сына
к Насте (II глава). Тихон же Лохматый, разоренный поджогами и кражей почти всего
имущества, вынужден отправить старшего сына к Чапурину наниматься в работники (III
глава). Встреча Насти и Алексея (финал III главы) послужила завязкой к напряженному
развитию любовной линии, а появление Якима Стуколова (IX глава) – завязкой к авантюрному сюжету с ветлужским золотом, чередование и переплетение которых составляет специфику структуры первой части романа.
Вторая часть открывается изложением действительной и легендарной истории скитов в Верховом Заволжье, начиная от «хлыновских попов», «Соловецкого сиденья» – через образование Комаровского, Оленевского скитов и пр. – до их устройства вплоть по
настоящее время. Как и в первой части, этот зачин с большими сказовыми фрагментами
вписывает обитель матери Манефы в неразрывную цепь прошлого, настоящего и будущего, обусловливая неизменность аскетичного духовно-бытового уклада, что ведет, с
одной стороны, к драматической повторяемости судеб, а с другой, к авторскому противопоставлению этого уклада древним обычаям, связанным с «веселым богом жизни, весны
и любви», с Яр-Хмелем [7:469-474, 496, 605-606]. Говоря о повторяемости судеб, мы
имеем в виду прежде всего болезнь Манефы, чуть было не сведшую ее в могилу, а также
болезнь и смерть Насти, причиной которых в обоих случаях было трагическое разочарование в прежних любимых людях. Манефа не может без волнения слышать имя Стуколова, который теперь в остроге (XII глава), не может побороть молитвою воспоминания об
«удалом добром молодце»: «Но что за искушение, что за бес, взволновавший Манефину
кровь? То веселый Яр – его чары… Не заказан ему путь и в кельи монастырские, от его
жаркого разымчатого дыхания не спасут… ни власяница, ни крепкие монастырские затворы, ни даже старые годы…» [7:486]. Этот мотив – всепобеждающей силы «веселого
Яра» – замыкает вторую часть (XIII глава) и как бы расшифровывает внутренний смысл
судьбы Насти, очень мало разъясненный читателям. Нерассуждающая страсть, бросившая Настю в объятия Алексея (IX глава I части), заставляет девушку тосковать, не видя
любимого, подозревать его в охлаждении или измене, но все забывать при встрече. Когда
же поведал Алексей о своих печалях и заботах (о жажде богатства, об опасении гнева
отца ее), то упал в глазах Насти (VI глава II части): «Как же за таким замужем жить?..
Только жизнь волочить да маяться до гробовой доски» [7:433]. Это разочарование и признание матери в своем грехе (VII глава) подкосили Настины силы, и она, пролежав шесть
дней, умерла, будто истаяв и перед смертью взяв с отца слово не мстить Алексею (XI
глава). Драма страсти и разочарования обусловливает появление третьего «дублирую354

щего» сюжета во второй части романа – любви Марьи Гавриловны к Алексею (X и XI
главы). Но эта сюжетная линия событийно и психологически объяснена и драматической
предысторией Марьи Гавриловны (IV глава), и острой жаждой любви и счастья в ее
душе [7:394, 403, 531-533]. Перемежаясь с изображением скитской жизни, эти сюжетные
линии определяют динамику второй части романа.
Третья часть, подхватывая финал второй о Яр-Хмеле, начинается со сказа о «весенних гулянках по селам», с «качелей Святой недели» и до «Петрова разговенья» [6:5-8] и
противопоставления им «особого рода сборищ» скитской молодежи на гробницах старцев и стариц, почитаемых святыми, в частности на могиле старца Софонтия в Духов
день [6:8-10]. I глава третьей части и посвящена рассказу Манефы о житии Софонтия,
сборам скитниц и Василия Борисыча на его могилу, наконец, началу путешествия, особенно приятного для женолюба Василия Борисыча и страстной Устиньи Московки. Затем этот сюжет надолго прерывается, уступая место метаниям Алексея, поклонившегося
«тельцу златому» [6:40], но опасавшемуся, что Марья Гавриловна – верный способ сразу
стать богатым – не захочет иметь дело с крестьянским сыном (II-VII главы). Этот сюжет
возвращается в XIII главе и бурно развивается вплоть до XVI, приобретая двойное звучание – осуществления мечты о богатстве для Алексея и смущения Марьи Гавриловны,
предчувствия которой начинают сбываться. «Сороковины» Насти вновь, как и именины
Аксиньи Захаровны в первой части романа, собирают вместе практически всех персонажей романа (VIII-XI главы) и знаменуют решительный поворот в сюжете Устиньи и
Василия Борисыча, которому уже Параша Чапурина приглянулась, а сам он очень понравился Патапу Максимычу (IX-X главы). В XVI-XVII главах изображена поездка скитниц
Манефиной обители по святым местам, как бы возвращая к началу части и замыкая ее в
кольцевую композицию. А завершающая часть картина лесного пожара, из которого людей вынесли кони, напоминает о том, что не всегда огонь ужас для животных и благо для
человека, а значит, составляет оппозицию одному из мотивов космогонического мифа,
открывающего четвертую часть романа.
В финальной части разрешаются все сюжетные линии романа: Фленушка устраивает
свадьбу Василия Борисыча и Параши (XII, XIV-XVI, XVIII главы), но сама вынуждена
отказаться от Петра Самоквасова, и принять постриг, к которому склоняет ее матушка
Манефа (XII, XIII, XV главы); оговорив себя, она как бы предложила Петру взамен красавицу Дуню Смолокурову (XI глава); полностью раскрывается истинный нрав Алекея
(XVII глава) и только Колышкину удается спасти своего друга от разоренья. Все в художественном космосе романа рядом – горе и радость, благородство и низость, бескорыстие и расчет. Все рядом и все как всегда – как было не раз и не раз будет. Время внесет
свои изменения, и скиты со своим укладом рухнут так же, как сегодняшние люди уже не
помнят ничего о Яриле. Но останется этот удивительный и по-своему зачарованный мир.
Необходимо сказать еще об одном свойстве художественного мира романа, организованного по принципу мирового древа, – о всеохватности изображения, вбирающего
великое множество персонажей, вне зависимости от их положения в сюжете. В этом отношении художественный опыт Мельникова соприкасается с новациями Л.Толстого в
«Войне и мире». В романе-эпопее сюжет, основанный на безостановочном потоке бытия,
выносит множество фигур, то лишь однажды мелькнувших в эпизоде, то прошедших
через значительную часть художественного мира. Но у Л.Толстого всеохватность проис355

текает из особенностей его историософии, у Мельникова-Печерского – из мифопоэтической космогонии, художественная завершенность и самодостаточность которой противостоит толстовской «текучести». Однако у Л.Толстого «текучесть» сложно взаимодействует в структуре со стремлением к гармонии завершенности, воплощением которой
становится водяной шар-глобус из сна Пьера Безухова [8:30-31]. Видимо, воплощение
эпоса народной жизни – общенациональной у Л.Толстого и небольшой «раскольничьей»
ее части у Мельникова – поставило перед художниками сходные задачи поиска новых
романных структур.
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«КАРВЕНДЕЛЬ» МАРІЇ АДРІЯНИ КЕЙВАН
(любовний роман у повоєнній діаспорній прозі)

У статті проаналізовано маловідому повість канадської української письменниці
як приклад запровадження у повоєнній діаспорній прозі жанрів, типових для західної
масової літератури, зокрема любовного роману. У «Карвенделі» Марії Адріяни Кейван
кохання і прагнення особистого щастя беруть гору над патріотичними почуттями і
традиційними суспільними ієрархіями.
Ключові слова: українська діаспора, діаспорна література, любовний роман, Марія
Адріяна Кейван, «Карвендель».
В статье проанализирована малоизвестную повесть канадской украинской писательницы как пример использования в послевоенной диаспорной прозе жанров, типичных для западной массовой литературы, в частности, любовного романа. В «Карвенделе» Марии Адрианы Кейван любовь и стремление к личному счастью преобладают над
патриотическими чувствами и традиционными общественными иерархиями.
Ключевые слова: украинская диаспора, диаспорная литература, любовный роман,
Мария Адриана Кейван, «Карвендель».
This article analyzes a little-known novel by a Ukrainian Canadian writer as a case
study of postwar diaspora prose exploring the genres that are characteristic of Western mass
literature, such as the romance novel. In Maria Adriana Keywan’s «Karvendel», love and the
quest for personal happiness override patriotic sentiments and traditional social hierarchies.
Key words: Ukrainian diaspora, émigré literature, romance novel, Maria Adriana Keywan,
«Karvendel».
Зазвичай у полі зору дослідників, які вивчають літературу української діаспори, або
основний масив еміграційного письменства – виразно заідеологізований і неонародницький, або спроби модерністської меншості вийти поза його рамки. Хоча твори модерністів
(Юрія Косача, Ігоря Костецького, письменників Нью-йоркської групи та інших) набагато
цікавіші в художньому сенсі, ці постаті все ж таки залишалися на маргінесах діаспорного
літературного життя. Панівний стиль діаспорної художньої літератури Григорій Грабович назвав національним реалізмом (за асоціацією з соціалістичним реалізмом) [1: 549],
а Леонід Рудницький означив її як «літературу з місією» [2].
У цій статті йтиметься натомість про спробу ряду письменників у 1950–1970-х років,
не пориваючи з «національним реалізмом», освоїти жанри масової літератури (пригодницької, любовної, науково-фантастичної прози тощо) і в такий спосіб утримати свого
читача, саме коли популярна культура Заходу переможно наступала й підважувала традиції читання в діаспорі, зокрема українською мовою. З низки інституційних, культурних,
ідеологічних причин ця спроба не вдалася, але вона якоюсь мірою провіщала тенденції
розвитку материкової української літератури після здобуття незалежності, особливо ж
виникнення масової літератури.
© Пресіч О.В., 2011
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У статті аналізується повість української письменниці з Канади Марії Адріяни Кейван «Карвендель», яка досі не була об’єктом літературознавчого дослідження. Повість,
написана протягом 1964–1967 років, вийшла друком в Едмонтоні 1971 року. Дія повісті
відбувається наприкінці 1940-х у таборі для переміщених осіб на півдні Німеччини, проте вона не розповідає ні про українське громадське життя на еміграції, ні про трагічні
чи героїчні події недавньої воєнної хуртовини. Перед читачем відкривається класичний
любовний трикутник, розлогі описи переживань головних героїв і їхніх романтичних
вчинків. У передмові авторка сама попереджає, що сюжет повісті становить драма її героїв, а табір Ді-Пі – це лише тло [3: 9].
Звісно, Кейван усвідомлювала неординарність такого підходу. Героїня її пізнішої автобіографічної повісті «Пливе-шумить ріка» так само вагається, чи варто писати про реалії життя українок на еміграції, як-от неможливість працювати за фахом чи депресія: «Чи
у нашій літературі є місце і потреба на таку тематику? Еміграційні письменники пишуть
здебільша про недавню війну, героїчну боротьбу УПА, про тюрми, концентраки чи про
гірку долю українського села у колгоспах. Все це так трагічне, що в порівнянні втрата
професії та інші особисті переживання бліднуть» [4: 329]. Тому творчий вибір авторки,
яка багато років співпрацювала в жіночих журналах діаспори, був не лише сміливим
ствердженням вартості жіночої теми, а й відмовою від її висвітлення у традиційному
просвітянсько-народницькому ключі (українська жінка як берегиня національних традицій). Головна героїня Кейван любить і страждає без огляду на національну справу і навіть повстає проти патріархально-народницької моделі шлюбу. Саме внутрішній світ переживань визначає структуру, образність твору, ба навіть неоромантичні описи природи.
Сюжетна канва повісті нескладна, але в ній чимало підводних каменів для прямолінійних ідеологічних інтерпретацій. Оповідь ведеться від особи лікарки в таборі Ді-Пі
Віри, яку очевидно наділено автобіографічними рисами і яка висловлює авторську позицію. Відтак саме автобіографічність обмежує Марії Адріяні Кейван поле для розробки
теми романтичних захоплень: як і в авторки, у Віри є коханий чоловік і мала дитина. Натомість у центрі уваги любовне життя її подруги зі студентських років Оксани, яку Віра
зустрічає у повоєнній Німеччині після восьмирічної розлуки.
Віра пам’ятає Оксану – «красуню з наївним дитячим обличчям», «гарну ляльку» [3:
25, 27], яка переходила з одного факультету на інший і так і не здобула освіти, зате зробила вигідну партію – заручилася з однокурсником Віри, молодим лікарем Степаном.
Їх розлучила війна. За чутками, Степана мобілізували в Червону армію, він потрапив
до німецького полону, а далі його сліди губилися. Коли подруги знову зустрілися, Віра
завважила, як змінилася Оксана: «Зникла привітна усмішка м’яких наївних уст, біля них
з’явилася якась тверда та вперта складка. І голос змінився, став твердим, навіть трохи
жорстким» [3: 38]. Нова Оксана так само вирізняється «небуденною красою та елеґантною появою», але палить цигарки і характеризує себе як «стару панну», у якої вже «тридцятка близько» [3: 38, 42]. Причина духовної кризи Оксани у внутрішньому конфлікті
між її традиційним галицьким вихованням, яке вимагає віддано чекати звістки від нареченого, і новим коханням. Конфлікт поглиблюється тим, що це протиставлення не двох
пристрастей, а кохання і обов’язку. Оксана ніколи не любила зануреного в науку Степана
і заручилася з ним під впливом мами та традиційних уявлень про добробут лікарів. У
відчаї Оксана навіть звинувачує себе у вибуху світової війни, бо вона «бажала якоїсь
катастрофи, щоб стала перешкодою до нашого вінчання» [3: 46].
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Наречені Оксани – це класові й культурні антиподи. Про зовнішність Степана ніде
не згадано, бо вона не має значення. Натомість Осип Ворона одразу постає як типовий
романтичний лиходій, герой мелодрами, ловець жіночих сердець. Чорнявий, елегантний, самовпевнений, з аристократичними рисами обличчя, він картинно тримає цигарку
пальцями у «товстих перснях». З’ясовується, що він успішний комерсант, який почав зі
спекуляцій пеніциліном у таборах Ді-Пі, згодом провів масштабні оборудки з американськими військовиками і тепер це «найбагатший діпіст на три зони» [3: 33]. Однак Віра
ставиться до Осипа з погордою, бо він, хоч і називає себе «маґістером», насправді ніколи
не вчився в університеті. Його розповіді про перебування в польській в’язниці за участь в
ОУН так само вигадані [3: 49]. З погляду традиційних уявлень про соціальну й культурну
ієрархію, Степан набагато шляхетніший, але саме такі, як Осип, швидше знаходили себе
у новому повоєнному світі.
Тому вибір Оксани теж мусить прибрати форму повстання проти традиційних цінностей галицьких українців. Вона каже Вірі: «Ти думаєш, що Степан перевищує його й
освітою, й ідейністю, і характером, і патріотизмом, і всіма іншими умовними вартостями, якими ми звикли оцінювати людей» [3: 76]. У запалі Оксана викриває лицемірних
таборових «референтів», тих сторожів моралі і громадського ладу, серед яких траплялися сумнівні бізнесмени і лукаві двоєженці, а потім виголошує своє кредо: «І любови
хочеться, а більш залюбленого у мене чоловіка, ніж Осип, я напевно не знайшла б, хоча
б цілий світ сходила. Для мене це важливіше, ніж диплом чи суспільна позиція» [3: 76].
Оксана проголошує примат почуттів не тільки над суспільними традиціями, а й над раціональністю: «...За свої почування ми не можемо відповідати. Не ми керуємо ними, тільки
вони нами!» [3: 43].
Змальовуючи стосунки Оксани й Осипа, Кейван дотримується традицій популярного
на Заході жіночого роману – «романсу» або сентиментального кічу з його здійсненням
колективних жіночих фантазій [5: 139–149]. Хоча Оксана заявляє про свою готовність
скоритися почуттям, романтичний лиходій Осип не має намірів збезчестити і покинути її. Навпаки, він щиро любить Оксану і намагається прискорити шлюб, аби вона не
повернулася до Степана. Оксана почувається сильною стороною у цих стосунках, вона
часто повторює, що «для Осипа я завжди найкраща й наймудріша в світі» [3: 186], що для
нього єдина правда – її слова. Осип виконує її прохання й вимоги, наче слухняний раб,
навіть коли вони егоїстичні, як-от цілий день чекати її на вокзалі на той випадок, якщо
вона приїде [3: 70]. Його «хиже» обличчя ясніє посмішкою, коли він її бачить [3: 68].
Навіть Віра іноді відчуває якусь симпатію до Осипа, бачачи його розгубленість перед
Оксаною. Вона думає з відтінком осуду, що в родині Осипа й Оксани пануватиме справжній матріархат [3: 190].
Сама Віра на якомусь рівні теж присутня у цьому любовному трикутнику. Вона з
самого початку відчуває, що колись зустрічала Осипа і тепер він її боїться, але здогад цей
ховається «у печері її свідомості» [3: 31]. Пізніше вона впізнала в ньому Юзька Врону,
бідного хлопчака з її рідного міста, якого вона вчила читати і навертала до українства.
Юзько хотів подарувати Вірі дешеве скляне намисто і казав, що колись одружиться з
такою, як вона, освіченою дівчиною, але згодом обрав-таки польську ідентичність і десь
зник. Сцена першої зустрічі Осипа й Оксани, коли вона читає товсту книжку на горішніх
нарах у таборі, повторює сцену його знайомства з Вірою, яка сиділа на яблуні з грубез359

ною книжкою. Отже, насправді Осип шукає в Оксані свою Віру або намагається довести
Вірі, що він був би вартий її.
Так само і Степан не просто кохає Оксану: «Інколи у нього навіть з’являлися невиразні бажання, щоб Оксана була водночас Вірою. Або навпаки – щоб Віра була заразом і
собою, й Оксаною. Словом, щоб вони обидві були одною істотою, точніше дівчиною, яка
була б для нього і нареченою, і приятелькою» [3: 175]. Так Віра (і читачки, які ототожнюють себе з нею) теж отримує певну роль у цій романтичній інтризі, роль безпечну, але
важливу. Крім того, саме Віра не погоджується з прагматичною думкою свого чоловіка
й директора лікарні, ніби у наш час ніхто не помирає від нещасного кохання, і в такий
спосіб стверджує важливість почуттів, про що раніше говорила Оксана.
Сюжет повісті вимагав романтичного шалу від покинутого нареченого, хоча для Степанового характеру це психологічно невмотивовано. Після звістки про заручини Оксани з іншим у нього пішла горлом кров, відтак було діагностовано туберкульоз, хоч і з
прогнозом на одужання. Проте його байдужість, безсоння і гарячка відбивають не перебіг хвороби, а саме драму зрадженого кохання. Спокійний характер зануреного в науку
Степана не конче відповідає романтичним авторським пасажам, як-от «не згадуй мені
про неї», «якась неподрядна йому сила керувала його язиком» чи «дрижав і вкривався
холодним потом» [3: 130, 176, 216].
Елементи мелодрами подекуди помітні і в описах поведінки Оксани: коли Степан
відмовляється, аби вона відвідала його в лікарні, вона починає «голосно, нервово, хоч
безслізно, хлипати і викручувати собі пальці», хоча при цьому не забуває поскаржитися, що через ці переживання виглядає «на сороківку» [3: 184, 186]. Однак за законами
жанру на Оксану чекає гепі-енд, тому письменниця змушує некрасиву медсестру Ганю
безнадійно закохатися у Степана і навіть (у найкращих традиціях романтизму) втратити
розум, коли він на лікарняному ліжку відкине її залицяння. Ясна річ, Степан мусить
змиритися з утратою Оксани і в якийсь спосіб символічно повернутися до Віри, котру
він теж був зненавидів, бо після зради Оксани обидві подруги злилися для нього в один
образ. Це відбувається у формі довгого листа до Віри (ще один типово романтичний засіб), у якому Степан їй першій повідомляє про своє рішення шукати праці за фахом не в
багатій Північній Америці, а в найбіднішій країні, куди емігрують українці (очевидно,
йдеться про Південну Америку), і там служити людям. При цьому він попросив Віру
приїхати до нього в лікарню, але цю сюжетну лінію у повісті не завершено.
У міжчассі Оксана вінчається з Осипом і вирушає у весільну подорож до Швейцарії.
Хоч отримати паспорти і дозвіл для двох діпістів було дуже важко, Осип робить це завдяки своїм зв’язкам з американцями, адже знає, що така поїздка – давня мрія Оксани. Тему
здійснення жіночих мрій, типову для масового любовного роману, закодовано в тексті
через «перстень з каменем немов від жорен» [3: 72], який Оксана носить на знак заручин
з Осипом. Ця каблучка стає символом ширшого світу за межами таборів, нових можливостей і здійснення мрій: «Грайливі, теплі відблиски діаманту контрастували з убогою
обстановкою кімнати і пригадували, що світ куди кращий та багатший, ніж табори ДіПі»
[3: 85]. Однак весілля Оксани й Осипа було зовсім скромним, що є важливим наративним
сигналом авторської прихильності.
Коли Оксана поруч з Осипом чи просто згадує про нього, вона усміхається, бадьора і
щаслива. Після повернення зі Швейцарії вона «виглядала мов молодша сестра тої Оксани, що перед кількома тижнями поїхала у пошлюбну подорож до Швайцарії. Засмалена
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сонцем, усміхнена, зі жвавими рухами, прибрана, наче б мала моделювати наймодніший
одяг, кинулася цілувати Віру та Ромчика» [3: 225]. Найважливіше, що Оксана тепер «почувається справжньою собою» [3: 227]. Бути «докторовою», просто дружиною лікаря,
для неї вже замало – вона збирається повернутися до університету і завершити освіту
перед виїздом молодої родини до Америки.
Розв’язка повісті типова для популярних жіночих романів, адже всі знаходять своє
щастя. Наприкінці твору Степан і Оксана ненавидять одне одного: він уважає її «заболоченою» шлюбом зі спекулянтом [3: 208], а вона роздає персоналові лікарні коштовні
подарунки, щоб тільки зробити наперекір його волі і в такий спосіб познущатися з «запланованої мамою» долі [3: 191]. Проте Віра, а з нею і читач, зберігають з обома добрі
стосунки. Втім, не дивно, що Віра «була вже втомлена, переживаючи життєві драми своїх приятелів і хотіла від них відпочити» [3: 210].
Образна мова повісті Марії Адріяни Кейван увиразнює наголос на почуттях і драматизмі. С. Сокільський у передмові до книжки відзначає окремі риси експресіонізму [3:
8]. Справді, художня тканина твору помітно відрізняється від типового реалістичного
письма більшості діаспорних прозаїків. Крім згаданих вище характерних прикмет романтичного стилю, це стосується передусім непоодиноких вставок у тексті, як-от видіння Віри, у яких поруч із нею з’являються й діють, розмовляють люди, про яких вона
думає. Так само сни Віри й Степана важливі для розуміння їхнього емоційного світу.
Вдалися авторці також описи природи, що зазвичай відбивають внутрішній стан персонажів, наприклад: «За вікном весняна ніч таки переменила світ. Круглий місяць став
отвором небесної коновки, з якої лилася на землю срібляста нереальність. У ній потонув сад і тільки корони дерев легко гойдалися на поверхні, ніби фантастичні кораблі на
хвилях казкового моря. Тими кораблями відплили від Степана всі умовності, що могли
в’язати його думки» [3: 204]. Важлива й символічна роль альпійського піку Карвендель,
який дав повісті назву. Його змальовано здебільшого як незворушний, байдужий до людських доль гірський шпиль, і так само діпісти в таборі під ним байдужі до його краси
і величі. Однак поступово описи гори віддзеркалюють внутрішній стан і настрій Віри:
Карвендель може «замріятися», на ньому помітні «відблиски сонця» [3: 127, 140].
Декларативний патріотизм, національні й релігійні мотиви у повісті майже відсутні.
Сама мова у фрагменті про свято Великодня в таборах Ді-Пі і роль у ньому жіноцтва
виказує штучність цієї вставки, очевидно, давнішої статті авторки для якогось журналу
Союзу українок. Натомість талановито написано вставну новелу про останню ніч перед
прощанням з рідною землею: її подано як сон Вірі і введено у текст через щемливий
образ селянок, котрі бояться дощу і чекають на потяг – однаково у мюнхенському сьогоденні й українському минулому [3: 160–164]. Чільний тогочасний літературознавець
української діаспори в Канаді Яр Славутич високо оцінив повість Кейван як «твір професійної письменниці» [6: 98].
Отже, у повісті «Карвендель» Марія Адріяна Кейван вдало застосовує моделі популярного жіночого роману до традиційної теми діаспорної літератури – життя в таборах переміщених осіб. Проте саме це звернення до «героїчного» минулого формувало
горизонт сподівань читачів, які чекали ідеологічно вагомішого твору. Жіночий роман
як такий не розвинувся в діаспорній літературі, а інші нечисленні любовні романи («На
твердій землі» Уласа Самчука, «Дві жінки Альберта» Богдана Бойчука) описували вже
сучасне західне суспільство.
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АРХЕТИП ВОГНЮ В ПОЕТИЦІ ПІЗНЬОГО ГОГОЛЯ
(на прикладі другого тому «Мертвих душ»)
У статті досліджується архетип вогню як одна з визначальних рис поетики пізньої творчості Гоголя. Смисловий стрижень акту спалення як естетично-культурного
феномену є полівалентним і може бути представлений такими формулами, як: спалення–жертва, спалення–ритуал, спалення–катарсис, спалення–оновлення, спалення–
«трансценденція софійності», спалення–пам’ять про автора.
Ключові слова: архетип, спалення, рецепція, поетика, поетична формула.
В статье исследуется архетип огня как одна из определяющих черт поэтики позднего творчества Гоголя. Смысловой стержень акта сожжения как эстетическокультурного феномена поливалентен и может быть представлен такими формулами,
как: сожжение–жертва, сожжение–ритуал, сожжение–катарсис, сожжение–обновление, сожжение–«трансценденция софийности», сожжение–память об авторе.
Ключевые слова: архетип, сожжение, рецепция, поэтика, поэтическая формула.
The archetype of fire as one of the main traits of Gogol’s late works is investigated in the
article. The author notes that a semantic bar of the act of the incineration as an esthetical and
cultural phenomenon is polysemantic and can be presented by such formulas as: incineration–
victim, incineration–ritual, incineration–catharsis, incineration–renovation, incineration–
memory about the author.
Key words: archetype, burning, reception, poetics, poetic formula.
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Спалення другого тому «Мертвих душ» до нашого часу породжує дискусії, легенди,
гіпотези. У сучасному гоголезнавстві співіснує кілька версій знищення другої частини
поеми Миколою Гоголем:
1) спалення як такого не було, адже автор не написав закінчення поеми;
2) Гоголь написав другий том «Мертвих душ» і спалив його;
3) письменник випадково спалив другу частину поеми (В. Гіппіус).
Беручи до уваги спогади єдиного свідка – слуги Семена – про спалення другого тому
«Мертвих душ» у 1852 р., записані М. Бергом, М. Погодіним і лікарем О. Тарасенковим,
відзначимо, що їх зміст, опис намірів і поведінки Гоголя під час спалення виключають
випадковість: «За десять днів до смерті, в ніч з 11 на 12 лютого, Гоголь у присутності
слуги Семена спалив рукописи. Вночі на вівторок (з 11-го на 12-е лютого) він довго молився один у своїй кімнаті. У три години покликав хлопчика і запитав, чи тепло в іншій
половині покоїв. “Свіжо”, – відповів той. – “Дай мені плаща, ходімо, мені потрібно там
розпорядитися”. І він пішов, зі свічкою в руках, хрестячись у кожній кімнаті, крізь яку
проходили. Прийшовши, звелів відкрити трубу, якомога тихіше, щоб нікого не розбудити, і потім подати з шафи портфель. Коли портфель принесли, він вийняв звідти жмут
зошитів, перев’язаних тасьомкою, поклав її в піч і запалив свічкою зі своїх рук. Хлопчик,
здогадавшись, впав перед ним на коліна і сказав: “Пане! Що це ви? Перестаньте!” – “Не
твоє діло, – відповів він. – Молися!” Хлопчик почав плакати і просити його. Тим часом
вогонь згасав після того, як обгоріли кути зошитів. Він помітив це, вийняв зв’язку з печі,
розв’язав тасьомку і уклав аркуші так, щоб легше було зайнятися вогню, запалив знову
і сів на стільці перед вогнем, чекаючи, поки все згорить і зітліє. Тоді він, перехрестившись, повернувся до своєї кімнати, поцілував хлопчика, ліг на диван і заплакав» [12: 49].
Важко не погодитися з Ю. Манном, який слушно зазначає, що «випадкові, непотрібні
рукописи так не спалюють. Це була дійсно мученицька, фатальна драма, яку переживав
Гоголь, і припускати, що це зроблено помилково, не доводиться» [13]. Які саме рукописи
спалив Гоголь – достеменно невідомо. Нема й достовірних свідчень про те, чи письменник закінчив другий том «Мертвих душ» [18].
4) автор дописав другий том поеми, але в останні дні життя твір викрали. Одним
із авторів міфу про спалення другої частини та володарем твору, на думку норвезького
славіста Гейра Х’єтсо, міг бути гр. Олександр Толстой, у будинку якого перебував Гоголь
в останні дні свого життя [16: 139]. 10 лютого 1852 р. Гоголь попросив О. П. Толстого
передати рукописи митрополитові Філарету, щоб той вирішив, що варто друкувати після смерті письменника. Толстой, як відомо, відмовився, щоб не підтримувати у Гоголя
думку про смерть.
Цю версію, зокрема, обґрунтувала та підтримала О. Смирнова-Чикина. Дослідниця висновує: «Боротьба закінчилася злочином: супротивники Гоголя знищили чернетки
рукопису останньої редакції II тому “Мертвих душ”» [14: 189]. Ю. Манн, різко критикуючи аргументацію О. Смирнової-Чикиної, у своїй статті «Пафос спрощення (О.
Смирнова-Чикина “Легенда про Гоголя”)» зазначав: «Ми не вважаємо, що всі питання,
пов’язані з останніми роками життя і діяльності Гоголя, з’ясовані та остаточно вирішені. Але одна справа конкретного аналізу важких, суперечливих біографії й творчості
Гоголя тих років і інша справа – довільне звільнення письменника від цих протиріч і цієї
складності» [9: 262].
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Утім, існують також інші версії щодо долі другого тому поеми. Одні дослідники припускають, що він був викрадений у Гоголя його друзями, котрі знали, що продовження
поеми слабке. Інші переконують, що друзі його привласнили, аби Гоголь не спалив твір,
треті взагалі впевнені: другий том «Мертвих душ» існує й нині, принаймні у списках,
яких на сьогодні налічують близько 30.
Час від часу з’являються дослідження, у яких спалення твору інтерпретується як наслідок релігійного божевілля Гоголя чи результат його духовної хвороби. Це – черговий
міф. Доказами можуть слугувати свідчення лікаря О. Тарасенкова чи першого біографа
Гоголя П. Куліша про задовільний психічний стан письменника в останні дні життя [8:
262–267].
Провівши детальний аналіз історії листування письменника, коментарів Аксакових,
Л. Арнольді, о. Матвія Константиновського, О. Смирнової, С. Шевирьова, доцільно
стверджувати, що спалення другої частини поеми відбулося, але згорів не чистовик, а
чергова редакція твору, знищеного в 1845 р. Можна припустити, що вона включала перероблені та розширені 4 розділи (свідчення про це знаходимо у спогадах Л. Арнольді,
Аксакових, О. Смирнової), 5-й (заключний) розділ (не змінювався), незавершені 2-3 розділи, у яких фігурували священик, губернатор (про що згадує о. Матвій Константиновський, С. Шевирьов).
Аналіз епістолярію письменника, спогадів сучасників, котрі підтверджують написання та читання поеми, на нашу думку, засвідчує спалення останньої (ймовірно, незакінченої, адже Гоголь постійно переписував, дописував, вносив зміни у текст) редакції
другого тому «Мертвих душ».
Другу частину поеми можна віднести до категорії дефектних текстів (за С. Гончаровим), що пов’язується як із знищенням окремих розділів, так і з імовірними знахідками останніх. Твір апелює також до означення «літературна містифікація», яка є своєрідним засобом «літературної полеміки, суспільно-політичної сатири й антицензурного
маскування» [10: 126].
Досліджуючи рецепцію другого тому «Мертвих душ», ми також оперуємо поняттям
«відкритої форми» (Г. Вельфлін, У. Еко), яке виступає в ролі універсальної властивості твору реалізовуватися за допомогою підключення рецептивної свідомості, внаслідок
чого заповнюється його потенційна смислова багатозначність. Мета «діалогу» читача
та автора – створення нового естетичного об’єкту. При цьому відбувається актуалізація
незавершеності, багатозначності структурно-семантичного поля. У свою чергу, імпровізація та руйнування меж наслідування класики, збій рецептивних очікувань, власне,
призводить до посткласичного «літературного спалаху», коли повністю руйнуються
усталені погляди на текст як структурну цілісність.
Так чи інакше відкритим може бути будь-який навіть завершений твір, адже реципієнт підключається до його ідейно-смислового коду, витворюючи свої трактування того
чи іншого епізоду. За концепцією Еко, гоголівський твір також можна віднести до так
званого твору в русі, коли реципієнт, усвідомлюючи лакуни структури, семантико-символічного плану, прагне доповнити чи реалізувати інтенції автора.
Вірогідно, що найбільшу таїну знищення продовження поеми, як і ключ до неї, можна віднайти у свідченнях самого автора, зроблених ще після першого спалення твору у
1845 р.: «Затем сожжен второй том М<ертвых> д<уш>, что так было нужно. “Не оживет,
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аще не умрет”, говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не
легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряженьями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои
лучшие помышления и занимало мою душу. Но всё было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть чтонибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю бога, что дал мне силу это сделать.
Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержанье вдруг воскреснуло
в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще
беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. <…> Нет, бывает время,
когда нельзя иначе устремить общество или даже всё поколенье к прекрасному, пока не
покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует
говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к
нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе
Мертвых душ, а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен» [5
(VIII: 297–298)].
Архетип вогню неодноразово ставав предметом уваги дослідників творчості Гоголя
[3]. Осмислення феномену вогню у життєтворчості письменника, безумовно, зводиться
до потрактування цього явища у релігійно-філософській та психологічній думці.
Притаманний творчості Гоголя християнський модус дозволяє інтерпретувати спалення продовження поеми у широкому духовному контексті, котрий увиразнюється через
лист Гоголя «Про театр, про однобічний погляд на театр і взагалі про однобічність» (1845
р.). У нашому випадку найпоказовішою є аргументація письменником вибору вірша
Пушкіна «В часы забав иль праздной скуки…», зосередження автора на функціональній природі критики: «Вот на какое стихотворенье Пушкина укажет критик-христианин!
Тогда критика его получит смысл и сделает добро: она еще сильней укрепит самое дело,
показавши, как даже и тот человек, который заключал в себе все разнородные верованья
и вопросы своего времени, так сбивчивые, так отдаляющие нас от Христа, как даже и тот
человек, в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения, исповедал
выше всего высоту христианскую» [5 (VIII: 276)], – а також на останній строфі вірша:
Твоим огнем душа палима
Отвергла прах земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт, –
де наявний мотив огню як внутрішнього єства.
Наше припущення корелює з потрактуванням Д. Мережковського, котрий у своєму
дослідженні «Гоголь. Творчість, життя та релігія» наголошував: «Остання ціль християнства для Гоголя – це всесвітня “просвіта”. “Освічувати не значить навчити, чи наставити, чи вивчити, чи навіть просвітити, але всю наскрізь висвітлити людину у всіх її силах,
а не в одному розумі (отож, ми могли б додати, і не лише в дусі, а й у плоті, не лише в
небесному, а й у земному), пронести всю природу її крізь якийсь очисний вогонь (виділено нами. – Н. С.). Слово це взято з нашої церкви: “Світло Христове просвітлює всіх!”»
[11: 156].
Згідно з біблійним тлумаченням, спалення виступає своєрідним випробуванням: «…
Діло кожного виявиться… бо виявляється вогнем; сам же вогонь і випробує діло кож365

ного, – яким воно є (виділено нами. – Н. С.). Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть,
той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди; утім, сам він спасеться, та
наче через вогонь» [1 Кор. 3: 13–15], – і, звісно, корелює із вчинком Гоголя, котрий досконало знав Святе Письмо.
Спалення другої частини поеми «Мертві душі» асоціюється, за письменником, із
актом перетворення тексту книги в інший: «…ее содержанье вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра…» [5 (VIII: 297)]. Прикметно, що
французький психолог Гастон Башляр у «Фрагментах Поетики Вогню» розглядає стихію
вогню як одне з універсальних начал, котре здатне викликати біофілічні та некрофілічні реакції психіки письменника, означені у дослідженнях ученого як «поклик вогню»,
чи «комплекс Емпедокла», а Фенікс трактує як витвір літератури, символ відродження
Всесвіту, архетип «уявлення вогню»: «Для поета Фенікс – це зліт краси, процес “народження” в поетичному світі. А смерть Фенікса потрібна лише для того, щоб започаткувати наступне народження нового творіння, з точки зору поетики, ще красивішого. Фенікс, таким чином, – літературне створіння, витвір підсилювальної літератури» [1: 45].
Спалити текст, щоб оновити його, – саме це було основним завданням Гоголя: «Затем
сожжен второй том “Мертвых душ”, что так было нужно. “Не оживет, аще не умрет”, –
говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того, чтобы воскреснуть…» [5 (VIII: 297)].
У своєму примірнику Біблії Гоголь на полях цих рядків записав: «Мертвые, воскреснув,
получат им присущий образ» [4: 244].
Своєрідним ритуалом перед «кратером Етни», за Башляром, можна вважати «випробування вогнем» продовження «Мертвих душ». Феномен спалення другого тому поеми,
як і інших світових літературно-мистецьких творів, потрактовується через обґрунтовану
дослідником Поетику знищення, центральним образом якої є Емпедокл: «Коли письменник починає писати про вогонь (у Гоголевому випадку не лише писати, а й спалювати.
– Н. С.), у глибині душі він мріє про долю Емпедокла», а «кінцівка процесу творення і
кінець життя розглядаються нарівні із життям Емпедокла» [1: 133].
У філософському вченні Геракліта Ефеського (530–470 рр. до н. е.) вогонь представлений як динамічне первоначало cвіту. Ф. Х. Кессіді слушно зазначає, що «Геракліт побачив у світовому вогні єдність протилежностей животворного й смертоносного начал:
вогонь подібно до боротьби не лише руйнує, а й створює; не лише спалює й губить, а й
дає життя всьому» [6: 114].
Феномен знищення творів С. Кримський ототожнював зі станом еквіноксу, що
пов’язується з кульмінацією пізнання, трансценденцією софійності, під час якої можуть
відбуватися драматичні події, кризи. Подібні випадки, на думку філософа, часто трапляються серед творців. Так, Тома Аквінський, подібно до Гоголя [20], «раптово в грудні
1273 р. відчув таке, що оголосив усі свої праці “соломою”, припинив роботу над 3-м
томом “Суми теології” і через три місяці вмер. Відмовився від усієї своєї творчості Л.
Толстой і, покинувши “Ясну поляну”, помер на провінційній станції» [7: 79].
Евіденційність вчинку Гоголя пояснюється підсвідомими інтенціями спалення продовження твору, передчуттям небезпеки «зазирання в безодню» (за С. Кримським),
наявністю своєрідної таїни, відкриття якої спроможне бентежити майбутні покоління
питаннями: «А чому ж спалив?», «А що ж було написане?»… Спалення, за Гоголем,
– своєрідне оживлення, нове життя для твору, незгасна пам’ять про автора («Мое имя
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после меня будет счастливее меня...»). «Рукописи не горять», – так скаже булгаковський
Воланд, немов підтверджуючи безсмертя літературних творів і Гоголя, і його попередників. Спалення Майстром свого роману – свого роду контекстуальна ампліфікація, витоки
якої сягають як драми спалення М. Булгаковим у 1930 р. ранньої редакції «Майстра та
Маргарити», так і знищення Гоголем другого тому «Мертвих душ».
Вогонь як рушійна сила, першопричина набуває значення архетипу у творчості Гоголя. О. Руткевич у передмові до книги К. Юнга «Архетип і символ», аналізуючи психологічні та психіатричні особливості методів швейцарського психіатра, оперує поняттям
«священний вогонь», котре є дотичним для висвітлення нашого питання у психологічному ракурсі: «Він (К. Юнг. – Н. С.) відзначає, що у пророків, поетів, містиків, засновників сект і релігійних рухів спостерігається той самий стан, який психіатр діагностує
у хворих, котрі надто близько підійшли до священного “вогню” – так, що психіка не
витримала, відбувся розкол особистості. У пророків і поетів до їхнього власного голосу
часто підмішується голос, який виходить із глибин немов іншої особистості, але їхній
свідомості вдається оволодіти цим змістом і надати йому художньої чи релігійної форми.
Різні відхилення трапляються також у них, та натомість наявна інтуїція, “котра превалює
над свідомим розумом”; вони уловлюють певні “праформи”. З часом Юнг назвав ці праформи архетипами колективного несвідомого [19: 6].
Архетипна «неминучість» теми «вогняної творчості» не лише пронизує сюжетні
фактури новоявлених текстів післягоголівської епохи, а й нерідко набуває форми ритуалу. У ролі прикладу може фігурувати символічна оповідь В. Хлєбнікова про винайдений ним спосіб читання: «…Я взял “Искушение святого Антония” Флобера и прочитал
его всего, зажигая одну страницу и при свете прочитывая другую; множество имен,
множество богов мелькнуло в сознании, едва волнуя, задевая одни струны, оставляя
в покое другие, и потом все эти веры, почитания, учения земного шара обратились в
черный шуршащий пепел. Сделав это, я понял, что я должен был так поступить. <…>
Стало легко и свободно… Только обратив ее (книгу – Н. С.) в пепел и вдруг получив
внутреннюю свободу, я понял, что это был мой какой-то враг [15 (IV: 115–116)]. В окремих віршах поет також оспівує вогонь як запоруку оновлення, очищення («Бій у лубку»
тощо).
Нерідко рецепційна авторська стратегія зумовлена ампліфікацією символічних рамок контексту гоголівського вчинку (спалення) й базується на встановленні діалогу між
автором і читачем або на співтворчості. Прикметним зразком такого розширення семантичного поля може слугувати стаття М. Цвєтаєвої «Мистецтво при світлі совісті» (1932
р.), у якій означена концепція мистецтва та роль творця. Так, поетеса, аналізуючи епізод
спалення «в камине шереметевского дома рукописи. Второй части “Мертвых Душ”»,
фокусує наш погляд передусім на моральній самопожертві письменника: «Эти полчаса
Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого. Потому что здесь дело, наглядное дело рук, то движение руки, которого
мы все жаждем и которого не перевесит ни одно “душевное движение”.
Может быть, мы бы второй частью “Мертвых Душ” и не соблазнились. Достоверно –
им бы радовались. Но наша та бы радость им ничто перед нашей этой радостью Гоголю,
который из любви к нашим живым душам свои Мертвые – сжег. На огне собственной
совести.
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Те были написаны чернилами.
Эти – в нас – огнем» [17 (V: 355–356)].
Отож, феномен спалення, стихія вогню у життєтворчості Гоголя піддається трактуванню лише за допомогою детального аналізу літературної спадщини письменника,
свідчень сучасників, осмислення літературної традиції спалення творів «догоголівського» та «постгоголівського» періоду, а також залучення релігійно-філософського вчення,
психологічних архетипних концепцій К. Юнга, Г. Башляра тощо. Перефразовуючи слова дослідника про Ніцше, співвіднесемо їх із життєтворчістю Гоголя: «Реальне життя
у Гоголя – це життя самих героїв. Гоголь – заручник надмірних образів, він викарбовує
вогняні слова. Ці гнівливі слова він промовляє не перед зібранням, а перед Етною, яку
вигадав повсталий Емпедокл. Якщо говорити голосно, вірить він, то можна сказати усім
спокусам “ні”».
Постулюючи ідею про спалення чергової редакції другого тому «Мертвих душ» у
1845 р., котра включала перероблені та розширені 4 розділи, 5-й (заключний) розділ,
незавершені 2–3 розділи, у яких фігурували священик, губернатор, варто враховувати
очевидні факти й конкретні свідчення як Гоголя, так і його сучасників про останні роки
життєтворчості письменника, можливі причини спалення продовження поеми, а також
конфлікт релігійного та творчого. Слушною є думка М. Бердяєва про те, що «релігійно
вище ставилося відречення від творчості, чиста послушність. З цього виросла релігійна драма Ботічеллі, Гоголя. Творчість допускається, коли вона має релігійно-службовий
характер, коли вона може бути засобом для справи спасіння. І через усю долю культури
проходить релігійний дуалізм. Людина звертається до творчості культури, коли вона релігійно найхолодніша, коли вона забуває про справу спасіння, про єдину потребу. І коли
релігійний вогонь знову запалюється в ній, коли вона звертається до Бога, вона відходить
від творчості культури. Релігійне життя приречене на те, щоб не бути творчим, творчість
же приречена на те, щоб бути нерелігійною. Створюється нестерпний для нашої свідомості стан» [2: 191].
Оприявлені вище аргументи свідчать про наявність архетипу вогню як однієї з визначальних рис поетики пізньої творчості Гоголя, а також своєрідної ціннісно-ієрархічної
форми, котра має здатність актуалізуватись відповідно до соціально-культурного простору. Відповідно смисловий стрижень акту спалення як естетично-культурного феномену
є полівалентним і може бути представлений такими формулами, як: спалення–жертва,
спалення–ритуал, спалення–катарсис, спалення–оновлення, спалення–«трансценденція
софійності», спалення–пам’ять про автора.
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ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В ПОВЕСТИ МАРКА ГИРШИНА
«ДНЕВНИК ПРОСТАКА. СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ НА 44-Й УЛИЦЕ»
Предметом аналізу у даній статті є проблема самоідентифікації у повісті „Щоденник простака. Випадок у готелі на 44-й вулиці” Марка Гіршина – одного з менш
відомих представників російської емігрантської прози третьої хвилі. В аналізі твору
автор статті концентрує свою увагу на складному процесі адаптації героїв повісті у
американській чужині.
Ключові слова: Марк Гіршин, третя хвиля російськоі еміграції, російська емігрантська проза на вигнанні, щоденник
Предметом анализа настоящей статьи является проблема самоидентификации в
повести „Дневник простака. Случай в гостинице на 44-й улице” Марка Гиршина – одного из менее известных представителей русской эмигрантской прозы третьей волны.
В анализе произведения автор статьи концентрирует свое внимание на сложном процессе адаптации героев повести на американской чужбине.
Ключевые слова: Марк Гиршин, третья волна русской эмиграции, русская эмигрантская проза в изгнании, дневник.
The paper presents the analysis of the problem of self-identity in “The Diary of a Simpleton:
Murder on 44th Street” by Mark D. Girshin, one of lesser- known prose writers of the third wave
of Russian immigration. The author of the paper concentrates on a complex adaptation process
of heroes’ in M. Girshin’s novels in American exile.
Key words: Mark Girshin, third wave of Russian immigration, Russian prose writers in
exile, diary
Марк Данилович Гиршин (1928) принадлежит к тем представителям русской эмиграции третьей волны, которые, подвергаясь политическим преследованиям, разноогообразным запретам, национальным и религиозным гонениям, покинули брежневскую Россию
в начале 70-х годов. В одном из интервью, данном, Сергею Довлатову, он признался: «Я
уехал, чтобы стать писателем, и стал им, осуществив несложный выбор между тюрьмой
и Нью-Йорком. Единственной целью моей эмиграции была творческая свобода. Никаких
других идей у меня не было, у меня даже не было особых претензий к властям: был одет,
© Янковски А., 2011
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обут, и до тех пор, пока в советских магазинах продаются макаронные изделия, я мог не
думать о пропитании. Если бы меня печатали в России, я бы не уехал» [1].
До отъезда в Америку выросший в Одессе писатель, получив образование историка,
«преподавал в сельской школе и более 20 лет в профтехучилище» [2: 330]. Как отмечает Сергей Довлатов, «рукописи его произведений долгие годы кочевали по редакциям
советских журналов и издательств, но напечататься впервые ему удалось лишь после
отъезда на запад в 1974» [3].
Первое произведение М. Гиршина под заглавием «Секретарюк против главинжа» –
«современный вариант „Зависти” Олеши или – если угодно – „Моцарта и Сальери”»
увидело свет в Израиле в 15 и 16 номерах журнала «22» за 1980 год [4: 181]. Писательскую известность прозаику, до тех пор не числившемуся в списке «перворазрядных»
представителей русскоязычной эмигрантской литературы, принес роман «Брайтон-Бич»
(Нью-Йорк 1982), который, «как и обещало его заглавие, <...> был написан о „новых
русских”, то-есть об одесских евреях, с боем отбивших у негритянских бандитов этот
некогда преступный, а ныне коммерческий район Нью-Йорка» [5]. Последовавшие за
ним книги – «Убийство эмигранта» (Ann Arbor 1983; СПб. 1992), «У Сталина в Сочи»
(СПб. 1996), «Мозаика» (СПб. 2000), а также повести и рассказы, опубликованные на
страницах таких журналов, как «Звезда» (1999, № 5; 2000, № 1; 2003, № 7), «Нева» (2006,
№ 12), «Слово\Word» (2007, № 55; 2008, № 58, 59, 60; 2009, № 61, 64; 2010, № 68) и др.,
сделали прозу живущего в городе Онеонта (США), сегодня уже почти 90-летнего прозаика, достоянием широкого русского читателя.
Небольшая по объему повесть «Дневник простака. Случай в гостинице на 44 улице»
впервые была опубликована в Америке в основанным И. Ефимовым издательстве «Эрмитаж» в 1983 году и первоначально носила название «Убийство эмигранта. Случай в
гостинице на 44 улице» [6]. Позднее журнальные варианты повести увидели свет в журнлах «Нева» (1992, №8), «Слово\Word» (2008, №59) и на нескольких сайтах Интернета.
Среди многочисленных произведений, являющихся производной биографии их авторов (З. Зинник, С. Довлатов, А. Львов, В. Максимов, В. Аксенов, Е. Севела, А. Найман,
Л. Улицкая и др.), «Дневник простака. Случай в гостинице на 44 улице» является одной
из первых повестей третьей эмигрантской волны, в центре которой находится жизнь тех
выходцев из России, кто по разным причинам «покинул СССР и вынужден пройти очередной виток самоосознания и самоутверждения в новой, чаще всего чуждой для него
среде» [7:126].
Жанрообразующим стержнем анализируемого нами литературного текста М. Гиршина является вынесенный в заглавие, адресованный «Адели, жене, другу» «дневник»,
являющийся формой свободного, близкого к сказу повествования, которое, предполагая
искренность и почти документальную точность, «ведется от первого лица в виде подневных записей. Обычно такие записи не ретроспективны: они современны описываемым
событиям» [8: 121].
Героем повести «Дневник простака» является перенесенный «волею судьбы из тоталитарной зоны в капиталистические джунгли Нью-Йорка» [3], «свежеиспеченный»
еврейский эмигрант Алик, покинувший СССР всего две недели тому назад. Поселенный
в одной из третьесортных гостиниц Нью-Йорка в центральном районе Манхэттена, он
испытывает давящее чувство одиночества и отрешенности от новой, совершенно ему
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незнакомой американской действительности. Не знающий английского и не имеющий
на первых порах возможности обмениваться впечатлениями, он доверяет толстой тетради-дневнику свои мысли и наблюдения, отражающие процесс его вживания в новый и
не понятный ему американский быт. Соблюдая хронологическую датировку записей, герой-повествователь заносит в тетрадь все то, с чем сталкивается и что с ним происходит
в течение первых месяцев пребывания по ту сторону океана. Однако не все записи герояповествователя, начатые им в американском стиле «августа 2-го» [9] (1974 года), имеют
точную датировку. Нередко, особенно в заключительной части повести, автор фиксирует
бег времени при помощи приблизительных темпоральных определений («новый день»,
«еще один день», «спустя три дня» и т.п.), которые, сливаясь в одно целое, создают в
читательском восприятии впечатление исчезновения протекающего времени [4: 183].
По справедливому замечанию С. Довлатова, «Герой романа оказывается не просто
в другой стране, и даже не просто в другом социальном измерении, но – на другой планете, где он настойчиво ищет свое место, будучи отягощен грузом тоталитарного менталитета, неизбежно сохраняя психологическую, нравственную и культурную инерцию
советского бытия» [3]. Сидя в вестибюле снятой для него опекающей организацией (в
тексте «ОМО» – «опекающая меня организация») гостиницы, ему, бывшему редактору
советского издательства, покинувшему Россию не столько из-за антисемитизма, сколько
из-за своего директора, хочется вообразить, что он – «такой же, как те, кто снует по улице
за дверью», что живет он «в этой стране испокон века и просто зашел в гостиницу повидать приятеля, с которым когда-то учился в одной школе. Но стоит увидеть непонятную
вывеску на другой стороне улицы или вспомнить, что надо возвращаться в свой темный
номер, и тот кто-то из милости за тебя оплачивает, и настроение меняется» [9].
Обнаружив себя за пределами СССР, герой повести М. Гиршина проходит сложный
процесс адаптации к релиям новой для себя социокультурной среды, часто сопоставляемыми с бытовыми реалиями покинутой родины. На первых порах испытывающий тоску и отчужденность Алик чувствует себя шокированный американской рекламой, «магазинчиками, торгующими сексуальными журналами и показывающими эротические
фильмы за 25 центов» [9], ревом сирен скорой помощи и пожарных машин, нахальством
нищенствующих чернокожих, о которых советсякая пропаганда писала, что над ними
издеваются. Его поражает и доброжелательность американцев, и жульничество газет, и
растущая преступность. Блуждающему по улицам американской метрополии герою бросаются в глаза характерные для городского пейзажа Нью-Йорка небоскребы. «Я, – пишет
он в своем дневнике, – иногда сажусь на скамейку, не могу понять, каким ветром меня
в Америку занесло. Но настроение хорошее, потому что эти небоскребы ни на что не
похожи, они красивее всего, что я до сих пор видел» [9]. Инновационный шок вызывает
в нем цветная часть Нью-Йорка, где он чувствует себя «как будто в другой стране», а
его жители представляются ему шумной и пестрой массой. Перед ним мелькают сотни
«чернокожих, оливковых, коричневых, разные типы лиц, пестрые одежды» [9], и в их
толпе он не может найти потерявшегося себя.
В повести М. Гиршина за внешней адаптацией не следует процесс внутренней самоидентификации героя-повествователя с новой для него средой обитания. «Герой, – справедливо замечает С. Довлатов, – обрел свободу, но для того, чтобы самоутвердиться в
новом для него мире, этого ощущения явно недостаточно. Герою необходимо заключить
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себя в систему более или менее привычных социальных отношений, применить себя на
новом и почти неведомом поприще, найти опору в каких-то знакомых ему ценностях и
идеалах» [3]. Главным препятствием на этом пути является характерное для многих эмигрантов третьей волны незнание языка страны, давшей им прибежище, национальные и
культурно-ментальные стереотипы, наработанные советским воспитанием и жизнью в
стране исхода; отсутствие работы с вытекающими отсюда такими последствиями, как
неприкаянность, одиночество и фрустрация; ограниченный старой эмигрантской средой
круг общения, не дающий возможности полной стабилизации в новой стране пребывания.
В Америке, стране неограниченных возможностей, герой повести М. Гиршина надеется как на работу, так и на творческое сотрудничество с эмигрантской газетой «Новая
Речь». Однако предпринятые им попытки пристроить привезенные из Союза рассказы
не увенчиваются успехом. Для их публикации в Америке, которая предпочитает издавать переводные романы русских эмигрантов о преступном мире в СССР, написанные
«языком современной улицы», нужна не только сенсация, но и имя преследованного на
родине писателя.
Не лучше обстоит дело с трудоустройством. Оставаясь на положении иждивенца
«ОМО», организации занимающейся перевозом в Америку не только советских евреев,
но и тех, «которые только называют себя евреями, а в душе остаются советскими», выдающей «свежим» эмигрантам денежное пособие вплоть до окончания ими курсов английского языка («Потом устраивайтесь сами, здесь свободная страна, и каждый может жить,
как хочет»), Алик не может надеяться на работу по специальности. «Как может Америка,
– записывает в своем дневнике герой-повествователь, – дать работу по специальности
человеку, который вместо „мы” может сказать „их” и даже не знает, как по-английски
письменный стол. А на литературу надежды мало. Даже если напечатают, говорят, на
эти деньги нельзя прожить. Конечно, если у тебя есть имя, тогда другое дело» [9]. Как
отмечает Борис Хазанов, «Еще больше времени пройдет, прежде чем совершится смена
местоимений, истинная смена „мест” и „мнений” – и они превратятся в мы» [10: 55]. На
первой стадии вживания в американскую действительность после безрезультатных поисков в газетных объявлениях и по пркдложениям старых эмигрантов герой анализируемой повести готов стать даже подметальщиком. «Если бы мне дали настоящую метлу, – с
отчаянием признается он в одной из дневниковых записей, – я бы просто подмел улицу,
как подметают дворники. Но сначала я бы ее полил, чтобы пыль не летела на прохожих.
Во всяком случае, узнал бы, подходит мне эта работа или нет. По-моему, да, но я хочу
проверить на практике» [9].
На американской чужбине, в изображении прозаика вовсе не являющейся земным
раем, герой повести М. Гиршина, проживающий в тесном и жарком номере гостиницы
«Делавары» на 44 улице, обречен на общение не с американцами, а, в первую очередь, с
опекающей его благотворительной организацией и с представителями русско-еврейской
диаспоры, показанных писателем в явно сатирическом ключе.
По наблюдениям героя-повествователя часть из русских эмигрантов успела «обамериканиться». Об их внешней идентификации с новой культурно-социальной средой
свидетельствуют «разрисованные рубашки, нестриженые волосы до плеч, девушки в
шортах, много косметики. И все время или курят, или что-то едят из пакетиков, а по373

том бегают к автоматам пить, так их мучает жажда. А в промежутках жуют жвачку» [9].
Другие, более пожилые выходцы из России, успели по-разному устроиться на чужбине.
К галерее последних относится начальник «ОМО», по слухам вовсе не американец, а
недавний эмигрант из СССР, не названный по имени нечистоплотный, шумный и нахальный бывший московский сатирик. Он не собирается учить английский, презирает родную литературу и считает, что умение пристроить свои произведения к публикации является неотъемлемой составной писательского таланта. По сообщениям «Новой Речи»,
в которой он публикует рассказы о преследованиях и антисемитизме в СССР, именно он
приступает к политически коньюнктурной работе над романом, «в основу которого положен действительный случай убийства советчиками молодого ученого-эмигранта <...>.
Впервые в литературе будут представлены и те, кто воспользовался гостеприимством
Америки ей во вред» [9]. Под стать ему и старый, материально обеспеченный эмигрант
Ган, «живой капиталист», торгующий пищущими машинками, и «вполне американка»,
нечистоплотная Нола/Фира, с которой Алик некоторое время связывал свои надежды на
будущее. Однако знающая английский и хорошо устроенная в Америке Нола не думает
уходить от своего занятого фабрикой мужа Роберта. Алик является для нее всего лишь
удобным средством утоления сексуальных потребностей.
В русско-еврейской диаспоре Нью-Йорка писатель особо выделяет тех знакомых
героя-рассказчика, которые, являясь новыми эмигрантами, упорно ищут свое место в
новой действительности. В противоположность Ноле, которая «пришла на готовое»,
парикмахерша Рита – соседка Алика по гостиничному номеру, не доверяя ни одному
эмигранту, делает попытки самостоятельно достичь благосостояния в Америке. Без разрещения «ОМО», у которой получает деньги на жизннь, Рита нелегально подрабатывает
в парикмахерском салоне и намеревается через год открыть салон там, «где живут богачи» [9].
Устройством в Америке озабочены также супруги Люся и Вова. Последнего, убитого
в гостинице на 44 улице, автор дневника считает ловчилой с дипломом, берущим «у
общества больше, чем дает, и даже, чем ему нужно» [9]. В Союзе, покинутом «на законных основаниях», преследуемый за свое еврейское происхождение, но защитивший
кандидатскую диссертацию, правда, в периферийном вузе, Вова, как отмечает с иронией
Алик, жил как все – построил две кооперативных квартиры, купил машину и гараж, но,
не чувствуя себя свободным, бросил все и уехал в США. «В эмигрантской газете, – подчеркивает уже с сарказмом повествователь, – о Вовах было написано, что Люся адвентистка седьмого дня, но в Союзе вынуждена была это скрывать, иначе путь в науку был
бы закрыт. Врет эта Люся, как не знаю кто. Достаточно побыть в обществе Вов хоть пять
минут, чтобы убедиться, они так же далеки от морали религиозных людей, как я от издательской работы здесь» [9]. Не отличающиеся глубокими знаниями Вовы, как о них
пишет М. Гиршин, надеятся на контракт в американском колледже. На организованной
по их инициативе встрече, на которой присутствуют главным образом их же родственники, Алик, несколько новых эмигрантов и три американских профессора, среди которых
один – «шеф славянского департамента этого колледжа, другой юрист» [9], они раскованно читают полную противоречий, но, как нам кажется, не так уж далекую от правды
лекцию. Ее суть сводилась к тому, что в период разрядки «В Союз <…> попадет больше
дефицитных товаров Запада, значит, возрастет потребность в спекулянтах. Их уже сей374

час много, а будет еще больше. И хорошо, потому что они на самом деле не спекулянты,
а прообраз возрождающегося класса свободных предпринимателей. Это в городе. В деревне же колхозы разваливаются, и уже заметен рост класса лендлордов. У нас крестьяне
их любят называть помещиками, вставил Вова. А сделаться помещиком сейчас в Союзе
очень просто. Из колхозов все бегут, поля заросли сорняком, избы заколочены. Вы за
гроши покупаете этот дом, записываетесь в колхоз, конечно, не вы, а ваши родственники,
желательно пенсионеры. Чтоб не придрались. Других ваших родственников записываете
в другой колхоз. Третьих – в третий. Чем больше будет таких тайных держателей земель,
тем лучше, пройдет еще несколько лет и окажется, что вся земля уже собрана в их руках,
а колхозы существуют только на бумаге. Все очень просто» [9].
В заключение нельзя не заметить, что перед русскко-еврейскими выходцами из
России стоит нелегкий, по-разному решаемый ими вопрос адаптации к новым реалиям жизни на чужбине. Как справедливо замечает С. Довлатов, эмигрант, нашедший за
океаном политическую свободу, может найти свое место или, иначе говоря, самоидентифицироваться с обществом приютившей его страны «лишь ценой напряженной борьбы
с искушениями, которые жизнь предлагает на каждом шагу – с искушениями ложью,
соглашательством, прагматизмом и моральной неразборчивостью» [3]. И к этому трудно
что-либо добавить.
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УДК 821.01-Пушкин
«Сцена из Фауста» А. С. Пушкина

Зандер Е.
(ФРГ)

У статті аналізується Пушкін, просліджується вплив Гете на творчість поета,
наголошується взаємозв’язок почуттів і переживань двох поетів та віддзеркалення їх
в поезії.
В статье анализируется Пушкин, прослеживается влияние Гёте на творчество
поэта, отмечается взаимосвязь чувств и переживаний двух поэтов и отражение их в
поэзии.
«The scene from Faust» by A.Pushkin is analyzed in the article, the influence of Goethe’s
works upon Pushkin’s poetry is retraced, the interdependence (correlation) of feelings and
emotions of both poets and their reflection in their poetry is marked.
«Сцена из Фауста» Пушкина продолжает оставаться белым пятном в его творчестве,
хотя принадлежит к шедеврам пушкинской поэзии. Белинский не случайно назвал «Сцену из Фауста» «дивно художественной». А это «дивно художественное» творение даже
не включено в издание «Стихотворений. Поэм. Сказок» Пушкина в серии всемирной
литературы (1977 год), в редакционный совет которого входили все видные писатели
и поэты того времени, а вступительная статья и примечания принадлежат известному
пушкиноведу Благому. Такое пренебрежение к данному произведению трудно понять,
но оно существует и поныне. И хотя оно включено в десятитомное собрание сочинений
Пушкина 1974-1978 годов, примечания к нему поверхностные. Впрочем, приведем их
дословно: «Стихотворение выражает глубокое разочарование в науке, в славе, в любви. Напечатанное Пушкиным первоначально под заглавием «Новая сцена из Фауста»,
оно вполне оригинально, хотя и использует образы трагедии Гете (Мефистофель, Фауст,
Гретхен)» [1 (9: 553)]. Единственное достоинство этих примечаний – слова о том, что
это самостоятельное произведение Пушкина. В целом же они не только не способствуют
постижению смысла этого произведения, его текста и подтекста, а, наоборот, уводят от
истины. Она же, на наш взгляд, такова, что на определенном этапе поэт подверг свою
жизнь самому строгому суду – суду своей совести, что подтверждается и его письмами. В
частности, в письме к Вяземскому в ноябре 1824 года поэт пишет: «В 1820 г. переписал я
свое вранье и намерен был издать его по подписке...» [1 (9: 116)]. Это внутреннее очищение способствовало определению дальнейшей жизни путника, вновь почувствовавшего
«...и силу и радость;// В крови заиграла воскресшая младость;// Святые восторги наполнили грудь:// И с богом он далее пускается в путь» [1 (1: 252)]. На ближайшем отрезке
дальнейшего пути и была написана «Сцена из Фауста». По форме в этом произведении
можно усмотреть миниатюру «Фауста», по содержанию же это абсолютно самостоятельное произведение. Впору заметить, что Белинский назвал «Фауста» Гете лирическим
произведением в драматической форме. Таковым является и произведение Пушкина. Но
если в «Фаусте» отображена внутренняя жизнь Гете в ее взаимодействии с внешним
миром на протяжении почти всей его жизни, то в «Сцене из Фауста» отображена вну© Зандер Е., 2011
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тренняя жизнь Пушкина на определенном этапе жизни. Здесь необходимо заметить, что
своеобразие Пушкина предстанет перед читателем во всей своей полноте лишь при условии четкого представления о «Фаусте» Гете, и тогда в первой же фразе, произнесенной
в «Сцене» Фаустом, нетрудно будет узнать Пушкина:
Фауст
Мне скучно, бес.
Мефистофель
что делать, Фауст?
Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живетИ всех вас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты [1 (2: 43)].
Фаусту в трагедии Гете, как и самому поэту, скука не присуща. Скука – характерное
душевное состояние поэта в пору пребывания в Михайловском, о чем говорят его письма
того времени. «О моем житье-бытье ничего тебе не скажу – скучно», – пишет он в письме к Вяземскому [1 (9: 105)]. И к его жене В. Ф. Вяземской спустя пару недель: «Вашей
нежной дружбы было бы достаточно для всякой души менее эгоистичной, чем моя; каков
я ни на есть, она одна утешила меня во многих горестях и одна могла успокоить бешенство скуки, снедающей мое нелепое существование» [1 (9: 107)]. К брату Льву из Тригорского: «Я ревную и браню тебя – скука смертная везде» [1 (9: 110)]. В письме к Шварцу
в декабре 1824 года: «...вечером слушаю сказки моей няни, оригинала Татьяны; вы кажется, раз ее видели, она единственная моя подруга – и с ней только мне не скучно» [1
(9: 120)]. В письме к Анне Н. Вульф: «Вчера мы с Алексеем проговорили 4 часа подряд...
Угадайте, что нас вдруг так сблизило. Скука? Сродство чувства? Не знаю» [1 (9: 160)].
Первый обмен репликами можно рассматривать как завязку к последующей сцене,
из которой нетрудно понять, что не скука занимала поэта, поскольку скука – отдохновение души, а что-то иное:
Фауст
Перестань,
Не растравляй мне язвы тайной.
В глубоком знанье жизни нет –
Я проклял знаний ложный свет,
А слава... луч ее случайный
Неуловим. Мирская честь
Бессмысленна как сон... Но есть
Прямое благо: сочетанье
Двух душ...
Мефистофель
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И первое свиданье,
Не правда, ль? Но нельзя, ль узнать
Кого изволишь поминать,
Не Гретхен ли?
Фауст
О сон чудесный!
О пламя чистое любви!
Там, там – где тень, где шум древесный,
Где сладко-звонкие струи –
Там, на груди ее прелестной
Покоя томную главу,
Я счастлив был... [1 (2: 44-45)]
Содержание первых трех стихов напоминает Фауста Гете, поскольку сам Пушкин
стремился «в просвещении стать с веком наравне». Но слава, о которой говорится в следующем стихе, Фауста Гете никогда не привлекала, она прельщала юного Пушкина, однако недолго. В стихотворении «Чаадаеву» она уже была «предметом заботы малой».
Главное в словах Фауста – «благо сочетанья двух душ». Это, между прочим, мысль Гете,
но не из «Фауста», а из «Поэзии и правды». Она была высказана в связи с его страстью к
Гретхен: «Ничто так не сближает молодую чету, гармонически созданную друг для друга
природой, как любознательность девушки и готовность юноши поделиться с нею своими
знаниями. Отсюда возникает глубокая и радостная связь: она видит в нем творца своего
духовного мира, он же в ней – создание, обязанное своим совершенством не природе, не
случаю и не одному лишь чувственному влечению, а их обоюдной воле. Такое взаимное
воздействие двух душ полно неизъяснимой сладостности, и никого уже не удивляет со
времен старого и нового Абеляра, что такие встречи двух существ порождают величайшую страсть, которая приносит столько же счастья, сколько и горя» [2: 157]. Что мысль
Пушкина о прямом благе является отзвуком мысли Гете, подтверждается и репликой
Мефистофеля, не Гретхен ли он изволит поминать. В следующем затем монологе Фауста
воспроизведены чувства и связанные с ними обстоятельства самого Пушкина. Анализ
этого произведения приводит к убеждению, что Пушкин не только стремился, но и был
в знании с веком наравне, что он был не только хорошо знаком с творчеством Гете, но и
проник в суть образа Маргариты в «Фаусте» Гете, наконец, что у него была своя мучительная страсть, своя Гретхен.
С Гретхен (полное имя – Маргарита) у Гете связана величайшая страсть, следствием
ее явилась тяжкая болезнь, телесная и духовная. «Разум повелевал мне забыть ее, – признается Гете. – Но ее образ!.. Ее образ уличал меня во лжи всякий раз, как вставал передо
мной, что, надо признаться, случалось еще довольно часто». [2: 185] В этой страсти вся
тяжесть разрыва пришлась на душу юного Гете. Но в его жизни имела место и другая
страсть, в которой тяжесть развязки легла на плечи женщины. Это история его счастливой и ответной любви к Фридерике, неожиданно им покинутой. Последствия подобной
развязки и запечатлены в трагедии в образе Маргариты, представляющем собой усложненный и переосмысленный образ Фридерики. В поисках выхода из столь тягостного
состояния собственной души Гете, по старому своему обыкновению, обратился к поэзии «и взялся за продолжение поэтической исповеди, чтобы путем этой мучительной
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епитимьи, добровольно на себя наложенной, стать достойным внутреннего отпущения
грехов. Обе Марии в «Геце фон Берлихингене» и в «Клавиго», так же как отрицательные
типы – их возлюбленные, явились результатом моих покаянных дум».[2, 439] Но кто же
стоит за образом Гретхен у Пушкина, кто был истинной причиной его душевной боли и
страданий? Из приведенных выше последних строк совершенно очевидно, что трагедия
относится не к давно минувшим дням, а к вчерашним. Поскольку Пушкин, как и Гете,
стремился все его занимавшее воплотить в образы или изложить на бумаге, ответ следует
искать в его произведениях. В перечне произведений 1824 года привлекает внимание
стихотворение «Все кончено: меж нами связи нет», которое и есть, на наш взгляд, не что
иное, как запечатленная трагедия души:
Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз, обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено – я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду,
Прошедшее, быть может, позабуду –
Не для меня сотворена любовь.
Ты молода: душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты [1 (1: 222)].
Достойно внимания, что в примечаниях это стихотворение вообще не упоминается,
то есть пушкиноведы оставили его без внимания. Но что это финал отношений поэта,
вылившихся в трагедию, не вызывает сомнений. Перечень произведений 1825 года открывает «Сожженное письмо», выражающее те же мысли, те же чувства и те же муки:
Прощай, письмо любви! Прощай: она велела.
Как долго медлил я! Как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! Пылают – легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди... [1 (2: 7)]
Ничего безотраднее вообразить невозможно. Ничего подобного мы больше не встретим у Пушкина. В этих строках в полной мере проявилась пушкинская неповторимость
мыслить в стихах. Произведение в целом вызывает ощущение, что мысль и действие
здесь неразделимы, что поэт последовательно, не осознавая творимого запечатлел все на
бумаге, в деталях, зрительно воспроизводимых и внутренне ощутимых. Все произведе379

ние – неповторимое поэтическое воплощение происходившего в душе в момент пребывания в стрессе. В примечаниях к данному стихотворению сообщается, что письмо было
написано Е. К. Воронцовой. Думается, что взаимосвязь этих двух произведений Пушкина ни у кого не вызовет сомнений, как и то, что продолжением темы является стихотворение «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...», созданное в том же 1824 году:
Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение за рощею сосновой
Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...
Вот время: по горе теперь идет она,
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
………………………………………………………...
………………………………………………………...
………………………………………………………...
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;
………………………………………………………..
Но если ……………………………………… [1 (1: 245)]
Общее впечатление от этих строк, что поэт вышел из душевной комы, но ничто вокруг его не радует, все раздражает, давит и угнетает. Единственное, что согревает его,
это мысли о ней, которую он видит в ином свете. И мысли эти говорят о том, что поэт
не утратил ни веры, ни надежды, ни любви. Удивляет огромная сила воли поэта, позволившая после таких переживаний создать вскоре истинно художественные «Подражания
Корану», а за ними «Сцену из Фауста». Но поскольку в это же время он не только вынашивал идеи, но уже и опубликовал две первые главы из «Евгения Онегина», напрашивается мысль о том, что его мучительная страсть неизбежно должна хоть как-то отразиться
и в этом произведении, осмысленная применительно к особенностям его времени и к
замыслу романа. Размышления над романом склоняют к выводу, что за поэтическими
письмами Онегина к Татьяне и Татьяны к Онегину лежит реальный факт обмена письмами между Пушкиным и Воронцовой. Мы не знаем содержания самого сожженного
письма, но главное, что не вызывает сомнений, была в нем мысль, ставшая для поэта
приговором – «Но я другому отдана;//Я буду век ему верна». [1 (4: 160)] «Сожженное
письмо» можно себе представить как развязку мучительной страсти между Воронцовой
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и Пушкиным. В то же время нельзя не заметить, что нижеследующие строки письма
Онегина к Татьяне повторяют содержание стихотворения «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...»:
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!.. [1 (4: 154)]
Что здесь отражены чувства поэта к Воронцовой не вызывает сомнений. Но в связи с
этим невозможно пройти и мимо факта, что Воронцова была замужней женщиной, тогда
как Татьяна при первой встрече с ней в романе была
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой. [1 (4: 40)]
Это несоответствие убеждает в том, что в жизни поэта имело место еще одна страсть,
также оставившая неизгладимый след в душе. В этом убеждает и письмо Пушкина к Собаньской от 2 февраля 1830 года, в котором он пишет: «Сегодня 9-я годовщина дня, когда
я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни.
Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим; я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами – всякая другая забота с моей стороны – заблуждение или безрассудство; вдали от вас меня лишь
грызет мысль о счастье, которым я не сумел насытиться. Рано или поздно мне придется
все бросить и пасть к вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и
оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму
(?). Там смогу совершать я паломничества, бродить вокруг вашего дома, встречать вас,
мельком вас видеть...» [1 (9: 288)]. В «Примечаниях» сообщается, что поэт увлекался
Собаньской в 1821-1823 годы. К такому заключению склоняет также письмо Пушкина к
Раевскому от 15-22 октября 1823 года, в котором поэт пишет: «Г-жа Собаньская еще не
вернулась в Одессу, следовательно, я еще не мог пустить в ход ваше письмо; во-вторых,
так как моя страсть в значительной мере ослабела, а тем временем я успел влюбиться в
другую, я раздумал» [1 (9: 71)]. Другой, как показано выше, была Воронцова. Здесь возникает невольный вопрос, могла ли встреча с Собаньской и столь длительное увлечение
ею не отразилась в его поэзии? – Скорее всего – нет. Из общего перечня стихотворений
1821 года выделяется «Дева», в двух последних стихах которого можно легко представить пушкинскую Татьяну
Я говорил тебе; страшися девы милой!
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Я знал, она сердца влечет невольной силой.
Неосторожный друг! Я знал, нельзя при ней
Иную замечать, иных искать очей.
Надежду потеряв, забыв измены сладость,
Пылает близ нее задумчивая младость;
Любимцы счастия, наперсники судьбы
Смиренно ей несут влюбленные мольбы;
Но дева гордая их чувства ненавидит
И, очи потупив, не внемлет и не видит. [1 (1: 148)]
Скорее всего ее образ и послужил прообразом юной Татьяны. Чьи черты в Татьяне
преобладают, установить невозможно, да и не столь важно. Важно другое, что в ней
читатели видели идеал поэта и не подозревали о том, что у Пушкина, как и у Гете, в образе Гретхен отражены две мучившие его страсти, с которыми были связаны горести и
радости, счастье и несчастье.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
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ІНТЕРСЕМІОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕЗІЙ
ЧАРЛЬЗА БУКОВСЬКІ
Стаття присвячена аналізу труднощів інтерсеміотичного характеру, що виникають в процесі перекладу поезій Чарльза Буковські українською мовою. Розглядаються
особливості відтворення на перекладі фонематично-вербальної та візуальної своєрідності оригінального твору.
Ключові слова: інтерсеміотичний переклад, семантико-стилістична навантаженість тексту, адекватний переклад.
Статья посвящена анализу трудностей интерсемиотического характера, которые
возникают в процессе перевода поэзий Чарльза Буковски на украинский язык. Рассматриваются особенности воссоздания в переводе фонематически-вербального и визуального своеобразия оригинала.
Ключевые слова: интерсемиотический перевод, семантико-стилистическая наполненость текста, адекватный перевод.
The article analyses intersemiotic difficulties arising in the process of translation of the
poetry written by Charles Bukowski into the Ukrainian language. The major attention is being
paid to the peculiarities of rendering of the specific phonetic, verbal and visual nature of the
original text.
Key words: intersemiotic translation, semantic and stylistic text capacity, adequate translation.
«Don’t Try!»
Charles Bukowski
Саме ці два коротких але дуже влучних слова викарбовано на могилі поета, письменника та пильного спостерігача людської буденності з усіма її хибами та непринадностями, що став культовою особистістю Америки 50х – 70х років двадцятого століття. Чарльз
Буковські, або просто Бук, як він сам полюбляв себе називати, впродовж усього свого
життя не любив і не вважав за потрібне казати зайвого. Уся його поезія складається з
дуже простих і чітких образів, які, тим не менш, приховують у собі усю бездонну глибину людських почуттів, переживань та характерів. Як казав Джон Мартін, який з початку
70х став постійним видавцем поезій Чарльза Буковські, «Заснувавши “Блек Сперроу”,
я публікував роботи хлопців, що вважали себе французькими символістами. Публікував твори хлопців, які називали себе сюрреалістами, через що потрібно було подовгу
просиджувати над кожним віршем, щоб зрозуміти його зміст. І раптом лунає цей голос
© Скалевська Г.О., 2011
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нізвідкіль, і ти одразу розумієш, про що йде мова» [1:185]. І справді, поезії Буковські відрізняються дивовижною простотою, лаконічністю, невимушеністю та доречністю. В них
майже не можливо знайти зайвих слів. Кожен образ, кожна пауза, кожен вигин поетичної
строфи знаходяться на своєму місці і пройняті загальним ритмом та мелодією звучання.
Подібна простота та влучність виразів можуть бути частково пояснені тим, що, як казав
сам Буковські, він ніколи не намагався щось створити примусово. Дану ідею «не намагання» поет розкриває у своєму листі до Джона Уільяма Корінгтона, написаному у 1963
році. Зокрема Буковські пише наступне: «Хтось в одному з таких місць … спитав мене:
“Як все це працює? Що саме треба робити, щоб писати, творити?” Нічого не потрібно
робити, відповів я. Не треба намагатися щось створити. Це дуже важливо: не намагатися.
Ні за ради Кадилаків, ні за ради самого творіння, ні за ради вічної слави. Ти чекаєш, і
якщо нічого не трапляється, ти просто продовжуєш чекати…» [2:49].
Беручи до уваги вищезазначену простоту та невимушеність мови поезій Чарльза
Буковські, може скластися хибне враження, що його твори є досить невибагливими з
лінгвістичної точки зору, і що у досвідченого перекладача не має виникнути жодних проблем в процесі їх перекладу українською мовою. Але на практиці ситуація виявляється
дещо складнішою. Морфологічна простота мови творів Чарльза Буковські приховує в
собі дуже високу стилістичну та прагматичну навантаженість. Адже, як влучно зазначив Кирил Медведів у статті про Чарльза Буковські «… сюжет у творах Буковські не є
самоцінним – дійшовши до останньої фрази і не знайшовши в ній нічого кардинального,
розумієш, що головна ідея – у відтворенні окремого моменту реальності – його внутрішньої морфології, мовних та пластичних рухів героя, функцій його мозку, нервової
системи та шлунку. Поезія вирішує дане завдання краще за прозу. Чого лише варті …
ці розсипані по тексту паузи, що ніби відтворюють особливу розхлябаність та розумову загальмованість персонажу» [3]. Подібна «розхлябаність», тим не менш, аж ніяк не
впливає на чіткість та неприкриту прямоту образів, що виринають інколи, наче, з самої
пекельної безодні людських душ і гордовито заявляють про своє існування, не соромлячись жодного шраму та згоїни на їх обпалених обличчях. Образи – часом сумні, часом
страшні і навіть огидні – завжди влучають у найуразливішу частину нашої свідомості, закарбовуючись там на віки своєю неприкрашеною правдивістю та якоюсь болючою
справжністю. І все це досягається без застосування жодних високих поетичних троп або
витончених художньою красою хитромудрих виразів. Ні, лише гола правда, неприкрашена буденність, нічим невизначні події нашого життя, на які ми, як правило, навіть не
звертаємо уваги, хоча саме з них й складається неповторна дійсність кожної людини,
хоча саме в них проявляється вся наша сутність.
Поезії Чарльза Буковські пройняті ледве вловимою, інколи навіть прихованою, але,
в той же час, абсолютно неповторною внутрішньою мелодикою, що надзвичайно органічно співіснує з головними образами його поетичних творів, підсилюючи їх прагматику
та оригінальність звучання. Подібна внутрішня мелодика складається з незліченної кількості пауз, розривів поетичної строфи та фонетичної довершеності й влучності майже
всіх слів, що завжди знаходяться на своєму місці і практично ніколи не хибують наявністю зайвих складів або звуків. Дана мелодика пов’язана ще й з тим, що більшість своїх
поезій Чарльз Буковські полюбляв читати вголос, підсилюючи стилістичну навантаже384

ність поетичних образів своїм власним досить незвичним голосом, з притаманною саме
йому неповторною палітрою інтонацій. Згодом ця інтонаційно-звукова складова стала
невід’ємною частиною стилістичної довершеності та повноти образів, що розкривалися
в його поезіях. Саме тому, перекладати поетичні твори Чарльза Буковські – це, немов,
грати на дуже примхливому та витонченому музичному інструменті. Один невірний рух
пальців – і мелодію зіпсовано назавжди. Одне невірне слово – і музика зникає, а разом з
нею зникає краса і глибинна сутність усього твору.
З огляду на вище вказану інтонаційно-звукову своєрідність та внутрішню мелодійність, що є важливою складовою прагматичної навантаженості та неповторності образів
у поетичних творах Чарльза Буковські, досить доречною буде розмова про особливості
застосування саме інтерсеміотичних елементів перекладу з метою досягнення найвищого рівня адекватності та влучності передачі семантико-стилістичної своєрідності мови та
образів даних поезій засобами української мови. Слід зазначити, що поняття інтерсеміотичного перекладу розглядалося багатьма вченими лінгвістами та перекладознавцями,
хоча й не всі з них сприймають його як повноцінний класичний вид перекладу, так само
як, наприклад, внутрішньомовний переклад. Так, один з найвидатніших лінгвістів двадцятого століття Р.О. Якобсон, розглядаючи засоби та методи інтерпретації текстового
знаку, говорить і про між – або інтерсеміотичний переклад, розуміючи під цим терміном «…інтерпретацію вербальних знаків за допомогою невербальних знакових систем»
[4:19]. У більшості випадків прикладами інтерсеміотичного перекладу текстів вважають
чисельні ілюстрації до творів художньої, особливо дитячої літератури, екранізацію та
театральну постановку романів і творів інших літературних жанрів, написання музики
на вірші поетів та багато іншого. Як правило, всі елементи інтерсеміотичного перекладу
доповнюють одне одного, підсилюючи експресію та стилістичну виразність оригінального вербального твору.
У поезіях Чарльза Буковські роль вищезазначеного інтерсеміотичного елементу виконує та сама внутрішня мелодика, особливе звучання, яке повинне супроводжувати
презентацію кожного його твору. Позбавлені цієї унікальної музики, поетичні твори
Буковські перетворюються на просту суміш мертвих слів, зафіксованих на папері, що
вже не можуть донести до сприймаючої їх людині усієї безмежної різноманітності
почуттів та відтінків переживань, що їх може з легкістю передати живий людський
голос. Крім того, в оригінальному варіанті більшість поезій Чарльза Буковські супроводжують тематичні слайд-шоу, відео файли, на яких зображено самого автора, або
мальовані короткометражні мультфільми. Як правило, на тлі усіх цих відео сюжетів,
використовуючи різні ефекти, додатково прописуються слова самої поезії, що значно
підсилює прагматику та емоційну значущість, змальованих в даному творі художніх
образів та ідей. Тому, перекладаючи поезії Чарльза Буковські українською мовою, ми
дійшли чіткого висновку, що для збереження та повної передачі стилістично-смислового навантаження та глибокої багатогранної експресії оригінального твору необхідно
передавати усю гамму його звукових та візуальних складових, адже саме вони сприяють
підсиленню впливу даної поезії на реципієнта, одночасно звертаючись до усіх його органів чуття. Дану ситуацію можна докладніше розглянути на прикладі перекладу поезії
«The Bluebird» Чарльза Буковські:
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The Bluebird

Синій птах

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say, stay in there, I’m not going
to let anybody see
you.
there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I pore whiskey on him and inhale
cigarette smoke
and the whores and the bartenders
and the grocery clerks
never know that
he’s
in there.

у моєму серці сидить синій птах що
хоче звідти вирватися
але я занадто суворий до нього,
я кажу йому, сиди там, я не збираюся
тебе
кому-небудь показувати.
у моєму серці сидить синій птах що
хоче звідти вирватися
але я заливаю його віскі, вдихаю
цигарковий дим
і всі ці повії бармени
бакалійні клерки
навіть не здогадуються
що він
там.

there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too tough for him,
I say,
stay down, do you want to mess
me up?
you want to screw up the
works?
you want to blow my book sales in
Europe?
there’s a bluebird in my heart that
wants to get out
but I’m too clever, I only let him out
at night sometimes
when everybody’s asleep.
I say, I know that you’re there,
so don’t be
sad.
hen I put him back,
but he’s singing a little
in there, I haven’t quite let him
die
and we sleep together like
that

у моєму серці сидить синій птах що
хоче звідти вирватися
але я занадто суворий до нього,
я кажу йому,
сиди тихо, ти що хочеш зруйнувати
мої плани?
хочеш зіпсувати
твори?
хочеш зашкодити продажу моїх книжок у
Європі?
у моєму серці сидить синій птах що
хоче звідти вирватися
але я занадто розумний, я випускаю його
лише
у ночі інколи
коли всі сплять.
Я кажу йому, я знаю що ти там,
а тому
не засмучуйся.
тоді я повертаю його назад,
і він потроху співає
там усередині, я ще не зовсім дав йому
померти
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twith our
secret pact
and it’s nice enough to
make a man
weep, but I don’t
weep, do
you?

і ми спимо разом ось
так
уклавши
секретний договір
і це так чудово що
можна й
заплакати, але я не
плачу, а
ви?

Як ми бачимо, перекладаючи дану поезію українською мовою, ми намагалися зберегти якомога точнішу структурну та ритмомелодійну відповідність перекладу творові
оригіналу. Саме задля цього ми зберегли усі паузи та розриви поетичних рядків, а добираючи українські еквіваленти багатьох слів оригіналу, ми зупиняли свій вибір саме
на тих, що найбільше відтворювали не лише їх морфолого-сематичну, а й фонетичну
будову. Беручи до уваги важливу прагматичну роль, яку відіграють ритм та інтонаційне
звучання у поезіях Чарльза Буковські, ми зробили особливий акцент на збереженні оригінальних наголосів у ключових емоційно навантажених словах та спробували перекласти дану поезію так, щоб кількість слів у рядку на перекладі не відрізнялася від кількості
слів оригінальної поетичної строфи.
Але вищезазначене відтворення структурної та ритмомелодійної своєрідності оригінальної поезії на перекладі все ж не забезпечує усю повноту передачі її стилістичного та
емоційно забарвленого, естетичного впливу на реципієнта. Справа в тому, що оригінальний варіант даного поетичного твору доповнюється звуковим супроводом, представленим аудіозаписом читання вище запропонованої поезії вголос самим Чарльзом Буковські, та тематичним відео файлом з кадрами з життя поета, що яскраво ілюструють ключові художні образи. Внаслідок подібних доповнень значно підсилюється прагматичний
вплив поетичного твору на читача, а отже, і переклад даної поезії неможна вважати повноцінним без застосування вищевказаних додаткових засобів художнього впливу.
Внаслідок роботи над перекладами поезій Чарльза Буковські ми прийшли до висновку, що для повноцінного відтворення стилістичного забарвлення та збереження експресивного навантаження оригінальних творів необхідно вдаватися до елементів інтерсеміотичного перекладу, доповнюючи вербальний текст перекладу невербальними засобами
звукового та візуального впливу. На практиці ми переконалися, що за своєю експресивністю дана поезія виходить далеко за межі свого літературного жанру, перетворюючись
на справжню виставу із застосуванням усіх необхідних для останньої засобів.
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РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ

Стаття присвячена розгляду особливостей перекладу рекламного тексту та аналізу ролі перекладача в цьому процесі.
Ключові слова: рекламний текст, мова перекладу, мова оригіналу, семантичний та
лексичний компоненти, конотативні зв’язки.
Статья посвящена рассмотрению ряда особенностей перевода рекламных текстов
и роли переводчика в этом процессе.
Ключевые слова: рекламный текст, язык перевода, язык оригинала, семантический
и лексический компоненты, коннотативные связи.
The article deals with some characteristic features of advertisement text translation and
the role of a translator in the process.
Key words: advertisement text, language of translation, language of the original, semantic
and lexical components, connotative ties.
Останнім часом рекламу називають “п’ятою силою”. Вона є двигуном ринкової економіки, проте водночас вона – «соціальний механізм» [1: 55], який змінює стосунки між
людьми в суспільстві, їхній менталітет, а також створює новий вид відносин. Реклама має
свої закони створення, механізми впливу, способи мовної організації, інтерпретації та
перекладу, що орієнтований на іншомовних споживачів рекламної продукції. Індустрія
реклами розрізняє рекламні продукти (також послуги), які можна продавати, використовуючи когнітивні аргументи або афектні стратегії переконання [2: 52]. До першої групи
належать автомобілі, музичні центри, страхові поліси, характеристики яких є різними
і вимагають довших текстів, що інформують про переваги товарів з метою їх продажу.
Друга група містить, наприклад, парфуми, цигарки, алкогольні напої, які не продаються
лише завдяки інформації про них. У цій продукції ставка робиться на ті компоненти, що
викликають емоційно-забарвлені реакції, які є вирішальними при купівлі.
Як зазначає Х.Г. Кафтанджиев, рекламний текст завжди впливає на людей, незалежно від того, до якого соціального прошарку вони належать, тобто основна функція рекламного тексту завжди є комунікативною, апелятивною, переконуючою.
© Демиденко О.П., Соколова В.С., 2011

388

Через глобалізацію ринків та зростання ролі міжнародного туризму переклад рекламних текстів набуває великого значення. Оскільки рекламні кампанії потребують великих
коштів, підприємці намагаються використати одну й ту саму стратегічну концепцію як
матеріал на кількох ринках. Туристична галузь також вимагає багатомовного рекламного
матеріалу у формі проспектів, брошур тощо. Хоча рекламні тексти виконують, перш за
все, апелятивну функцію, вони не становлять собою гомогенного типу текстів, тому що
для вдалої передачі рекламного повідомлення індустрія реклами використовує всі текстові та мовні засоби, такі, як риторика, інтер-текстуальність, просодія, метафора, каламбур тощо. У рекламі часто використовується ефект мовної гри. Передусім це стосується
взаємодії між денотацією та конотаціями. Тому перекладач за допомогою своїх знань
повинен з’ясувати, чи можна передати конотативні зв’язки тексту-оригіналу на мову-переклад. Якщо це неможливо, то завдання перекладача полягає в тому, щоб знайти для нових груп адресантів мовні засоби, які б найточніше відповідали планам реклами. [3: 19].
Під час перекладу рекламних текстів важливо враховувати кілька чинників: наприклад, культурний рівень певної групи людей, вік, національність, стать, соціальне походження, освіту тощо; встановити, чи можуть бути передані конотативні зв’язки тексту-оригіналу на відповідний культурний рівень мови-перекладу. Особливо важливо
перекласти використані в тексті-оригіналі риторичні та мовностилістичні засоби й при
цьому зберегти зміст тексту-оригіналу. Отже, переклад рекламних текстів вимагає творчих здібностей до продукування тексту, які виходять за рамки розуміння звичайної ролі
перекладача. [4: 124].
При перекладі рекламних текстів йдеться, перш за все, про те, щоб підкреслити апелятивну функцію тексту в мові-перекладі. На першому плані постає рекламне повідомлення. Але воно не завжди доходить до реципієнта незмінним. Переклад може також
змінити смисл оригіналу рекламного повідомлення, якщо інформація вихідного тексту
не зовсім точно передана на мову-переклад.
Безперечно, дуже важливо повністю і точно передати зміст тексту-оригіналу на іншу
мову, його стилістичні та експресивно-емоційні особливості, що перекладачеві вдається
не завжди. Якщо критерій точності перекладу відповідає ідентифікації інформації в різних мовах, то цей переклад можна назвати «неушкодженим», тобто таким, що передає
інформацію однаковими мовними засобами. На відміну від переказу, переклад повинен
передавати не лише те, що містить оригінал, а те, як написаний оригінал [5: 42].
На цій основі в рекламному дискурсі розрізняють прагматичний і семантичний компоненти, які перебувають в ієрархічних відносинах: основну роль у рекламі відіграє
прагматичний компонент, який обумовлений логічною та емоційною аргументацією, а
семантичний компонент є додатковим. Прагматичний компонент змісту визначає не лише
тему повідомлення, а й комунікативну функцію кожного елемента семантичної структури [6: 21]. Це твердження є визначальним для перекладу рекламних текстів, оскільки
воно вказує на можливість змін семантичного компонента за умови, що ці зміни не спричиняють змін прагматичного компонента рекламного дискурсу, тобто передбачувану в
тексті логічну та емоційну аргументацію, яка при перекладі має залишатися незмінною.
Двомовну комунікацію можна вважати успішною, якщо перекладений текст так само
впливає на іноземного реципієнта, як і оригінал. Ієрархічний зв’язок між прагматичним
і семантичним компонентами в перекладі рекламних текстів полягає в тому, що праг389

матичний компонент контролює комунікативну функцію всіх елементів семантичного
компонента та можливість його змін. З прагматичної точки зору переклад означає встановлення зв’язків між співрозмовниками в мові-оригіналі та мові-перекладі. Іншими
словами, переклад рекламних текстів ґрунтується на функціонально-прагматичній адекватності. Рекламний текст як проблема перекладу не повного й точного відтворення змісту та стилістичних особливостей тексту-оригіналу, а передачі основної комунікативної
функції оригіналу. [7: 151].
Таким чином, основна мета реклами – впливати на свідомість споживача, привернути його увагу та переконати його придбати певний товар. Тому переклад рекламного
тексту повинен ураховувати стратегічні рішення вихідної концепції та її потенційний
результат на запланованому ринку. При перекладі рекламних текстів перш за все має зберігатися прагматична функція тексту-оригіналу. Переклад може бути успішним за умови,
якщо він здійснює на реципієнта такий самий уплив, як і оригінал. Усі мовностилістичні
засоби тексту оригіналу, які роблять рекламу ефективною, повинні бути передані в мові
перекладу. Проте прагматика тексту-перекладу повинна обов’язково збігатися з прагматикою тексту-оригіналу. [8: 21].
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ПІДБІР ВАРІАТИВНИХ ВІДПОВІДНИКІВ
У ПРОЦЕСІ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ

У статті розглядається існуюча на сучасному етапі в перекладознастві система
відповідників, які застосовуються у процесі перекладу з метою досягнення адекватного
перекладу тексту.
Ключові слова: адекватний, відповідник, еквівалентність, компетенція, лексикограматична трансформація.
Рассматривается существующая в теории и практике перевода система эквивалентов, которые употребляются во время перевода различных текстов.
Ключевые слова: адекватный, эквивалент, эквивалентность, компетенция, лексико-грамматическая трансформация.
The article deals with the conventional system of equivalents in the process of translation,
which was applied into practice with a view to adequacy of translation.
Key words: adequate, equivalent, equivalence, competence, lexico-grammatical transformation.
Природні мови є продуктом і засобом пізнавально-практичної та міжмовної комунікативної діяльності людини. У кожній мові, з одного боку, формується та функціонує особлива мовна класифікаційна модель світу. З іншого – з розвитком різнопланових
концептуальних картин світу в мові кожного народу закріплюється соціальний та культурний досвід усього людства на певних етапах його історичного розвитку. У процесі
міжмовної взаємодії набуває великого значення переклад як вид комунікативної діяльності людини і попри виконання ним своєї безпосередньої функції, а саме – усунення
як мовного, так і культурно-естетичного бар’єру між комунікантами, переклад “завжди
програє у часі одномовній комунікації”, однак “його масштаби не зменшуються, позаяк засвоєння складної естетичної та наукової інформації у вторинній культурі можливе
лише шляхом її письмової фіксації засобами цільової мови” [Чередниченко 2007, 163].
Окрім того, функціональність перекладу в сучасній картині світу визначається ще й наступними його функціями: комунікативною, когнітивною, креативною та охоронною
функціями. З виконанням перекладом своїх функцій тісно пов’язане теоретичне питання
у перекладознавстві, що складає поняття мовної, відповідно й перекладної універсалії –
питання про перекладність слова, словосполучення, речення та тексту. На цій ниві точилися і точаться гострі дискусії про поняття перекладності та “неперекладності” у перекладацькій діяльності. М. Рильський [Рильський 1975, 54] зазначав, що “перенесення образів, метафоричних порівнянь, фонетичної музики з однієї мовної стихії до іншої – річ
неможлива” [Рильський 1975, 54], А. Федоров, висловлюючи свою точку зору стосовно
перекладності [Федоров 1982, 15], наголошував на тому, що теоретики перекладознавства “дуже часто мають на увазі інтерпретацію назв національно-специфічних реалій,
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передача яких безсумнівно належить до найбільших, хоч і переборних як свідчить досвід, труднощів”. Розв’язком перекладності та неперекладності у практиці перекладу є
основний закон перекладу, сформулюваний на базі теоретичних знань та практичної діяльності українським науковцем С. Ковганюком [Ковганюк 1968, 23], який стверджував,
що “якщо хочеш гармонійного поєднання форми та змісту, то бери зміст оригіналу, але
надавай йому форми, властивої твоїй рідній мові”. Перекладаючи різнопланові за змістом та жанром тексти, перекладач відповідно підбирає адекватні відповідники в цільовій
мові, тому що автори використали ті лексичні одиниці висхідної мови, які найточніше
змогли передати їх авторські задуми. Особливо, у текстах художньої літератури відображена як уся палітра лексичного складу мови, так і всі, характерні їй, граматичні явища,
відтак під час перекладу набуті знання з граматики є безпосередніми “машинальними”
помічниками перекладача, оскільки якраз у процесі перекладу “такі помічники”, можна
сказати, на рівні підсвідомості перекладача, перетворюються у так звані перекладацькі граматичні еквіваленти одночасно обома мовами. Іншим важливим помічником перекладача є його знання рідної мови, яку він завдяки своїй діяльності, також збагачує,
виконуючи, при цьому, місію посередника (комунікативна, міжкультурна функції перекладу), до того ж, здійснює охоронну функцію рідної мови. Отже, важливу роль у процесі перекладу відіграє перекладач, який повинен володіти різного роду компетенціями
індивідуума та фахівця, тобто – бути індивідуумом з енциклопедичним рівнем знань,
що і є “передумовою об’єктивно вірного сприйняття перекладу” [Федоров 1982, 12]
реципієнтом у майбутньому. А мовна компетенція перекладача покликана забезпечити
еквівалентність перекладу щодо оригіналу на двох основних рівнях перекладу: системному (формальному) і текстовому (комунікативному). Поєднання у перекладі цих двох
рівнів дорівнюється еквівалентності та адекватності перекладу. Звідси випливають два
типи еквівалентності, чи рівнозначності, які можуть характеризувати відношення тексту
оригіналу до тексту перекладу і які фактично перебувають у діалектичній залежності
один від одного з метою здійснення перекладачем адекватного перекладу. Перекладач
як оператор логічних операцій на межі перекладацької дихотомії „текст-оригінал” та
„текст-переклад” перетворює висловлювання однієї мови на нові висловлювання іншою мовою, використовуючи логічні операції трансформаційних процесів як бінарний
оператор передачі інформації. Різниця внутрішньої форми слів, які позначають одне й
те ж поняття у різних мовах, обумовлює необхідність враховувати особливості кожної
мови у процесі вибору прийомів застосування лексичної трансформації. Проте, оскільки
кожний переклад реалізується у цільовій мові, незалежно від того, якими засобами він
здійснюється, він повинен завжди приводити до рівнозначності, тобто еквівалентності
тексту висхідної мови. Прийоми трансформації мають творчий характер, проте, якщо
результат рівнозначності набуває оптимально абсолютного значення для носіїв обох мов
у денотації одних і тих же предметів, явищ чи понять, то він може бути зафіксованим у
двомовному словнику як еквівалент, чи відповідник. Звичайно, оптимальність і сталість
у системі відповідників може формуватися, як правило, лише у вузьких за смислом контекстах, тому закріплені у словниках приклади перекладу шляхом трансформацій рідко
виходять за рамки словосполучень, а частіше всього такими словосполученнями є фразеологічні одиниці. Водночас нові терміни чи слова-неологізми можуть не входити до
складу лексикографічних джерел, адже робота укладача словника є копіткою, тривалою
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за часом працею, а носій мови оригіналу використовує у своєму мовленні мовні одиниці,
які потребують перекладу. Що ж тоді потрібно робити перекладачеві, за допомогою яких
прийомів та способів йому необхідно донести інформацію до реціпієнта?
У сучасному перекладознавстві в теорії та практиці перекладу вибудовуються три
категорії відповідників, шляхом логічного підбору яких здійснюється адекватний переклад: 1) відповідники, які склалися у результаті рівнозначності денотата в двох мовах,
окрім того, є результатами взаємодії мовних контактів і називаються словниковими відповідниками; 2) Відповідники неоднозначного слова, яке позначає, з першого погляду,
схоже поняття у всіх мовах світу, проте не є тотожним поняттям у категоризації мовної
одиниці тієї або іншої мови і вимагає для свого пояснення контекст, такі відповідники
називаються варіативними/контекстуальними відповідниками; 3) лексико-граматичні
трансформації – застосування різних способів та прийомів практики перекладу.
Якщо в процесі перекладу відтинки мовленнєвого потоку піддаються перекладу відповідно до норм мови, якою перекладають, то словникові відповідники характеризуються своєю сталістю і відносною незалежністю від оточення. Тобто, там, де між мовами у
процесі їх взаємодії утворилися словникові відповідники, перекладач позбавлений можливості вибирати. У процесі ж перекладу з однієї мови на іншу потрібно враховувати
взаємодію одних і тих же чинників логіко-семантичного порядку для передачі одного й
того ж смислового змісту як в тексті-оригіналі, так і в тексті-перекладу. Наприклад, особливо, під час письмового перекладу виділяються одиниці перекладу, для яких у мові
відсутні будь-які словникові відповідники. У такому випадку, для точності перекладу
значення слова інколи потрібно поступитися економією мовних засобів – перекладати
більш розширеним варіантом, тобто – способом додавання слова чи слів або ж за допомогою описового перекладу (наприклад, лінгвокраєзнавчі реалії, сучасні терміни економіки чи інших галузей знань), застосовуючи усі існуючі в теорії види лексико-семантичної трансформації. У теоретичній літературі на сучасному етапі розвитку перекладознавства виділяють дев’ять способів відтворення у мові-перекладу краєзнавчих та етнічних
реалій, неологізмів, термінів. Це – комбінована реномінація, дескриптивна перифраза,
транскрипція (транслітерація), ситуативний відповідник, калькування, гіперонімічне перейменування (генералізація), транспозиція на конототивному рівні, метод уподібнення
(синонімічна заміна) та контекстуальне розтлумачення реалій [Чередниченко 2007, 190].
Варто зауважити, що дуже багато лексичних одиниць німецької мови, які вже стали надбанням лексикографічних джерел, є недиференційованими, тобто мають таке поняття,
яке не можна охопити в українській мові під час перекладу одним словом. Такі німецькі
слова відносяться здебільшого до позначення категорії абстрактних понять чи до тих, які
утворюють терміносистему правничих наук. Наприклад, іменник die Lerneinstellung
(нім.) – дослівний переклад – „позиція навчання або відношення до навчання», проте
кращим варіантом перекладу німецького композитного утворення буде – «свідоме ставлення до навчання»; die Urteilsfähigkeit, die Urteilskraft, das Urteilsvermögen – „вміння
робити висновки, здатність судити про що-небудь зі знанням справи»; словосполучення den Neigungen nachgehen – „займатися тим, до чого є нахил», хоча тут підходить і
може більш слушно використовуватися дієслово української мови «цікавитися». З точки
зору практики перекладу доцільно розрізняти випадки, коли варіативні відповідники
слова, по-перше, подано у словнику та, по-друге, коли вони, деякою мірою, відсутні у
393

тому значення, що подано у контексті. У першому випадку перекладач вирішує завдання
вибору одного адекватного в цьому контексті варіативного відповідника слова мови-оригіналу з кількох, поданих у словнику відповідників. Для цього перекладач повинен точно
визначити лексико-семантичний варіант слова (тобто, в якому значенні воно вжито), після чого підібрати належний відповідник з тих слів, що наведені у словнику, до контексту.
Варіативні відповідники встановлюються між словами в тому випадку, коли в мові перекладу існує декілька варіантів слова для передачі одного й того ж значення слова мови
оригіналу. Розглянемо один приклад. Іменник німецької мови «der Soldat“ має у двомовному словнику щонайменше два відповідники [Москальська 1980, 358], а фактично чотири – 1. «солдат, военнослужащий, военный»; 2. шахм. «пешка». „Великий німецькоукраїнський словник” [Мюллер 2005, 559] подає нам два відповідника до іменника німецької мови – «солдат, військовик». Оскільки це слово іншомовного походження як у
німецькій, так і в українській мовах, то розглянемо його тлумачення у словнику іншомовних слів – (італ. soldato, від лат. soldare – наймати, платити жалування) – 1) Категорія рядового складу військовослужбовців 2) В широкому розумінні – воїн, військова людина, ветеран [СІС 1985, 774]. Побудовані ряди у «Синонімічному словнику української
мови» (2006) – «солдат» – (військовик найнижчого звання сухопутних військ) рядовий,
боєць, стрілець заст.; «служивий» заст., москаль заст., служба розм. (переважно у
звертанні), рядовик розм. заст., жовнір діал.” [ССУ 2006, ІІ, 646]; «військовик – (людина, що служить у війську, армії) військовослужбовець, військовий; армієць рідше» [ССУ
2006, І, 281); «вояк – (військовослужбовець або учасник боїв, воєн) боєць, воїн, вояка
розм.., воячисько фам., воячня збір. розм., звитяжець, витязь поет., войовник заст., оборонець заст., ратник заст., ратоборець заст., рубака розм» [CCУ 2006, І, 304]) демонструють явище стилістичної диференціації вживання слова, тому що воно позначає особу, яка служить у війську, проте залежно від виконуваної нею функції має синонімічні
відповідники, забарвлені різними емоційно-семантичними відтінками відповідно до
сфери використання слова у тому або іншому контексті. Та й мотивація слова у номінації
суб’єкта у різних формульних зображеннях є первинною по суті, проте вторинною відносно різних аспектів суспільних явищ, що зумовили найменування. Залежно від того,
про що пише чи говорить автор, будь-яке слово цього семантичного гнізда може вживатися як у прямому, так і в переносному значенні та володіти різними семантичними відтінками стосовно контексту мовних та позамовних чинників. “Новий тлумачний словник
української мови” [Яременко, Сліпушко 2008, 351] тлумачить це слово як “рядовий, військовослужбовець сухопутних військ, стрілець, вояка, боєць, воїн». Двом останнім іменникам української мови відповідає еквівалент у німецькій «der Krieger“ [Мюллер 2005,
392]. Тому, якщо ми будемо перекладати тексти з німецької мови українською чи навпаки, в яких буде зустрічатися лексична одиниця „der Soldat“, то залежно від жанру тексту
та його стилістичної наповненості будемо підбирати й відповідники в українській мові.
Так, „Німецько-російський синонімічний словник“, за редакцією І. Рахманова (1983),
визначає цей іменник німецької мови як індиферентний синонім, що має ще три синонімічні одиниці – ”der Gemeine, der Krieger, der Feldgraue“ [Рахманов 1983, 429]. Зауважимо, що всі ці синоніми не є частотними у вживанні сучасної німецької мови, можливо,
окрім іменника „der Krieger” [Duden 1996, 900), попри те, що він вважається історизмом
у німецькій мові. У давніх германців так називалися „зброєносці” і цей іменник є похід394

ним словом від іменника «der Krieg“ [Kluge 2002, 533). До того ж, тлумачний словник
Sprachbrockhaus тлумачить цей іменник у значенні „Soldat, Kämpfer“ (Sprachbrockhaus
1981, 376) – укр. „солдат, вояка». Окрім того, у складі сучасної лексичної системи німецької мови слово вживається у складі атрибутивних словосполучень на кшталт – «ein
kalter Krieger“ – „політик, який підтримує методи ведення холодної війни», «ein müder
Krieger“ – „втомлений спортсмен». Два інших іменника – 1) архаїзм – «der Gemeine“ –
Soldat der untersten Rangstufe – (Sprachbrockhaus 1981, 239) – у синонімічному словнику
відповідає званню військовослужбовця, місце якого з такою номінацією визначено у статуті; 2) професіоналізм (часів першої та другої Світових воєн) „der Feldgraue“ – „солдат-піхотинець», «сіра шинель». Одномовні словники Sprachbrockhaus (1981) та Duden
(1996) взагалі не тлумачать останній іменник, проте пояснюють похідний від нього прикметник „feldgrau“, від якого і утворився похідний іменник – „feldgrau wie Frontuniform“
– „сірий як фронтова шинель». Читаючи роман Г.В. Каца „Замковий провулок 21”
(H.W.Katz, „Schloßgasse 21“, 2000), ми бачимо, що авторські спогади про дитинство тісно
переплетені з тогочасними реаліями, які письменник намагається передати мовними засобами, використовуючи відповідно і лексичні одиниці, вживані у роки Першої Світової
війни – „An der Wand hing das Bild seines Vaters. Er erinnerte sich kaum noch an ihn. Er sah
das Bild an. Ein Feldgrauer mit Pickelhelm, ein freudes, schmales Gesicht mit Brille und
Schnurbart, Schaftstiefel mit hineingestopften Hosenbeinen. Der Vater lag irgendwo in
Flandern“. – Перекладаємо – «На стіні висіла фотографія батька. Він ледве пригадує
його. Глянув на фото: вояка у касці зі шпилем, видовжене добре обличчя в окулярах та з
вусами; чоботи з високими халявами, в які заправлені штани. Десь у Фландрії була могила батька». Поява лексичної одиниці «der Feldgraue“ у художніх творах могла бути
спричинена тими ж позамовними чинниками, тобто логічно-поняттєвою категоріазацією
розрізнення денотатів користувачами мови, а саме протилежним позначенням особи до
існуючого чину в німецькій армії в історичному минулому, а саме – „Feldwebel“
(„Unteroffizier“ erweiterter Standardwortschatz fachsprachlich (16. Jh.), fnhd. feldweibel
Stammwort. Seit dem 16. Jh. zu Weibel „Gerichtsdiener“, also eine untergeordnete Amtsperson
im Feld (Krieg, Heer) [Kluge 2002, 284] – укр. „фельдфебель, старший сержант» [Мюллер 2005, 234]. Іменник «der Feldgraue“ закріпився у мові військових з метою протиставлення простого рядового в армії і його безпосереднього начальника. Проте на відміну від
слова „der Feldwebel“, іменник „der Feldgraue“ зафіксований не у всіх лексикографічних
джерелах, але зберігся більше в усній формі, відомій неширокому загалу населення, тобто не є частотним у вживанні і відноситься до архаїчної професійної лексики. У сучасній
німецькій мові іменник „der Soldat“ [Duden 1996, 1415) має низку значень, а саме – 1)
Angehöriger der Streitkräfte eines Staates – (укр.) „військовослужбовець військових сил однієї якоїсь держави»; 2) Schach: Bauer – (укр.) шахи: „пішак»: 3) zur Verteidigung
befähigtes Tier in Ameisen oder Termitenstaaten – (укр.) „мураха-воїн». Sprachbrockhaus
тлумачить слово так – ursprünglich eine Sold empfangene Militärperson – первинне значення слова «особа, яка служить в армії, отримує платню по найму» (Sprachbrockhaus
1981, 644). Інші лексикографічні джерела ще інакше: 1) urspr. eine Sold empfangene
Militärperson; 2) unterster Mannschaftsdienstgrad der Land- und Luftstreitkräfte – (укр.)
„найнижчий ранг військовослужбовця у наземних та військово-повітряних силах будьякої країни» (Handlexikon in zwei Bänden 1984, 1110); ein Mitglied einer Armee oder jeder,
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der kein Offizier ist – (укр.) „особа, яка служить в армії або той військовослужбовець,
який не є офіцером» [Langenscheidt 1997, 891]. Отже, три різних тлумачних словники
німецької мови пояснюють денотат, відомий з давніх часів у багатьох мовних картинах
світу, по-різному, проте ці пояснення мають однакове смислове навантаження. Якраз про
цей випадок можна сказати, що денотат володіє як денотативним, так і конототивним
значеннями, які співпадаючи у варіативних відповідниках двох мов, є зовсім різними у
формі словникових відповідників. У різних мовленнєвих ситуаціях, або ж у текстах, ми
розрізняємо це слово неоднаково, тобто розуміємо його не як рівнозначні поняття категоріального світу, а як наближені за значенням денотати (наприклад, у контексті розрізнення посади в армії «солдат – рядовий», «солдат – офіцер» і т.д.). Ось, читаємо анотацію до роману Еріха Марії Ремарк «Дорога додому» – «In „Der Weg zurück“ schildert
Remarque die Auswirkungen des Krieges auf Geist und Seele der jungen Soldaten nach ihrer
Rückkehr in die Heimat“... Перекладаємо – „У романі «Дорога додому» Ремарк продемонстрував вплив війни на душі молодих солдат після їхнього повернення на Батьківщину»
– одне речення з публіцистичного тексту. Відкриваємо той же роман письменника і, звичайно, в ньому теж знаходимо уривок, в якому вживається іменник «der Soldat“ –
„Menschen wollt ihr werden? Ihr seid ja noch nicht mal Soldaten! Wenn man sieht, wie ihr eure
Gewehre anfasst, kann man Angst kriegen, dass ihr euch die Hände brecht!» – Перекладаємо
– «То ви хочете стати людьми? Та ви вже й не вояки (Та ви вже ж ніякі і не вояки)!
Якщо хтось побачить, як ви до своєї зброї доторкаєтесь, то може переляк схопити, що
ви собі всі руки переламаєте». Звичайно, можна перекласти, вживаючи різні іменники
української мови з синонімічних рядів (див. угорі) або ж просто використати іменник
«солдат», проте якраз тут підібраний іменник української мови передає зміст цієї контекстної ситуації, яку відобразив автор у своєму романі, зображуючи колишніх солдатів
Першої Світової війни як людей тогочасного „втраченого покоління”, які повернулися з
війни і які навчилися воювати, але не навчилися жити у післявоєнний час. Словник
«Ложных друзей переводчика» (1972) звертає нашу увагу на те, що в шахах апелятив
«der Soldat“ вживається у значення „пішак», тобто володіє вторинною семантикою і тому
перекладачеві необхідно знати цей термін українською мовою, особливо в процесі усного перекладу. Водночас, як ми бачимо в інтерпретації одномовного словника
Sprachbrockhaus, цей апелятив використовується і в зоології, тому відповідно українською мусить перекладатися згідно терміносистеми української мови „мураха-воїн”.
Перше значення іменника у словнику Sprachbrockhaus «der Soldat» може належати до
групи варіативних відповідників і потребувати їхнього підбору в мові перекладу залежно
від контексту, а друге і третє значення слова є словниковими відповідниками „пішак”,
„мураха-воїн”, хоч вони і є поняттями різних терміносистем, тому їх і потрібно перекладати залежно від текстового наповнення. Наприклад, у статті лексикону німецької мови
як довідниковому тексті подано інформацію – «Ameisen – ... ein Volk besteht aus mehreren
«Kasten“: geflügelten Weibchen (Königinnen) und Männchen sowie geschlechtlich
unentwickelten, flügellosen Arbeiterinnen und Soldaten...“ [Handlexikon 1984,42] – „Мурахи
– ... вид комах, який складається як з декількох «каст»: самок (королев) та самців з крилами, так і статево недорозвинутих, безкрилих мурах-робітниць і мурах-воїнів”.
Отже, варіативні відповідники – існуючий найпоширеніший класифікований вид
відповідників у теорії та практиці перекладу для адекватної передачі тексту-оригіна396

лу мовою перекладу з метою подачі реципієнтам найоптимальнішого варіанту тексту,
оскільки більшість слів (в тому числі певна кількість термінів) є неоднозначними і вони
потребують при перекладі адекватного вибору перекладачем відповідників залежно від
мовленнєвої ситуації. Перекладач має розуміти, що використання ним словникових та
варіативних відповідників, вдале застосування лексико-граматичних трансформацій, намагання уникнути граматичної та лексичної інтерференції під час перекладу допоможе
здійснити йому адекватний переклад вихідного тексту.
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ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ
ТЕКСТІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Стаття присвячена розгляду характерних особливостей прагматичних аспектів
перекладу англомовних текстів на українську. Проводиться розгляд проблем, пов’язаних
з різними рівнями розуміння значень в залежності від лінгвістичних та паралінгвістичних факторів.
Ключові слова: прагматика, аспект, особливості перекладу, паралінгвістичні фактори.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей прагматических аспектов перевода английских текстов на украинский язык. Проводится рассмотрение
проблем, связаных с разными уровнями понимания значений в зависимости от лингвистических и паралингвистических факторов.
Ключевые слова: прагматика, аспект, особенности перевода, паралингвистические
факторы.
The article deals with some characteristic features of the pragmatic aspects of translation
of English texts into Ukrainian. The problems connected with different levels of understanding
of meaning are analyzed in terms of linguistic and paralinguistic factors.
Key words: pragmatics, aspect, translation peculiarities, paralinguistic factors.
Прагматика у перекладі – поняття, що стосується не лише прагматичного значення
слова, але й деяких проблем, пов’язаних з різними рівнями розуміння співрозмовниками
певних значень чи повідомлень, в залежності від лінгвістичних та паралінгвістичних
факторів [6, 214], тобто фонових знань. Відомий лінгвіст Комісаров вказує на те, що
прагматичний аспект перекладу має розглядатись з трьох сторін. Однією з них є прагматичне значення слів [2, 101]. Цей фактор в основному належить до перекладу національних реалій та безеквівалентних слів, таких як власні назви.
Термін прагматичне значення слова не є до кінця вивченим. Та деякі лінгвісти доводять, що прагматичний компонент значення слова, який відображується у різних видах емотивних та стилістичних конотацій, є індивідуально-оказіональним чи колективно
вживаним [3, 43-44]. Він відображає умови вживання мовної одиниці, такі умови як ситуація та місце комунікації, об’єкт та мета комунікації; соціальні, етнічні та індивідуальні особливості співрозмовників, їх ставлення один до одного [1, 38-39]. Незважаючи
на той факт чи прагматичні аспекти відмежовуються у певний вид значення слова, чи
стають лише складовими його значення, прагматичне значення, закріплене за словом,
відіграє не останню роль, а його дотримання при перекладі забезпечує повну його відповідність оригіналу.
Прагматика, як лінгвістичний термін означає аналіз мови в контексті ситуативного
тексту, включно зі знаннями та переконаннями мовця та відношення між мовцем та слу© Глінка Н.В., Пилипенко В.С., 2011
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хачем [5, 1518]. Прагматична інформація актуалізується у перекладі безеквівалентних
лексичних одиниць, перш за все власних назв, географічних назв, національних реалій
шляхом транскрибування та транслітерації. Та в деяких випадках при перекладі імен
держав, околиць, графств та провінцій не оминути пояснення їх імпліцитної інформації.
До прикладу:
Georgia – штат Джорджія (США) (у випадку якщо контекст вказує на те, що автор пише чи говорить про США)
Alberta – провінція Альберта (Канада)
Surrey – графство Сурей (Англія).
Роз’яснення також необхідні у випадках, коли одна й та ж назва описує кілька понять: Albany – Олбані – поетична назва Шотландії
Олбані – чоловіча тюрма на острові Уайт (Англія)
Олбані – річка у центральній частині Канадu.
Олбані – порт і курортне місто у південно-західній частині Австралії.
До уваги також береться комунікативна ситуація при перекладі власних назв, що
мають різне значення. Таким чином, слово Lincoln у різних реченнях матиме щоразу
інший зміст: 1) He is from Lincoln only last year – Він закінчив коледж Лінкольна (в Оксфорді) тільки минулого року. 2) He participated in Lincoln while a student – Коли він був
студентом, він брав участь у скачках “Лінкольн”. 3) He owns Lincoln breeds – Він господар лінкольнської породи довгошерстих овець.
Як правило, власні назви перекладаються шляхом транскрибування чи транслітерації (або ж комбіновано). Та коли власна назва набуває конотації важливого прагматичного фактора, її переклад має бути на комунікативному, та не на семантичному рівні.
Наприклад: Midas – 1) Багата людина; 2) Людина, яка постійно примножує багатство.
Щодо передачі значення національної реалії важливими є не так транскрибування
чи транслітерація, як роз’яснення їх національного значення. Переклад таких слів як куліш відбувається шляхом описового перекладу - жирна страва приготована з пшениці.
Англійську національну реалію сlass list перекладемо як список випускників університету, які отримали ступінь бакалавра з відзнакою; сlassman – випускник університету,
який отримав ступінь бакалавра з відзнакою.
При перекладі назв національних свят також необхідно застосовувати прагматичний
підхід. Наприклад, Easter Monday у дослівному перекладі не передасть розуміння свята. Роз’яснення перший понеділок після Пасхи буде більш зрозумілим для українського
реципієнта.
Додатки до перекладу допомагають зробити його більш зрозумілим та точним. Наприклад, It was Friday and soon they’d go out to get drunk. (Braine. Room at the Top). В
українському перекладі – Була п’ятниця, день получки. Незабаром ці люди вийдуть на
вулиці та понапиваються. Для того, щоб зробити зміст більш розгорнутим було необхідно додати не лише день получки, а й пояснити, що у Великій Британії люди отримують
платню щотижнево, по п’ятницям.
Існують випадки вживання узагальнених понять для заміни власних назв, таких як
назви магазинів, клубів, коледжів, шкіл, тощо. Наприклад: I could see my mother going in
Warren’s Sports and Games – Я бачив, як моя мама заходила у спортивний магазин.
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У деяких випадках слово, що означає національну реалію не важливе у семантичній
структурі тексту. У такому випадку перекладач має застосувати метод опущення. Наприклад: There were pills and medicines all over the place and everything smelled like Vicks Nose
Drops. Vicks – назва фармацевтичної фірми, препарати якої не продаються на території
України і, як наслідок, невідомі українцям. Тому, при перекладі, її можна опустити.
Соціолінгвістичні аспекти теорії перекладу розглядаються у процесі комунікації,
соціальної норми перекладу та розгляду перекладу, як відображення соціального світу.
Об’єктами опису є різні види соціально обумовлених прагматичних зв’язків, які визначають суть перекладу як акту комунікації: прагматика тексту-оригіналу, який визначає
його функціональний тип; прагматика тексту перекладу, направлена на різні культури [4,
18]; орієнтованість перекладача на цільову аудиторію, тобто на соціальну норму перекладу; прагматика мовних одиниць як мови оригіналу, так і мови перекладу, прагматика,
пов’язана із стратифікацією та ситуативними різновидами лексикону.
Важливість соціолінгвістичних факторів для досягнення адекватності при перекладі неможливо недооцінити. Яскравим прикладом цього є можливі переклади особового
займенника you, який можна перекласти як ти або ви. Прагматичний підхід до аналізу
ситуації вкаже перекладачу на правильний вибір.
На завершення важливо наголосити на важливості фонових знань перекладача. Тобто, на глибоких пізнаннях в історії, культурі, традиціях країни, мову якої він вивчає та
зобов’язаний знати для того, щоб бути хорошим перекладачем.
Процес перекладу розкриває двоякість прагматичних цілей. З одного боку, усвідомлення внутрішньої мовної комунікації та направленість на оригінал. З іншого – переклад
є певним мовленнєвим актом, прагматично направленим на певного реципієнта. Прагматичним завданням перекладу є забезпечення максимальної подібності до оригіналу.
Прагматичний аспект перекладу особливо важливий при перекладі національних одиниць лексикону.
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РОБОТА ПЕРЕКЛАДАЧА В РІЗНОМАНІТНИХ УМОВАХ ПРОФЕСІЇ
Розглядаються питання формування професійних якостей перекладача в світі різноманіття можливих професійних умов.
Ключові слова: перекладач, різноманіття професійних умов, компетентність, підготовка.
Рассматриваются вопросы формирования профессиональных качеств переводчика
в мире разнообразия возможных профессиональных условий.
Ключевые слова: переводчик, разнообразие профессиональных условий, компетентность, подготовка.
The article deals with forming of professional competence of translators under condition
of the variety of professional tasks.
Key words: translator, variety of professional tasks, competence, training.
Постановка проблеми. Зміни в науці та техніці, в знаннях людей та в формах збереження та поширення інформації впливають на зміни умов діяльності людей. Такі зміни
необхідно враховувати в організації праці. Однією з проблем в сучасній професійній діяльності людей є різноманіття змісту та умов праці.
Попередній досвід. Не завжди можливо передбачити усі професійні ситуації та особливості таких ситуацій [4]. Це стає однією з поширених тенденцій в світі праці. Тому
необхідно вже на етапі професійної підготовки готувати фахівців до роботи в нестандартних умовах. Таку професійну ситуацію можливо ще назвати різноманіттям професійних
умов. Ця різноманітність може залежати від змін в структурі господарства та управління
[1; 8], появи нових можливостей професійної реалізації у зв’язку із змінами попиту на
певні товари та послуги [2], від національних та культурних особливостей певних територій та/або колективів [7]. Така ситуація вимагає формування психологічної готовності
фахівця до роботи в цих умовах, необхідність певних додаткових знань та умінь, які в
інших професійних ситуаціях могли бути не потрібні [6]. Особливо це необхідно для
майбутніх перекладачів, оскільки їх робота (в першу чергу, переклад науково-технічних
і ділових текстів) багато в чому залежить від змін в науці та техніці, в знаннях людей та у
формах збереження та поширення інформації [3; 5]. Часто перекладач науково-технічних
і ділових текстів працює з новою інформацією (або елементами нової інформації), яка
тільки входить у обіг, починає розвиватися та укорінюватися в практичній діяльності та
в різних видах текстів.
Виклад основного матеріалу. Поряд з широким діапазоном та нестандартністю
змісту роботи перекладача в сучасному світі спостерігається і розмаїтість його праці. І
це не дивно. Не тільки перекладачі, але й інші фахівці все частіше працюють водночас у
різних організаціях, у різних осіб, часто змінюють місце роботи. Зростає роль фахівців,
які працюють як особа вільної професії. Людина вже не тільки переважно наймається
© Сереброва Л.М., Павловська Л.І., 2011
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(влаштовується) для роботи в конкретну організацію (підприємство, установу тощо), але
й сама пропонує на ринку праці свої послуги невизначеній кількості споживачів. Ці споживачі можуть представляти великі або малі організації, окремих осіб. У кожного може
бути своя тематика текстів, свої обсяги, строки, інші умови (наприклад, вимоги до тексту
– текст літературно оброблений – для публікації, або інформаційний текст, коли споживачеві потрібна тільки фактична інформація). Широкий вибір вищезгаданих умов потребує
від перекладача гнучкого мислення, вміння відповідно оцінювати ситуацію перекладу,
особливості тексту та вимоги до перекладу, свої можливості, особливості взаємодії з замовником перекладу [4]. На основі аналізу такої великої кількості інформації перекладач
приймає рішення, в якому він визначає умови роботи відповідно до своїх можливостей,
враховуючи, звичайно, побажання або вимоги замовника. Для цього перекладач повинен
бути готовим до ділової комунікації з замовником або його представниками.
Оскільки можлива ситуація, коли перекладач працює самостійно (як особа вільної
професії), йому необхідно вміти організовувати свою діяльність, свій робочий час та час
відпочинку так, щоб забезпечити добре самопочуття та здоров’я, що вже є важливою
передумовою якості результатів праці, соціальні умови праці та проживання, можливості свого професійного удосконалення та визнання. Такий перекладач повинен вже
професійно вміти рекламувати свою діяльність, для чого необхідні знання і навички як
ефективно поширювати інформацію про себе як фахівця та про свою діяльність, як підтверджувати та доводити якість своєї роботи, як заслуговувати та зберігати професійний
авторитет (авторитет фахівця, здатного якісно виконувати певні види роботи та авторитет виконавця, здатного забезпечувати виконання умов роботи – своєчасність, надійність, відповідальність тощо).
Висновки. Згадані в цій роботі професійні якості перекладача, як правило, набуваються в процесі професійної діяльності, в численних професійних ситуаціях. Але з
метою скорішої соціальної адаптації фахівця у світі професії доцільно починати виховувати ці якості вже в процесі професійної підготовки.
Перспективи подальших досліджень. Перспективним є уточнення конкретних
професійних ситуацій, визначення найбільш типових з них, визначення форм та методів
формування необхідних професійних якостей перекладача в процесі професійної підготовки з урахуванням можливості роботи в нестандартних умовах, як особи вільної
професії. Це можуть бути виховна робота із студентами, яку проводять викладачі провідних дисциплін спеціалізації, зміст спецкурсів або елементи змісту спецкурсів, елементи практичної роботи (практики) студентів тощо. Одним з напрямків подальших досліджень за темою роботи може бути визначення співвідношення згаданих та інших видів
педагогічної роботи в процесі професійної підготовки перекладачів.
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Іващенко О.Г.
(Київ, Україна)

ОСОБИСТІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Розглядаються особливості формування особистості перекладача в сучасному суспільстві з урахуванням впливу соціальних, економічних, культурних та інших факторів.
Ключові слова: особистість, перекладач, суспільство, вплив.
Рассматриваются особенности формирования личности переводчика в современном обществе с учетом влияния социальных, экономических, культурных и других факторов.
Ключевые слова: личность, переводчик, общество, влияние.
Conditons of forming of translator’s personality in the modern society under the influence
of social, economical, cultural and other factors are considered.
Key words: personality, translator, society, influence.
Постановка проблеми. Різноманітні умови та можливості діяльності людини в ХХІ
столітті висувають завдання дослідження її як особистості в цьому контексті. Особливо
актуальним є вивчення проблеми формування особистості в процесі професійної діяльності. Важливо визначити, як індивідуальні особливості людини-фахівця під впливом
соціальних, культурних, економічних та інших факторів визначають особливості особистості професіонала.
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Попередній досвід. В даній роботі ми розглядаємо деякі особливості формування
особистості перекладача – професіонала, як правило, перекладача наукових та ділових
текстів. В процесі роботи ми спиралися на праці про проблеми перекладу та професії
перекладача [2; 3; 5; 6], роботи з професійної педагогіки та філософії освіти [4], власний
досвід, матеріали спостережень, бесід з перекладачами та іншими фахівцями, які мають
справу з перекладом [напр., видавці, журналісти тощо]. Метою роботи було узагальнення основних особливостей роботи перекладача та визначення основних тенденцій розвитку перекладача як особистості.
Виклад основного матеріалу. Перекладач виконує різні види перекладу. Це і усний,
і письмовий переклад, переклад з рідної мови на іноземну та з іноземної на рідну, переклад сирий (робочий, інформаційний) та переклад для публікації, коли потрібна якісна
літературна обробка тексту, переклад відносно простих за змістом та формою текстів
(наприклад, стандартні документи, навчальні тексти) та складних текстів. До складних
текстів належать, наприклад, тексти “першого кроку в науці”, коли окремі наукові формулювання, висловлення ще недосконало опрацьовані, коли автор тексту ще має труднощі щодо передачі нових думок, ідей, наукових положень. Іноді автор-науковець тексту, який перекладається, може бути обмеженим у часі для відпрацювання досконалих
наукових формулювань. В таких випадках автор стоїть перед протиріччями. З одного
боку, нові ідеї потрібно викласти доступно та цікаво, щоб їх могли сприйняти фахівці
та інші зацікавлені особи, які теж не завжди мають достатньо можливостей працювати
з великою кількістю інформації, що з’являється у сучасному інформаційному суспільстві. З іншого боку, автор-науковець може не мати достатньо можливостей для надання
тексту досконалої форми. Йому може бути потрібно розв’язувати інші соціальні задачі,
він поспішає закріпити свою першість у науці тощо. Іноді тема дослідження може бути
настільки складною та широкою, що автор (або автори), які перші взялись за цю тему,
не можуть навіть протягом свого життя оптимально викласти її у письмовій формі. Хоч і
існує в науці поділ праці, диференціація за різними галузями та спеціалізаціями, але час
від часу виникає потреба великих міждисциплінарних узагальнень.
Це все і обумовлює появу іноді “недосконалих” за формою, частково “заплутаних”
текстів. Як говорив видатний мовознавець Л.В.Щерба: ”Чим складніше думка, тим більше потрібно вміння для добування її з форм мови”. В теорії редагування також рекомендують звертати особливу увагу на “заплутані”, “недосконалі” за формою висловлення.
Вони можуть зустрічатися навіть у авторів, які в цілому добре володіють мовою. За такими висловленнями можуть ховатися нові оригінальні думки та ідеї, які автору ще важко
передати. Іноді тільки через багато десятиліть ідеї, викладені в таких висловлюваннях,
набувають досконалої форми в процесі подальшого їх дослідження, літературної обробки, обговорень, дискусій, в процесі, в який включено багато вчених та фахівців з мовної
обробки тексту (редактори, журналісти, письменники та науковці-популяризатори). Такі
тексти являють собою особливі труднощі для перекладача, який теж не завжди має достатньо знань з нової теми, працює в недосконалих соціальних умовах, обмежений за
часом, інформацією тощо.
Таким чином робота перекладача нехудожніх текстів (наукових, документальних,
публіцистичних) може бути пов’язана як з простими текстами, так і з дуже складними. Це проблема, яка характерна для професії перекладача. Вона формує уявлення про
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перекладача. З одного боку це відносно проста професія, якщо перекладаються прості
тексти (тим більш з низькими вимогами до них), яку може виконувати студент, або особи без перекладацької освіти, без глибоких знань мови (та інших знань). З іншого боку,
перекладач це дуже складна професія, яка потребує безліч знань, навичок, вмінь, що
набуваються протягом життя в процесі навчання та самонавчання, професійної роботи,
досліджень в різних галузях науки і практики. Все це обумовлює різні оцінку та самооцінку перекладача та його роботи.
Професія перекладача може розглядатися як стандартна професія і як індивідуальна
унікальна діяльність. В першому випадку така професія визначається, як правило, змістом професійної освіти (підготовки) перекладача в вищому професійному навчальному
закладі (університеті), в другому випадку – це унікальна сукупність знань та особистих
якостей людини-фахівця, що може не повторюватись у інших людей. Як правило, такі
унікальні знання та якості перекладача накопичуються протягом його життя та професійної діяльності. Вони можуть розвиватися в напрямку вузької спеціалізації, коли перекладач зосереджується на перекладі певних за тематикою, формою, призначенням текстів,
стає знавцем відповідної галузі перекладу, а також в напрямку широкої спеціалізації,
коли перекладач охоплює широку тематику текстів, опановує не тільки мовні та перекладацькі знання, але й знання інших галузей науки та техніки, практичної “діяльності”.
Той або інший тип формування особистості перекладача може бути обумовлений
його особистими зацікавленнями, нахилами, можливостями, або ж соціально-економічною ситуацією. Перекладач може потрапити в різні професійні умови. В одному випадку
він працює з відносно вузькою тематикою текстів, в іншому – змушений брати замовлення на переклад текстів в різних галузях знань. Це також залежить і від робочих мов
перекладача [напр., 1]. Більш поширені мови, як правило, пов’язані із широким спектром текстів, що дозволяє обирати з них тексти вузької спеціалізації в достатній для
забезпечення існування перекладача кількості. Малі мови не завжди можуть забезпечити
перекладача роботою за однією або декількома конкретними тематиками (спеціалізаціями). Багато чого залежить також від економічної ситуації в країні (наявність великої
промисловості з відносно невеликої кількістю великих підприємств декількох галузей
або ж великої кількості дрібних підприємств з різних галузей виробництва та послуг).
І це також не все. Свою роль відіграють також і міжнародні відносини країни. В одних
випадках міжнародні контакти дуже інтенсивні і різноманітні, в інших їх може майже не
бути (наприклад, загострення міжнародної обстановки, різні бойкоти тощо). Всі ці та,
можливо, багато інших умов примушують перекладача адаптуватися до обставин.
Нестабільні умови роботи, невідповідність компетентностей перекладача вимогам
до деяких видів перекладу (безперечно, перекладач не може володіти усіма вміннями
та знаннями) змушують перекладача іноді частково або повністю займатися іншою професією. Це може бути близька до його спеціальності діяльність (викладання, наукова або
літературна робота), а також зовсім інша діяльність, знання та навички для якої перекладач може мати або в разі необхідності набути. Іноді обставини складаються так, що
перекладач обирає більш легку або більш оплачувану роботу, ніж перекладацька робота.
В деяких випадках може спостерігатися навіть своєрідне протиріччя: чим більше перекладач набуває літературних та інших знань, тим більше він має можливостей перейти
до самостійної літературної діяльності (написання та видання власних книг, інших літе405

ратурних форм). Це не правило, не тенденція, але такі випадки можуть спостерігатися.
Таке можливе в ситуації, коли перекладач має достатньо знань та досвіду і прагне вийти
із залежності від роботодавця, замовника з метою реалізувати свої творчі задуми, мрії.
Це може бути пов’язано із рівнем матеріального забезпечення, якого досяг перекладач в
процесі професійної діяльності, і який дозволяє йому більш вільно планувати свою діяльність, а також із велико кількістю творчих контактів, ділових зв’язків, накопичених
протягом життя.
Іноді перекладач змушений оставляти свою роботу або переходити на більш легкі
умови через погіршення стану здоров’я. Професія перекладача, як правило, ненормована, ще недостатньо розроблені та поширюються вимоги до оптимальної організації
розумової праці. Тому прагнення перекладача досягти значних результатів у роботі, особливо, щоб забезпечити собі життя вище середнього рівня, пов’язані з певним ризиком
для здоров’я і можливими захворюваннями.
Робота перекладача (як письмова, так і усна), як правило, пов’язана також з винятковою зосередженістю. Навіть після закінчення певної роботи свідомість перекладача
потребує певного часу для звільнення від думок, настрою, які були потрібні для перекладу. Не кажучи вже про потребу просто фізичного відпочинку. Тому професію перекладача можна віднести до професій з невеликими можливостями для соціальної активності. Тобто навіть в умовах громадянського суспільства перекладач не має достатньо
можливостей для соціальної реалізації, для дій як активний громадянин, який своїми
діями може значною мірою впливати на справи суспільства. Однак за умов невеликого
професійного навантаження професія перекладача стає однією з оптимальних для соціальної активності. Перекладач добре володіє іноземною та рідною мовами, як правило,
знайомий з особливостями укладання соціально значимих текстів (звернення громадян,
скарги, рішення, статути організацій, договори тощо), що надає йому широких можливостей, часто з іншими активними громадянами брати участь у соціально орієнтованій
діяльності.
Висновки
1. Діяльність перекладача може бути і відносно простою, і дуже складною, часто
можливі протиріччя. Все це обумовлює різноманіття оцінок, поглядів, думок щодо цієї
професії.
2. Перекладач високого рівня є унікальною особистістю з унікальним набором знань,
умінь та навичок, які потребують великих затрат часу та праці для набуття і можуть бути
пов’язані з діяльністю в різноманітних галузях теорії та практики.
3. Потрібні дослідження впливу негативних професійних факторів на здоров’я перекладача, що дозволить забезпечити його повноцінне життя як людини та продовжить
період його творчої діяльності, особливо той етап, коли вже накопичений величезний
життєвий та професійний досвід, який допомагає здійснювати якісні переклади особливо складних за змістом та формою текстів.
Перспективи подальших досліджень. Перспективним є дослідження соціальної
ролі перекладача, особливо в умовах формування громадського суспільства. В одних випадках – це представник складної вузькоспеціальної діяльності, іноді унікальний спеціаліст, професійна зосередженість якого не дозволяє суттєвої участі у справах суспільства,
а часто така участь є недоцільною для вузького фахівця високого рівня. Тому такій фахі406

вець потребує соціального захисту та підтримки. Але за умов невеликого професійного
навантаження перекладач – це людина, яка має оптимальні знання та навички для діяльності як активний член громадського суспільства. В цілому, все це можна назвати тенденціями, які залежать від багатоманіття факторів, індивідуальних якостей та можливостей перекладача, а також від соціальної та економічної ситуації, в якій він живе і працює.
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LAUGHTER AND HUMOUR AS A COMMUNICATIVE STRATEGY
OF SUCCESSFUL EDUCATIONAL PROCESS
Стаття присвячена аналізу можливостей гумору та сміху у педагогічній діяльності. Використання прийомів, заснованих на знанні методичного потенціалу сміху, є
суттєвим резервом підвищення ефективності процесу навчання, виховання і розвитку
особистості. З педагогічної точки зору засоби створення комічної ситуації являють
собою спосіб непрямої педагогічної взаємодії з аудиторією. Сміх допомагає дотримуватись загальноприйнятих соціальних норм поведінки, дозволяє уникнути конфліктних
ситуацій, розрядити обстановку, зняти емоційну напругу і активізувати інтелектуальну діяльність студентів.
Ключові слова: сміх, гумор, жарт, посмішка, освіта, педагогічна діяльність, самоіронія.
Статья посвящена анализу возможностей юмора и смеха в педагогической деятельности. Использование приемов, основанных на знании методического потенциала
смеха, является существенным резервом повышения эффективности процесса обучения, воспитания и развития личности. С педагогической точки зрения средства создания комической ситуации представляют собой способ косвенного педагогического
взаимодействия с аудиторией. Смех помогает соблюдать общепринятые социальные
нормы поведения, позволяет избежать конфликтных ситуаций, разрядить обстановку,
снять эмоциональное напряжение и активизировать интеллектуальную деятельность
студентов.
Ключевые слова: смех, юмор, шутка, улыбка, образование, педагогическая деятельность, самоирония.
This article analyzes the possibilities of humour and laughter in the educational activity.
Using techniques based on the knowledge of methodological potential of laughter is a substantial reserve for increasing the effectiveness of training, education and personal development.
From a pedagogical point of view, means of creating a comic situation is the way of indirect
pedagogical interaction with the audience. Laughter helps to observe generally accepted social norms of behaviour, avoid conflicts, defuse the situation, remove emotional tension and
enhance the intellectual activity of students.
Key words: laughter, humour, joke, smile, education, pedagogical activities, self-irony.
Modern education is in need of a teacher with high intellectual and communication skills,
ability to think critically and to creatively solve the tasks assigned. Searching for new ways
© Kincans V., 2011
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to improve education encourages the search for teaching technologies that allow using the
personal capacity of a teacher, the use of which has not been considered enough. Pedagogical
value is concealed in such characteristics of human nature as humour, wit and laughter.
Specialists equate optimism and a sense of humour with other necessary emotional features that make up the professional competence of a teacher. The problem of laughter and humour as a pedagogical problem finds some coverage in the contemporary literature. However,
the potential of laughter in pedagogical practice has not been studied sufficiently. Primarily,
it is due to the fact that laughter, as the object of study, is a rather complex phenomenon and
poorly responds to consistent description. Nevertheless, it should not affect the understanding of productivity of laughter and ability to use its pedagogical reserve. Introducing into the
pedagogical armoury of means, methods and techniques based on the knowledge of methodological potential of humour is a substantial reserve for increasing the effectiveness of training,
education and personal development.
Almost all major thinkers of the past drew their attention to the questions of the funny.
Plato is considered to be the first among outstanding philosophers who focused his attention on
the study of the funny. From his point of view, humour is a negative phenomenon since it is
based on a sense of malice and envy, especially laughter caused by misfortune or failure of others or ridicule of those who are inferior [1].
In “Rhetoric”, Aristotle considered jokes as a form of educated arrogance. He noted that
the funny is a sort of mistake and a disgrace that brings no harm to anybody. However, unlike
Plato, Aristotle assumed that a moderate amount of humour can be helpful [2]. Cicero tried to
systematize the existing views on laughter and created the first classification of techniques of
wit [3].
In the Renaissance, laughter was an expression of a new, free, critical and historical appearance of the era. The Renaissance formed the idea of laughter as confrontation to fear.
Already in medieval comedy there was a premonition that the man overcomes fear through
laughter. However, the Renaissance went further and taught the man to overcome, with the help
of laughter, not only the external fear, but also the internal fear. R. Descartes defined laughter as
a consequence of joy [4]. B. Spinoza spoke of laughter in the same way [5]. T. Hobbes developed the opinion of Plato and Aristotle that laughter is related to the superiority over something
or somebody [6]. I. Kant saw laughter as a type of game that gives the man a lively pleasure.
Laughter is an emotion ensuing from a sudden transformation of tense expectation into nothing [7]. Hegel tried to understand the difference between the funny and the comic. If laughter
can both be caused by simple things and significant phenomena, then the comic should be
presented with more stringent requirements [8].
In the second half of the 19th century, Herbert Spencer continued to analyze the mechanism of laughter caused by perception of the comic [9.54]. The comic implies some sort of
incongruity – everyone expects one thing and then something completely different is discovered [10.3]. A. Schopenhauer further develops the idea of inconsistency as a source of laughter
and creates his own “Theory of The Absurd.” Laughter arises from recognition of the absurd,
awareness of discrepancies between the concept and the real object [11].
In the early 20th century the ideas of Henri Bergson became increasingly popular. According to A. Bergson, the reason of laughter is inertia of the character, intelligence and even
the body which the society wishes to eliminate to get a lively flexibility. The stronger laughter
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gets, the more naturally its cause can be explained – automatism, dogmatism, inertia [12]. For A.
Bergson laughter is intended for the adjustment and correction of social behaviour of the man.
S. Freud also contributed to investigation of the funny. He believed that humour saves
mental energy. The nature of laughter is its compensatory function [13]. Laughter protects the
man since it allows maintaining composure, dignity and self-control in extreme conditions. I.
Huizinga introduced game in the study of laughter. The comic, in his view, is often associated
with the game [14]. The serious confronts the game, while a joke and laughter confront the
serious and in this case it is accompanied by overstepping the boundaries of everyday life into
a temporary sphere of activity, which has its own direction flowing inside the playing space.
In the theory of laughter, irony comes to the fore in the epoch of post-modernism. The true
essence of things opens at the level of self-irony and self-parody.
A quick glance at the history of this issue is enough to understand the strong interest of
thinkers of the past in covering the nature of laughter. The picture of current researches is so
diverse and contradictory that it is premature to speak about a complete theory of laughter. In
modern literature, the phenomenon of laughter is presented rather patchy and multifaceted.
Laughter as a complex phenomenon is studied from different perspectives depending on the
chosen approach. Research is being conducted in the aesthetic, philosophical, psychological,
linguistic, physiological, and sociological areas. It is rather difficult to attribute concepts of
many authors elaborating the problems of laughter to any particular area since they are at the
crossroads of different areas and explore the phenomenon of laughter in complex (medically
and biomedically, philosophically and aesthetically, culturally and historically, and socio-culturally).
The number of theories of laughter is currently so large that even classification thereof
looks problematic. Among contemporary authors, who have performed a significant work in
relation to systematizing theories of humour, only B. Dzemidoka and V. Raskin will be pointed
out here. In his work “On The Comic”, Dzemidok divides all concepts into objectivistic (the
focus is on objective characteristic features of an object), subjectivistic (the funny is defined as
a result of subjective skills of a person), and reationalistic (the funny is considered as a consequence of relationship of objective characteristic features of a subject with subjective skills of
a person). [15.43].
Victor Raskin held the view that the existing theories can be divided into three types: incongruity theories, hostility theories and release theories [16,118].
The statement of Ruskin that all three types of theories are well described by a semantic
theory of humour seems noteworthy. According to the semantic theory, a sense of laughter
occurs at a sudden intersection of two independent contexts at the point of bisociation. Two
contexts, completely alien to each other, begin to seem to us associated and, therefore, a cognitive dissonance, which is compensated by the reaction of laughter, occurs.
Just as Ruskin, many other researchers were aware that these schemes are not the goal but
a means to further understanding of laughter as a living phenomenon. Laughter is a complex
phenomenon that cannot be driven into a rigid scheme and unambiguously described. All these
constructions do not deplete the essence of laughter, but, revealing individual aspects, gradually bring us closer to understanding of its irrational depth and complexity.
Despite the diversity of approaches and classifications that impede an unambiguous interpretation of laughter and humour, the reliance on existing theoretical concepts and classifica410

tion allows us to formulate a working definition of laughter as a pedagogical tool. The basis of
laughter is awareness of the participants of communication of various discrepancies (between
the expected and what had happened, between the visible and real, between goals and means,
form and content, etc.), creating a comic effect and promoting benevolent relationships.
In the first approximation, we can speak of two indispensable conditions of laughter. One
of conditions entailing laughter is criticism and depreciation of the relevant standards and conventions. Secondly, it is a sense of joy that overflows the laughing. The range of emotions giving satisfaction to the man is diverse – dominance, the joy of life, fun, pleasure, safety, welfare,
a game and so on.
Despite the fact that this kind of division is rather conditional, it is these two aspects – the
critical and protectively-entertaining, that we are primarily interested in when it comes to the
pedagogical aspect of laughter.
A critical aspect of laughter is that it helps to uncover all sorts of errors, mistakes, illusions, inertia and dogmatism in individual and social life. A laughing student is not threatened
by dogmatism, because laughter always affirms the relative truth and destroys absolutes. The
proclaimed absolute truth is always dogmatic and serious. Laughter indicates inaccessibility
and falsity of the absolutized, final, and static.
A critical component of laughter explains it as a negation of negative values which widens
the scope of freedom. However, this criticism in laughter cannot be entirely nihilistic and only
contradicting. Laughter is criticism in the name of high moral, scientific and socially important
ideals. From this point of view, laughter does not only destruct; it also affirms, and if to be more
precise, destroys in the name of affirmation.
The audience can be shown the absurdity and non-viability of some values by creating a
consistent scientific concept and rigorous argumentation. However, clothing the outdated approaches into deliberately exaggerate, illogical form, and thus, through laughter, involving
the emotional side of personality, it is much easier to break down prejudice and false beliefs
ingrained in the mind. The ambivalent nature of laughter includes debunking imaginary values and the joy of liberation, deliverance from representations of the past binding cogitation.
As Bakhtin wrote, “laughter both denies and affirms; with its help one is buried and revived”
[17.97]. Not accidentally Socrates, Cicero, Michel de Montaigne, Voltaire, Friedrich Nietzsche
and many other thinkers of the past were masters of this comic exposure of everything worthy
of criticism.
Another important role in the educational process is played by defensively-entertaining
aspect of humour and laughter. Laughter brings the protective function of increasing vitality of
the organism, resistance to extreme conditions. A classic example is jokes of students before
the next test or exam. Humour and jokes at this point are not the best examples of wit. Most of
them are typical examples of black humour. But the function of laughter in these jokes is clearly
protective. The main function of laughter as a defensive reaction is to hide the true state of
mind of a student before the test. In a stressful situation during an examination, students have
a need to hide from the teacher excitement, embarrassment, oppression, a sense of fear and
discomfort. Laughter and self-irony are a reaction preventing a possible failure (a bad score)
and switching from tragic perception of reality to ironic, less painful.
On the other hand, laughter not only protects; it also entertains. Today, scientific style
and seriousness of the modern pedagogical practice is not accepted ambiguously by everyone.
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Many teachers feel an acute need to reduce the style and forming-up of normal human conversation. To find common ground with the audience rather than broadcast the truths not to be
doubted is not a simple task, especially for the older generation of teachers. The serious and
authoritarian style of teaching communication of many teachers is not due to their personal
stagnation, but rather due to that paradigm of education, which formed the ideal image of a
teacher. Although in reality, the situation of pedagogical interaction, being strongly ritualized
and assuming a strict distribution of statuses and roles associated with particular behaviour, is
a productive basis for creating all sorts of inconsistencies that result in laughter. A joking and
laughing teacher per se represents a discrepancy between perception of the teacher and traditional characteristics, i.e. “serious”, “respectful”, “important”. Despite this, for many teachers laughing and joking during classes is an unacceptable liberty. Casual behaviour allegedly
causes damage to the teacher’s prestige, and joking may only be allowed after classes. It is no
coincidence that in student folklore there is a stereotypical image of the teacher as a person who
is certainly dressed in a gray suit with the face of “war” or a stone mask on his face. Although,
starting from first-graders and ending with students, they all dream to see a smiling teacher who
can laugh and joke. And it is not just an aesthetic whim. It is some objective regularity ensuring
the success of educational communication.
This is confirmed by a softer form of laughter – a smile. A smile is less intense than laughter, so it leaves more room for the intellectual rather than reflex basis. It is not accidental that a
smile and laughter are a common and socially desirable signs of friendliness, interest and goodwill. To even greater degree it concerns laughter. Having originated as a form of expressing
aggression, laughter today demonstrates the suppression of intraspecific aggression. Laughter
becomes a factor constituting value grounds of socially-cultural space. A laughing man eliminates psychological stress. Laughter brakes will, blunts assessment of the situation in terms of
logical reasoning. In other words, because of these qualities laughter makes the audience more
pliable, which makes the work of the teacher much easier.
At the same time, in terms of perception, emotions occurring during laughter contribute to
a more successful mastering of the material. Half-joking and humourous examples and comparisons are remembered easier and can be explained much more accessibly than dry definitions. A timely emotional focus on the key issue allows students to understand its essence
more accurately. In contemporary pedagogical style of many of my colleagues from Europe
and America such a technique is widely practiced. I would say that they have well learned the
formal scheme of using humour and laughter at the beginning, middle and end of sessions. The
question of how the teacher uses a sense of humour – creatively or according to a prefabricated
stencil is ultimately not least important. Presentation of information with the help of humour,
including jokes and using situations to the best effect, clearly serves for the benefit of educational process rather than brings harm to it.
Apart from monotone seriousness, when presenting the materials the other extreme should
be noted – satiety with comic examples. A large number of jokes and humorous comparisons
and laughter can cause emotional satiety and, consequently, dullness of reaction. Between the
funny and serious there should be a kind of parity – humour is humour only against seriousness, and something serious, in its turn, seems to be more important against the background of
entertainment.
412

The teacher’s competence is determined, among other things, by how he perceives criticism and whether he is able to critically evaluate his actions and deeds. The man, who is
capable and able to admit his errors, is always a more promising specialist in any field of human activity. Admitting one’s mistakes is always very difficult. For a teacher it is twice as difficult since rather often he has to admit mistakes in presence of the whole audience. The sense
of humour and laughter are, in such situations, an indispensable means to save one’s “face”
and admit one’s mistake. By that the teacher simultaneously demonstrates to students his selfcriticism and humour. Self-criticism associated with humour is an indication that the teacher
adequately responds to the ongoing events around him and is willing to give up unfounded
claims with regard to knowing the only true truth. The ability of the teacher to laugh at himself
demonstrates to students that he, like everyone else, is not immune to making mistakes and
getting into absurd situations. Self-irony, the ability to laugh at oneself is an indication that
the teacher as able to take a joke from the audience. The teacher’s sense of humour to some
extent passes on to students. They form an optimistic attitude, which cannot but help to create
a favourable psychological climate in the classroom. Joint laughter has an important biosocial
function of connecting positive emotions of students and reinforcing the desired behaviour
of others (“to laugh with someone”), helps to coordinate their actions and contributes to the
establishment of trust relationships. And vice versa, if a joke does not cause any reaction from
listeners it is a sure signal of ostracism or at least unfriendly relations. Of course, it can simply
be blamed on a bad joke. However, in this case, a supportive audience will at least smile out of
politeness to demonstrate understanding of the situation. In any case, a joke can be regarded as
a peculiar form of “reconnaissance”. Any reaction of the audience – laughing, smiling, roars
of laughter, silence – provides the teacher with information on the extent of social cohesion,
level of development, the level of preparedness of students and potential saving of linguistic
resources. That is, reaction to a joke allows the teacher to identify the hidden, untapped mental
resources of students and provide access to them through indirect pedagogical tools.
Observations show that teachers with well-developed sense of humour in the aspects of
understanding and use thereof are good organizers, can work and love working with students.
Teachers who are able to understand and use humour are satisfied by not only material and organizational conditions of work, relationships with colleagues and students, the process of
work and professional achievements, but also by opportunities offered by the teacher’s profession. They estimate the level of their training more highly and believe that the chosen profession is appropriate to their nature and inclination, provides opportunities for professional
growth. They feel a sense of joy and pride of knowing their affiliation to the profession and
experience positive emotions at work. This increases their intrinsic motivation and promotes
their further professional growth.
Tools for creating laughter are varied. Countless are contradictions that create laughter.
But in all cases, laughter reveals what was previously hidden from view and understanding.
Laughter allows discovering the true essence of what just seems. Using humour in teaching
activities is based on both personal qualities of the teacher and his communication skills. To
create laughter, the teacher can use as original (jokes, pun, etc.) as reproductive (anecdotes,
aphorisms and parables) forms. As methodological techniques that can be used with the aim
to create a comic situation and laughter can be named: exaggeration, understatement, reduction to absurdity, ambiguity, unexpected conclusion, calambour, allegory, contrast, compari413

son, sharpening, contradiction, broken expectation, irony, hint, repetition, metaphor, imitation,
use of proverbs and aphorisms, unexpectedness, literal understanding of words, pun, paradox,
combination.
The potential of humour as a pedagogical means is limited, which requires from the teacher the culture of its implementation and compliance to its use. For example, satire, irony or
mockery as a technique in educational environment has limited potential. If irony in relation
to historical events and characters, these or those values or scientific ideas is acceptable and
is able to activate the creative movement of thought, irony with regard to mental ability of a
student, a mockery about his failures, satirical derision of infirmity or sarcasm over the appearance are unproductive both from pedagogical and moral points of view. All this, of course, may
provoke laughter in the audience, but for the purposes of education and training it is a very bad
pedagogical move. Forms of the comic that the teacher adopts, the way he uses wit, what he
laughs at and how he is doing it shows the general pedagogical position of the teacher, his idea
of the value of the man in general and means of influencing him.
Thus, from the pedagogical point of view, humour and laughter are special in terms of
form, universal, multifunctional devices of indirect impact that is realized in verbal or nonverbal form in pedagogical interaction. Laughter and humour in the arsenal of pedagogical communication are crucial, as the mission of education lies not only in the technological transfer
of knowledge, but also in the influence on the student, primarily, on his feelings, behaviour,
qualities of character, etc. Laughter is a means of democratization of pedagogical communication as opposed to authoritarian ways of interaction.
Laughter helps to avoid conflict situations. Adopting indirect forms of influence and limiting the use of direct methods of influence on the audience, the teacher harmonises relationships
with students. Laughter provides an opportunity to defuse the situation, alleviate emotional
tension and enhance the intellectual activity of students. A joke and humour play a role of some
sort of “intrigue” by “getting to the bottom” of which students understand the true communicative intention of the teacher. Laughter introduces a game element making communication
between the teacher and the audience intriguing and exciting, which encourages students to
independent “search for the truth.”
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У центрі уваги цієї статті загальні та часткові принципи філологічного аналізу
та методичного відбору матеріалів Інтернет-газет для освітніх цілей. Виділення та
опис цих принципів здійснюється в контексті соціокультурного підходу до вивчення мов
міжнародного спілкування, водночас висвітлюється діапазон їх використання в інших
культурознавчих підходах, характерних для Інтернет-орієнтованої педагогіки.
Ключові слова: Інтернет-орієнтована мовна педагогіка, соціокультурний підхід, Інтернет-преса, методичні принципи, дидактично орієнтований філологічний аналіз.
В центре внимания этой статьи общие и частные принципы филологического анализа и методического отбора материалов сетевых газет для образовательных целей.
Выделение и описание этих принципов осуществляется в контексте социокультурного
подхода к изучению языков международного общения, вместе с тем показывается диапазон их использования в других культуроведческих подходах, характерных для Интернет-ориентированной языковой педагогики.
Ключевые слова: Интернет-ориентированная языковая педагогика, социокультурный подход, сетевая пресса, методические принципы, дидактически ориентированный
филологический анализ.
This article focuses on general and specific principles of analyzing and selecting on-line
newspaper materials for educational purposes. These principles are outlined and interpreted
in the context of sociocultural approach to teaching and learning languages of international
communication, but they may be also applied in other culture-bound approaches adopted in
Internet-oriented language pedagogy .
Key words: Internet pedagogy, language pedagogy, sociocultural approach, online press,
principles of didactic-oriented philological analysis.
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Неотъемлемой частью современного образования, ориентированного на соизучение
языков и культур, и бытия человека в Интернет-пространстве и вне его является подготовка индивида к пониманию расширения сферы социализирующего влияния СМИ.
Интернет-пространство открыло уникальные возможности для человека в плане ознакомления со странами и континентами, для общения с их жителями, доступа к мировому культурному наследию и достижениям культуры в различных языковых сообществах
вне зависимости от того, в какой части мира живет человек. Оно также может позволить
каждому из нас стать культурным послом своей собственной страны и представлять ее
достойно другим членам мирового сообщества. И, в принципе, достоинства сети Интернет как способа расширения возможностей человека в удовлетворении своих жизненно
важных потребностей, интересов и даже, если хотите, амбиций уже давно не нуждаются
в каком-либо доказательстве. Вместе с тем, все эти новые страницы бытия современного
человека могут быть открыты ему, если он владеет несколькими языками, включая языки
международного общения, тогда он может посещать и культурно обогащаться на иноязычных сайтах Интернет-среды, если последние не содержат, конечно, разрушительные
риски для него [11].
Иноязычные сайты Интернет на первый взгляд доступны каждому, однако как часто в реальности школьники и студенты посещают их для достижения своих учебных и
внеучебных целей? Насколько эффективны эти посещения для их культурного развития,
расширения диапазона его коммуникативно-когнитивных возможностей, подготовки к
жизни и сотрудничеству с другими людьми в современной поликультурной Интернетсреде? Многое из перечисленного может и не стать реальной возможностью для конкретного человека (даже при наличии у него доступа к сайтам Интернет) в том случае,
если у него:
• отсутствуют потребности и мотивы для использования именно иноязычных Интернет-ресурсов в образовательных и самообразовательных целях;
• недостаточен уровень владения когнитивно-речевыми стратегиями и осознания
особенностей чтения, письма и взаимодействия в условиях Интернет-общения на иностранном/неродном языке;
• недостаточен уровень владения комуникационно-информационными умениями, необходимыми для для эффективного использования Интернет-ресурсов и ИКТтехнологий в процессе профессионально-профильного и персонально-личностного роста и представления самого себя в Интернет-среде;
• недостаточен уровень владения коммуникативно-речевыми стратегиями выхода
на контакт и взаимодействие с людьми в условиях иноязычной межкультурной среды
(что может дополняться отсутствием понимания особенностей этики поведения в сетевой зоне другого культурно-языкового сообщества);
• недостаточен уровень развития общей культуры и культуроведческой подготовки
к сотрудничеству и взаимодействию в условиях Интернет-среды.
Последнее особенно важно, если чтение, анализ, интерпретация и обсуждение материалов иноязычной электронной прессы является неотъемлемой частью учебного процесса, как это наблюдается в настоящее время. Порой, к сожалению, пока еще наблюдается либо методически непродуманное использование материалов электронной прессы
на занятиях по ИЯ, либо методически неэффективное их включение в учебную литера416

туру. И одной из причин данного положения дел является отсутствие у педагогов четкого
представления о том, какими именно методическими принципами следует руководствоваться при отборе материалов электронной прессы именно в дидактических целях. Последнее обстоятельство и побудило к написанию данной статьи, целевым назначением
которой является описание взаимосвязанной системы общих и частных принципов,
которыми предлагается руководствоваться педагогам и авторам учебной литературы,
чтобы исключить случаи некорректного и неэффективного отбора материалов электронных СМИ для учебных целей. При этом, выделяются как общие принципы дидактически ориентированного филологического анализа электронной прессы на соизучаемых
языках (родном / неродном / иностранном), так и частные принципы анализа именно
иноязычной электронной прессы.
Исходя из того, что материалы электронной прессы представляют собой различные
разновидности Интернет-текста, то при их дидактически-ориентированном анализе
представляется целесообразным руководствоваться такими принципами, как:
• принцип коммуникативно-сопоставительного анализа жанрово-совместимых линейных и нелинейных текстов;
• принцип коммуникативно-ориентированной функциональности;
• принцип учета полифункциональной природы Интернет-текста;
• принцип многоуровневости в дидактическом построении типологии Интернеттекста;
• принцип изучения Интернет-текста в контексте культуры восприятия & культуры порождения нелинейного текста в условиях межкультурного общения;
• принцип ассиметричной поликультурности;
• принцип дидактической культуросообразности использования Интернет- текста
в образовании в условиях учебного общения;
• принцип исключения Интернет-текстов манипулятивного плана из образовательной среды ( хотя это не касается тех случаев, когда Интернет-материалы специально
используется для обучения индивида способам противостояния манипулятивному вторжению в его сознание );
• принцип междисциплинарного учебного содружества в использовании Интернет-ресурсов в дидактических целях [Подробнее о всех этих принципах см. 9].
Однако учет принципов, указанных выше, не совсем достаточен, если нам необходимо проанализировать иноязычную, например, британскую электронную/сетевую прессу.
Вследствие этого их следует дополнить системой частных принципов, учитывающих,
что предметом анализа выступает электронный текстовой массив, который порожден
представителями другого культурно-языкового сообщества. При этом, с одной стороны,
требуются частные принципы дидактически ориентированного описания иноязычной
электронной прессы как ИКТ-продукта, а, с другой - дидактически-ориентированного
описания иноязычной электронной прессы как культуроведческого продукта другого,
неродного культурно-языкового сообщества.
В дидактически-ориентированном филологическом описании иноязычной электронной прессы как ИКТ-продукта, анализ Интернет-текста с целью определения его функционального назначения как инструмента передачи фактологической и/или ценност417

ной информации соединяется с анализом степени адекватности выбора конкретных
информационно-коммуникационных технологий для его успешной реализации. В этом
заключается суть принципа анализа электронных СМИ в контексте их функционального
назначения и степени успешности выбора конкретных ИКТ для реализации запланированного информационного, эмоционального и ценностного воздействия на потребителя
медийной прессы, поскольку иноязычная сетевая пресса в отличии от ее печатного аналога всегда медийна по форме своего существования.
Если материалы электронных СМИ анализируются и интерпретируются с ориентацией на их использование в конкретном дидактическом контексте, то Интернет-текст
также анализируется с целью прогнозирования его социализирующего (позитивного
или негативного) воздействия на участников педагогического общения, определения его
эффективности как способа виртуальной интерактивности и средства стимулирования
возникновения и развития сетевых сообществ (не только монокультурных, но и поликультурных). В данном случае речь идет о принципе прогнозирования диапазона и зоны
социализирующего воздействия иноязычных сетевых СМИ на учащихся конкретного
типа и профиля учебного заведения.
Общеизвестно, что иноязычная электронная пресса помимо тех характеристик,
которые ей всегда свойственны и проявляются в любом культурно-языковом сообществе, обладает рядом социокультурных особенностей как культуроведчески инородный
продукт [10], ибо она создана в ином «чужом» культурно- языковом сообществе, в ряде
случаев существенно отличающемся от культурно-языкового сообщества, в котором непосредственно живут учащиеся в конкретной стране. В этом случае также меняются ракурсы анализа и описания иноязычной электронной прессы. Что же здесь выступает на
первый план?
Прежде всего практически невозможно обойтись без контрастивно-сопоставительного билингваного и бикультурного изучения иноязычных электронных СМИ с учетом дидактического контекста соизучения родного и неродного/иностранного языков.
Например, при изучении социокультурных особенностей британской прессы для использования ее тематически и жанрово родственных материалов в российских учебных
заведениях необходим билингвальный и бикультурный (а в некоторых случаях и поликультурный) анализ солидной и массовой как британской, так и российской прессы. В
зависимости от наличия или отсутствия культурных и цивилизационных мостов между
культурно-языковыми сообществами можно осуществлять либо контрастивно-сопоставительный кросскультурный, либо сравнительно-сопоставительный культуроведческий
анализ тематики, проблематики, жанрового и ценностного наполнения прессы в каждом
из сообществ, на языке которых функционирует электронная пресса на родном и неродном/иностранном языках.
Причем, согласно принципу рассмотрения Интернет-текста или текстового массива
в единстве всех его вербальных и невербальных компонентов предметом дидактически-ориентированного анализа иноязычной электронной прессы является не только языковое , но и визуальное неязыковое ее наполнение. Между тем, в большинстве научных
и научно-методических работ социокультурной проблематики внимание исследователей
до сих пор преимущественно концентрируется на вербальной части электронной прессы
[см., например,3; 13].
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Кроме вышеупомянутого принципа к числу других частных принципов относятся
те, которые фокусируют внимание на целевом назначении дидактически-ориентированного кросскультурного или сравнительно-сопоставительного культуроведческого анализа, а именно на:
• создание социокультурного портрета национальной / региональной электронной
прессы с учетом степени интенсивности лингвокультуроведческого наполнения различных жанров электронной прессы;
• осознание общего и специфического в культуре восприятия и, соответственно,
стратегии чтения и визуализации, включая и аудиовизуализацию [ 12:7] продуктов сетевой прессы , а также в вербальной и невербальной этике взаимодействия при чтении
и обсуждении материалов иноязычной электронной прессы в Интернет-пространстве;
• выяснение диапазона дидактической культуросообразности [6] тех или иных материалов сетевой прессы для достижения конкретных учебных целей в конкретном типе
учебного заведения;
• прогнозирование социокультурных и/или коммуникативных сбоев при работе с
материалами иноязычной сетевой прессы в старшей школе/вузе/послевузовском образовании:
• изучение диапазона возможностей дидактического моделирования учебных материалов (в том числе и дистанционного плана), отталкиваясь от результатов изучения
культуры создания разных жанровых продуктов электронной прессы.
Описанная система общих и частных принципов использовалась для анализа и
описания российской и британской электронной прессы, результаты которого повлияли
на выбор структуры, содержания и методического наполнения учебных пособий, разработанных для подготовки российских и британских учащихся к Интернет-дискуссии о
будущем СМИ на новом витке развития современной цивилизации [7; 8].
Эта система общих и частных принципов анализа и описания иноязычной электронной прессы была выделена с ориентацией на обучение языкам международного общения в контексте социокультурного подхода к соизучению языков в контексте диалога
культур и цивилизаций.
Однако данный подход – это лишь один из возможных культуроведческих подходов с поликультурной доминантой к соизучению. В числе других следует назвать такие,
как межкультурный [1;2;15;18 и др.], кросс-культурный [15], поликультурный [14; 21и
др.] и плюрилингвальный [17; 20]. В рамках этих подходов также может методически
работать эта система принципов. Следует попутно заметить, что предлагаемая система
частных принципов может значительно сужаться, если методика соизучения языков и
культур ориентирована на коммуникативно-этнографический подход [16] или культуросенсетивный подход [19].
Таким образом, при разработке системы общих и частных принципов описания Интернет-текста в дидактических целях (описание вербальных, вербально-визуальных и
визуальных жанров иноязычной электронной прессы является частным случаем) желательно учитывать на какой конкретный культуроведческий подход в языковой педагогике ориентирован тот или иной дидактически ориентированный филологический анализ
Интернет-продукции.
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ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ
КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Стаття присвячена розгляду особливостей передачі англійських компаративних
фразеологізмів українською мовою. Здійснюється аналіз номенклатури англійських компаративних фразеологізмів на матеріалі лексикографічних джерел.
Ключові слова: фразеологізми, порівняння, образність, засоби перекладу. Статья
посвящена рассмотрению особенностей передачи английских компаративних фразеологизмов на украинский язык. Проводится анализ номенклатуры английских компаративных фразеологизмов на материале лексикографических источников.
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The article deals with some peculiarities of translation of English comparative phraseologiс
units into Ukrainian. The nomenclature of English comparative phraseologic units is analyzed
on the material of lexicographic sources.
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У статті у загальному вигляді ставиться проблема перекладу англомовних компаративних фразеологізмів. Дане питання пов’язане з важливими напрямами дослідження,
тому що зумовлюється загальною спрямованістю мовознавчих праць у царині перекладу (Р.П. Зорівчак, В.І. Карабан, І.В. Корунець, О.І. Чередниченко, Л. М. Черноватий) на
інтеграцію компаративного й лінгвокультурологічного та семантичного підходів до вивчення окремих фразеологічних систем в українській та англійських мовах, що дозволяє
з’ясувати універсальні закономірності та національно-специфічні розбіжності їхнього
творення, функціонування у мові та мовленні та засобів перекладу цільовою мовою.
Проте залишається невирішеною проблема аналізу засобів перекладу англійських
компаративних фразеологізмів та зіставлення при системному вивченні фразеології, а також питання про індивідуально-авторське використання фразеологічних одиниць, тому
метою статті є порівняльний опис фразеологічної системи в українській та англійській
мовах.
У сфері фразеології можуть використовуватись структурно-семантичні моделі ФО.
Цей тип моделювання наявний у стійких порівняннях, які ще називаються компаративними зворотами. Ад’єктивні компаративи, типу “as + прикметник + as + іменник (чи
словосполучення)” є одними з основних.
Для ад’єктивних порівнянь, так само як і для порівнянь інших типів, характерна
двоплановість значення: одне порівнюється з іншим. Перший компонент ад’єктивних
порівнянь найчастіше вживається у своєму основному буквальному значенні. Функція
другого компонента підсилююча, так як він означає ступінь ознаки, вираженої першим
компонентом. Перший компонент називається основою порівняння, а другий − об’єктом
порівняння. Сполучник as − зв’язка. Суб’єкт порівняння − змінний елемент у тексті.
(Аs) good as gold - хороший, шляхетний, золота (людина)
Gertrude Morel was very ill when the boy was born. Morel was good to her, as good as
gold (D.H. Lawrence).
Gertrude Morel – суб’єкт порівняння, good − основа порівняння, gold − об’єкт порівняння, as – зв’язка.
Ад’єктивні порівняння виникають у мові тому, що виникає потреба у передачі додаткової інформації у порівнянні з інформацією, яка передається першими окремими
компонентами порівнянь. Існують компаративні звороти, які вживаються лише з прикметником у вищому ступіні порівняння: more dead than alive − напівживий (від втоми),
смертельно стомлений.
ФО more honoured in the breach than (in) the observance (шекспірізм) є одним з небагатьох зворотів, які означають неістот. Дана ФО означає «частіше порушується, аніж
виконується» (про закон, звичай і т. інш.).
То my mind the afternoon call is a convention more honoured in the breach than the
observance (W.S. Maugham).
Образність словосполучення виникає завдяки тому, що у мові порівняння належить
до іншого роду предметів, явищ чи істот, позначений його другим компонентом, наприклад: he is as brave as a lion. Образність створюється завдяки порівнянню людини з левом, але якщо ми порівняємо, скажімо, левицю з левом, то образність порівняння зникає
і замість образного порівняння (simile) виникає необразне (comparison).
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Порівняння зазвичай являють собою ФО з яскраво вираженим оцінним значенням,
як позитивним, так і негативним, наприклад: (as) bold (або brave) as a lion - хоробрий як
лев; (as) fierce as a tiger - лютий як тигр; (as) pretty as a picture – гарненька як картинка
та інш.
Ад’єктивні порівняння являються двоxкомпонентними. У якості другого компонента
може, так само як і в дієслівних компоративних фразеологізмах, виступати лексема чи
сполучення лексем. Наведемо приклади ад’єктивних ФO з другим компонентом − сполученням лексем:
(as) plain as the nose on your face − ясно як дважди два чотири; (as) welcome as
flowers in May - довгоочікуваний, бажаний та інш.
Зазвичай порівняння моносемантичні. Але зустрічаються порівняння з двома фразеосемантичними варіантами. Полісемантичні порівняння надзвичайно рідкісні. У порівняннях цього типу другий компонент виконує не тільки посилювальну функцію, але
є дифференціатором значення.
Так, зворот (as) weak as water означає:
1) слабенький = малувато сил, мало каші з’їв [етим. бібл.]: There’s no use your fighting
with me, Herb. You’re as weak as water (Th. Wilder)
2) слабовольний, слабохарактерний:
You love Eva, Eva loves you, Ernest; but remember this, she is weak as water (H. R.
Haggard)
У порівняння (as) sober as a judge теж два фразеосемантичних варіанти, які характеризують людину з різних сторін: 1) зовсім тверезий; 2) тверезий у судженнях;
Деякі компоративні ФО використовуються для зображення частин людського тіла.
(as) heavy as lead − як свинцем налиті
His head felt empty, ... his feet heavy as lead (A.J. Cronin).
(as) pale as ashes – сильно блідий
Presently Montanelli rose and came back with lips as pale as ashes (E.Voynich).
Компоративна ФО може означати якість предмета та якість людини, наприклад:
(as) hard as a bone – 1) твердий як камінь: Owing to the intense cold the ground was as
hard as a bone.
2) жорстокосердний, безжалісний: It’s not much use your expecting any generosity or
kindliness from him. He’s as hard as a bone in anything that concerns his own interests.
(Аs) sharp as a needle – 1) гострий як ніж: How the boys admired that knife, the vicious
shape of it and its shininess, the point was as sharp as a needle (J. Steinbeck).
2) спостережливий: I know a solicitor here − he’s a patient of mine − of the name of
Gooch, a fat fellow but sharp as a needle (J.B. Priestley).
Ад’єктивні порівняння можуть відноситися як до людини, так і до тварини, наприклад:
(as) free as (the) air - вільний як вітер (про людину чи тварину).
ФО (as) dead as a doornail (чи as mutton) стосується як людини, так і звичаю, традиції
і т. д.:
1) без будь-яких ознак життя: Old Marley was as dead as a doornail (Ch. Dickens).
2) той, що перетворився у мертву букву, втратив силу, вийшов з ужитку; вижив свій
вік, безнадійно відсталий від життя
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Mr. Crabbe was as dead as mutton, but Mr. Crabbe continued to write moral stories in
rhymed couplets (W.S. Maugham).
Слово dead у першому фразеосемантичному варіанті вживається буквально, а у другому − метафорично.
Деякі компоративні ФО ніколи не відносяться не до людини, ні до предмета, а до
певних висловлювань (ясний як день, старий як світ), діям і т. інш., наприклад:
(as) certain as death − невідворотній (неминуче) як смерть;
(as) clear as mud − 1) зовсім незрозуміло:
The matter is rather complicated; but I hope I’ve made it clear to you. About as clear as
mud so far! Suppose you start all over again from the beginning.
2) ясно як божий день:
She was trying to hook young Bob for that sprig of a girl − it was clear as mud (J.
Galsworthy).
Особливістю семантики порівняння (as) clear as mud є наявність антонімічних фразеосемантичних варіантів.
Серед ад’єктивних порівнянь є каламбурні фраземи, побудовані на обігруванні омонімів:
(as) crooked as a corkscrew (чи as a dog’s hind leg) (амер. розм.) − безчесний, непорядний; = проби ніде ставити (гра слів, побудована на двох омонімах: crooked − безчесний
и crooked − кривий);
(as) cross as two sticks − у поганому настрої, не в дусі, не на жарт розсерджений; =
злий як чорт (гра слів, побудована на двох омонімах: cross − не в дусі, сердитий і cross −
перехрещений);
(as) keen as mustard − повний наснаги, ентузіазму, одержимий [вираз побудовано на
грі слів keen гострий та Keene’s mustard гірчиця Кіна (за назвою фірми)];
(as) nutty as a fruitcake (сленг) − чокнутий, психований; з привітом [гра слів, побудована на двох омонімах: nutty навіжений, чокнутий і nutty горіховий].
Можливості досягнення повноцінного словникового перекладу ФО залежать в основному від співвідношень між одиницями мови оригіналу і мови перекладу:
1) ФО має у мові перекладу точний, не залежний від контексту повноцінний відповідник (смислове значення + конотації), тобто фразеологізм мови оригіналу = фразеологізму мови перекладу перекладається еквівалентом; 2) ФО можна передати у мові
перекладу тим чи іншим відповідником, зазвичай з деякими відхиленнями від повноцінного перекладу, тобто фразеологізм мови оригіналу ≈ фразеологізму мови перекладу
перекладається варіантом (аналогом);
3) ФО не має у мові перекладу ні еквівалентів, ні аналогів, не перекладається у словниковому порядку, тобто фразеологізм мови оригіналу ≠ фразеологізму мови перекладу
передається іншими, нефразеологічними засобами.
Трохи спрощуючи схему, можна сказати, що ФО перекладають або фразеологізмом
(перші два пункти) – фразеологічний переклад, або іншими засобами (за відсутності
фразеологічних еквівалентів і аналогів) – нефразеологічний переклад.
Фразеологічний переклад передбачає використання у тексті перекладу стійких
одиниць різного ступеню близькості між одиницею мови-оригіналу і відповідною оди424

ницею мови-перекладу – від повного і абсолютного еквівалента до приблизного фразеологічного відповідника.
Фразеологічний еквівалент – це фразеологізм у мові перекладу, по всім показникам рівноцінний одиниці, яку перекладають. Як правило, незалежно від контексту він
повинен мати ті ж денотативні та конотативні значення, тобто між співвіднесеними ФО
не повинно бути розбіжностей відносно смислового змісту, стилістичної віднесеності,
метафоричності й емоційно-експресивного забарвлення, вони повинні мати приблизно
однаковий компонентний склад, володіти рядом однакових лексико-граматичних показників: сполучення (наприклад, відносно вимоги істоти/неістоти), приналежність до однієї граматичної категорії, вживаністю, зв’язком з контекстними словами-супутниками і
т. ін.; і ще одним – відсутністю національного колориту:
Мова йде по суті про повну і абсолютну еквівалентність, яка вказує на надзвичайно високі вимоги, які пред’являються до фразеологічних еквівалентів: as blind as a
bat − сліпий мов кажан; as bold as a lion = as brave as a lion – хоробрий як лев; as busy
as a bee – працьовитий як бджілка; as cunning as a fox – хитрий мов лис; draw smb like a
magnet – притягувати когось як магніт; eat like a bird – їсти як пташка;gentle as a lamb
- покірний як ягня; helpless as a babe – безпорадний як немовля; like a clock - як годинник;
white as snow – білий як сніг.
Неповним (частковим) фразеологічним еквівалентом називають таку одиницю
мови перекладу, яка являється еквівалентом, повним і абсолютним, співвідносною багатозначній одиниці у мові оригіналу, але не в усіх значеннях. Частою відмінністю можна
вважати неоднаковий лексико-семантичний зміст окремих компонентів. В інших випадках еквівалент може відрізнятися від початкової фразеологічної одиниці компонентним
складом: (as) different as chalk and (or from) cheese – різні як небо і земля; (as) like as two
peas (in a pod) – схожі як дві краплі води; as a bull in a china shop – неповороткий як
медвідь; as the cat among the pigeons – вовк в кошарі, лис в курятнику; as clean (neat) as a
(new) pin – як нова копійка; live like a fighting cock – як сир в маслі.
До фразеологічних можна умовно віднести й «індивідуальні» еквіваленти. Не знаходячи у мові перекладу відповідники, перекладач іноді змушений звертатися до словотворення, створюючи щось нашквалт одиниці, що перекладається, свій, новий фразеологізм.
Індивідуальні фразеологізми, якщо вони творчо «зроблені», володіють показниками
звичайної ФО, відрізняючись від неї лише за одним, найважливішим показником – вони
не відтворювані. Перекладач створює їх під час роботи, і мало ймовірно, щоб такий переклад закріпився за даною одиницею настільки, щоб увійшов у мову. Тому тут скоріше
йде мова про контекстуальний переклад.
ІІ. Нефразеологічний переклад, як показує сама назва, передає ФО за допомогою
лексичних, а не фразеологічних засобів мови перекладу. Його зазвичай використовують,
лише переконавшись, що жодним із фразеологічних еквівалентів чи аналогів скористатися неможливо. Такий переклад, враховуючи навіть компенсаційні можливості контексту, важко назвати повноцінним: завжди є певні втрати (образність, експресивність,
конотації, афористичність, відтінки значень), що і змушує перекладачів звертатися до
нього лише у випадку надзвичайної необхідності.
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1. Суворо лексичний переклад застосовується, як правило, у тих випадках, коли дане
поняття означене в одній мові фразеологізмом, а в іншій − словом: as big as life – справжній, безсумнівний; larger (bigger) than life – перебільшений; неприродний; as black as ink
(or as night) – безрадісний; as bold as brass – нахабний; as bright as a button – кмітливий
(про дітей); as brown as a berry – засмаглий, шоколадного кольору; as cold as charity − нечуйний, черствий; cool as a cucumber –незворушний, спокійний; (as) dry as a dust − нудний; (as) fat as butter – пухкенький (зазвичай про дітей); (as) green as grass – недосвідчений, «зелений»; (as) jolly as a sandboy – життєрадісний; (as) light as air – безтурботний;
like a Trojan – мужньо, героїчно; (as) lively as cricket – життєрадісний; (as) sharp as a
needle – розумний, спостережливий; (as) warm as (a) toast – теплий, нагрітий; (as) yellow
as gold – жовтий, золотистий.
2. Калькуванню віддають перевагу зазвичай у тих випадках, коли не можна передати
ФО у цілості її семантико-стилістичного і експресивно-емоційного значення, а у зв’язку
з різними причинами бажано «довести до бачення» читача образну основу. Передумовою
для калькування служить достатня мотивованість значення ФО значеннями її компонентів. Тобто калькування можливе лише тоді, коли дослівний переклад може донести до
читача істинний зміст всього фразеологізма (а не значення його складових компонентів):
fight like Kilkenny cats – боротися до взаємного знищення, боротися не на життя,
а на смерть [вираз, найпевніше, бере початок від легенди про жорстоку боротьбу між
містами Kilkenny та Irishtown у XVII ст., яка призвела до їх розорення] ;
(as) keen as mustard – повний наснаги, ентузіазму, одержимий [вираз побудовано на
грі слів keen гострий та Keene’s mustard гірчиця Кіна (за назвою фірми)];
like a cat on hot bricks – «як кіт на розпечених цеглинах»; look like the cat that stole the
cream (who swallowed a canary) – «виглядати як кіт, що наївся сметани чи проковтнув
канарку», сяяти, мати самовдоволений вигляд;
(as) old as Methuselah – старий як Мафусаїл, похилого віку [етим. бібл.];
(as) patient as Job – терплячий як Іов; той, хто має ангельське терпіння;
(as) rich as Croesus – багатий як Крез [багатство останнього царя Лідії з 560 р. до
н. е. ввійшло у приказку];
rise like a phoenix from the ashes – піднятися із попелу мов фенікс;
(as) wise as Solomon – мудрий як Соломон.
Переклад образної фразеології надзвичайно складний, що головним чином обумовлено необхідністю вирішувати: передавати чи не передавати метафоричність і чи
обов’язково зберігати стилістичні і конотативні особливості одиниці, що перекладається, беручи до уваги, звичайно, і її семантику, а за неможливості втрат, правильно вирішити, чим жертвувати – образом чи змістом ФО. У зв’язку з цим у ряді посібників
засоби перекладу варто розглянути з урахуванням наявності чи відсутності у цих ФО
метафоричності.
Система перекладацьких відповідностей формується як система відношень між
комунікативно рівнозначними одиницями, «від яких залежить реальна взаємозаміщуванність таких одиниць у процесі перекладу, а також засоби створення оказіональних
відповідностей у тих випадках, коли умови перекладу перешкоджають використанню
стандартних способів перекладу» [3].
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Стаття присвячена розгляду фразеологізмів як мовних одиниць, дослідженню основних засад перекладу англійських фразеологізмів українською мовою, формуванню навичок їх вживання та перекладу шляхом підбору необхідного еквівалента в процесі вивчення англійської мови. Розглянуто основні категорії фразеологічних одиниць та принципи
їх перекладу.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічне сполучення, фразеологічна єдність, ідіома, описовий переклад, фразеологічний еквівалент, значення.
Статья посвящена исследованию фразеологизмов как языковых единиц, решению
проблемы перевода английских фразеологизмов на украинский язык, формированию
навыков их употребления и перевода путем подбора необходимого эквивалента в процессе изучения английского языка. Рассмотрены основные категории фразеологических
единиц и принципы их перевода.
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Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическое сочетание, фразеологическое единство, идиома, описательный перевод, фразеологический эквивалент,
значение.
The article is devoted to the research of phraseological units, the problem of their
translation into the mother tongue, usage and translation skills formation by selecting the exact
equivalent at English language lessons. The main categories of idioms and their translation
principles are considered.
Key words: phraseological unit, phraseological combination, phraseological unity, idiom,
descriptive translation, phraseological equivalent, meaning.
У лінгвістиці в останні десятиліття значно зросла кількість досліджень у галузі
фразеології, в яких вивчається склад фразеологізмів мови в його сучасному стані та історичному розвитку, а також проводяться дослідження їх актуалізації та практичного
застосування.
Фразеологія (від грецького phrasis – вираження, logos – вчення), як розділ мовознавства, вивчає лексично неподільні поєднання слів, усталені звороти та вислови і є
досить складним мовним явищем, вивчення якого потребує глибокого та предметного
дослідження, із залученням методів досліджень, які використовуються науковцями при
вивченні лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії,
логіки та країнознавства. Відомо, що фразеологія є невід’ємною частиною та своєрідною
скарбницею будь-якої мови світу, тому фразеологізми вважають високо інформативними
одиницями тої чи іншої мови. В процесі вивчення однієї з іноземних мов вивчаються не
тільки лексичні одиниці, граматичні конструкції, фразові вирази академічного характеру,
а й увесь рухливий семантичних комплекс, який функціонує та збережений в мові та завдяки якому є реальна можливість проникнути і долучитися до національної культури та
історії, побуту, традицій народу, почерпнути духовне багатство мовців.
Зауважимо, що фразеологія являє собою історичне дзеркало, в якому відображається
менталітет народу. Фразеологічними одиницями вважають словосполучення, які функціонують в мові. Фразеологізми мають ряд істотних ознак: стійкість, відтворюваність, цілісність, значення, роздільність складу, як прав1ило, вони пов’язані з найактуальнішими
для даної епохи і даного народу поняттями та явищами, які виражають найбільш типові
для кожної мови зв’язки лексико-граматичного характеру, вивчення яких і становить актуальність нашого дослідження.
Метою нашого дослідження є вивчення способів формування навичок розуміння,
перекладу та обґрунтованого вживання англомовних фразеологічних одиниць.
Фразеологізми – це сполучення слів з різним ступенем сталості, роздільності, семантичної самостійності, взаємозв’язком і взаємодією компонентів. Питанням вивчення та
дослідження фразеологізмів, їхнього перекладу займалися такі вчені-лінгвісти як Смирницький А.І. [1], Кунін А.В. [2], Корунець І.В. [3]. Широкого визнання у вітчизняному
й світовому мовознавстві здобула семантична класифікація фразеологізмів, опрацьована Виноградовим В.В. В основі його „фразеологічної теорії” лежить ступінь видозміни
значення слова у різних синтаксичних і стилістичних умовах фразоутворення. Фразеологічні одиниці, які являють собою єдине значеннєве ціле, не є однаковими з погляду
об’єднаності компонентів і співвіднесеності семантики усієї фрази з семантикою його
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окремих складників-компонентів. Зважаючи на це, Виноградов В.В. [4: 234-246] розрізняє такі три групи фразеологічних одиниць:
1. фразеологічні сполучення і фразеологічні вирази – рухливий семантичний комплекс, компоненти якого зберігають своє основне значення, але вступають в сполучення
лише з певними словами: to win the victory/ to gain the victory (отримати перемогу), to
achieve success/ to attain success (добитися успіху);
2. фразеологічні єдності (або метафоричні одиниці) – являють собою сталий синтаксичний комплекс: horn of plenty (повна чаша), to rise to the occasion (бути на висоті),
to do somebody proud (надавати честь комусь);
3. фразеологічні зрощення (або ідіоми) – сталі звороти в мові, які утворились в
мові протягом певного історичного періоду часу і зазвичай мають емоційне забарвлення.
Основною особливістю фразеологічного зрощення (далі ФЗ), на відміну від фразеологічних сполучень та єдностей, є те, що їхній загальний зміст не є мотивованим значенням
його складових елементів. У ФЗ компоненти зв’язані сполученістю значень, але з суми
значень компонентів не можна вивести цілого значення ФЗ, оскільки слова, які входять
в склад зрощення, повністю втратили семантичну самостійність і тим самим не пояснюють змісту ФЗ: to go between (бути посередником), a quiet wedding (негучне весілля), to
be dead with cold (промерзнути до кісток).
Вчені виділяють ще одну категорію фразеологічних одиниць – фразеологічні вирази: tо share one’s last shirt with somebody – поділитися останньою сорочкою; if you run
after two hares, you will catch neither – якщо поженешся за двома зайцями, жодного не
спіймаєш.
Смирницький А. І. звертає увагу на фразеологічні одиниці та ідіоми to get up, to give
up, to fall in love. Ідіоми засновано на перенесенні значення, метафорі, яка ясно усвідомлюється об’єктом мовлення. Наприклад: To take the bull by the horns – узяти бика за роги;
діяти рішуче. Dead as doornail – без жодних ознак життя. Беручи до уваги вищезазначене, головним завданням теоретичних досліджень у перекладі є формулювання принципів
перекладу фразеологізмів, ідіом, фразеологічних сполучень [5: 236].
Навчаючи студентів перекладу фразеологічних одиниць, необхідно брати до уваги
те, що, значення фразеологізму як структурно, лексично і семантично сталої (stable)
мовної одиниці, не можна вивести із суми значень її складових частин. На нашу думку,
фразеологічні одиниці та їх переклад слід вивчати не самі по собі, не ізольовано, а в
тісному зв’язку з іншими одиницями мови, оскільки сполучаючись у процесі мовлення зі словами, словосполученнями, вони виступають органічними елементами цілісної
комунікативної одиниці, беруть активну участь у формуванні її змісту, надають йому
особливої виразності, яскравого стилістичного забарвлення. Враховуючи дані теоретичні основи, формуємо відповідні завдання на переклад. Для того, щоб зробити вивчення фразеологічних одиниць більш цікавим, враховуємо емоційний фактор як важливий
елемент навчання, добираючи приклади ФО, пов’язаних з англійським гумором (to pull
the wool over one’s eyes – to deceive, to dupe; to hit the ceiling – to get angry or excited), а їх
тлумачення допомагають студентам зробити відповідний переклад.
Вивчаючи фразеологізми, необхідно пояснювати, що вони можуть бути суто англійськими та запозиченими, представляючи відповідні приклади з перекладом та здійснюючи акцент на їх запам’ятовування: а) to bite off more than one can chew (може бути
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перекладене як “взяти до рота більше, ніж можеш проковтнути (дослівний переклад)”,
або взятися за справу, яка тобі не під силу; не розрахував своїх сил, або ж горішок не по
зубах); b) by wrong or right – всіма правдами та неправдами; by fire or sword – вогнем та
мечем, flesh and fell – цілком та повністю, a cold hand and a warm heart – руки холодні, а
серце гаряче. Після пояснення теоретичного матеріалу, важливо давати творчі пошукові завдання з елементами перекладу в мережі Інтернет для закріплення та ґрунтовного
запам’ятовування теоретичних основ.
Відомо, що до фразеологічних одиниць відносяться крилаті вирази, посилання, що
вживаються у різних типах мовлення та стилях мови, цитати літературного характеру,
біблеїзми, висловлювання історичних осіб. Навчаючи студентів їх перекладу, звертаємо
увагу на те, що існують розходження між українською та англійською мовами, тобто
одне і те ж слово, що входить до складу різних виразів в англійській мові, може вимагати
перекладу різними словами в українській мові. В англомовній традиції біблеїзми часто
використовуються в різних стилях мовлення, у тому числі і в публіцистичних текстах: at
the eleventh hour – в останню хвилину. Біблеїзми надають висловлюванню образності,
при перекладі їх часто доводиться розшифровувати, оскільки їх образи, їх переносне значення у зв’язку з рядом причин не завжди зрозумілі для українського читача або слухача:
Nine mocking years with the golden calf and three long years of scourge, ... nine crazy years
at the ticker and three long years in the breadline! (F.D.Roosevelt about Harding – Coolidge
– Hoover era, Safire’s Political Dictionary by William Safire, 1978) – Дев’ять важких грошових років та три довгих роки бід, ... дев’ять років надзвичайних успіхів на біржі і три
довгих років у чергах за хлібом. Вираз whited sepulchres у Біблії перекладається як гроби
побілені (Євангеліє від Матея 23:27-28). Вважаємо, що необхідно дати пояснення цього
фразеологічного виразу, який не одразу може бути зрозумілим, пояснення можна знайти,
звернувшись до першоджерела: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що схожі на
гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих та всякої
нечистоти. Отак і ви: назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині сповнені лицемірства і беззаконня». Наводимо приклад використання даного фразеологізму в літературі
та відповідний його переклад: The revelation not only shocked Mary, but made her wonder
how many more of her hitherto respected elders might be whited sepulchres (Oxford Dictionary
of Current Idiomatic English) – Це відкриття не лише шокувало Мері, але й змусило її задуматися: а скільки ще досі людей, яких вона поважала є лицемірами.
Переклад фразеологізмів потребує особливої уваги в процесі їх вивчення, адже передати їх дослівно зазвичай неможливо, через те, що вони являють собою єдиний образ,
звідси – необхідність їх розгляду, як єдине семантичне ціле, а заміна їх словами в прямому значенні може спричинити зникнення атмосфери звичних студенту образів. Техніка
передачі фразеологізмів вже давно розроблена, то рекомендуємо студентам розглядати їх
як єдине семантичне ціле та намагатися відшукати в мові перекладу аналог – фразеологізм, бажано з тим же ступенем семантичної зв’язаності. Якщо такого еквіваленту в мові
перекладу не існує, потрібно понизити ступінь семантичної єдності і замінити ідіому на
фразеологічну єдність, де образність зберігається.
Навчаючи перекладу фразеологічних сполучень, звертаємо увагу на те, що потрібно
враховувати особливості кожної мови, внаслідок яких складові елементи фразеологічних
сполучень не завжди є аналогічними в англійській і українській мовах: to pay attention-не
430

платити, а звертати увагу; direct attention – не пряма, а безпосередня увага; to take stepsне брати, а вжити заходи; to strike hands – дійти згоди.
Розробляючи вправи на переклад фразеологічних єдностей, виділяємо такі основні
положення: 1) Значення фразеологічної єдності найчастіше дається словником. Пошук
значення робиться по слову, що несе основне семантичне навантаження в групі слів. 2)
У випадку, коли в словнику відсутнє значення фразеологічної єдності (далі ФЄ) в цілому,
то зробити переклад можливо, відшукавши в словнику значення кожного окремого слова
єдності, оскільки загальний зміст ФЄ завжди мотивований значенням його компонентів.
3) Переклад ФЄ здійснюють також двома можливими варіантами: а) за допомогою еквіваленту, часом з незначними розбіжностями, що не складає особливих труднощів для
перекладача: She put an end to hеr troubles – Вона подолала свої труднощі; We met him
half way in this question – Ми пішли йому назустріч в цьому питанні; б) за допомогою
безпосередніх еквівалентів – відповідників: to hold good- залишатись в силі; to hold one’s
own- не здаватись; to bring home to somebody- переконувати когось в чомусь.
Важливим є звернути увагу, що при перекладі фразеологічних зрощень необхідно
найбільш вдало підібрати відповідник ФЗ в мові перекладу та подаємо відповідні приклади: To make a killing. – Швидко заробити гроші; Get money to burn. – Грошей кури не
клюють; To lose credit.- Втратити довіру; To cut a deal. – Домовитися, дійти згоди; For
love or money – Будь-якою ціною.
Формуючи у студентів навички перекладу, формулюємо основні теоретичні положення та виділяємо декілька основних способів відтворення семантико-стилістичних
функцій фразеологічних одиниць оригіналу. А саме: описовий переклад; дослівний переклад (калькою); переклад повними фразеологічними еквівалентами; частковими
фразеологічними еквівалентами; істинними фразеологічними аналогами; приблизними фразеологічними аналогами, контекстуальні заміни при перекладі.
Привертаємо увагу, що найбільш частотним методом передачі фразеологічних одиниць є описовий або дескриптивний переклад, при якому одиниці фразеологізмів зводяться до перекладу не самої фразеологічної одиниці (далі ФО), а лише її тлумачення,
як у випадку з одиницями, що не мають еквівалентів: under a cloud – у поганому стані, в немилості; під підозрінням; have one’s head in the cloud – бути неуважним, літати
думками поза хмарами. Пояснюємо, що при описовому перекладі надзвичайно важливу
роль відіграють певні контекстуальні обставини, мікро- та макроконтексту, вужчого та
ширшого мовного оточення ФО: a wet blanket – людина, або обставина, що розхолоджує.
ФО в реченні, в залежності від його складності, може перекладатись одним словом: out
of a clear sky – раптом, зненацька; to set a limit to – обмежувати, стримувати, або вільним
словосполученням: the sixty – four dollar question – найважливіше, вирішальне питання;
short odds – майже всі рівні шанси; One man’s meat is another man’s poison. – Про смаки
не сперечаються [6: 124].
Навчаємо студентів, що дослівний переклад або калькування фразеологічних одиниць може бути застосований в тому випадку, якщо в результаті калькування отримаємо
вираз, образність якого легко сприймається та не створює враження непридатності загальноприйнятим нормам української мови. Не оминаємо увагою, що іноді при дослівному перекладі англійського фразеологізму використовують вставні слова: як говориться,
як кажуть; ніби підкреслюючи цим, що іноземна фраза приведена дослівно. Дослівний
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переклад не використовує готові фразеологічні одиниці, які є у мові перекладу, а кожного
разу створює новий образний зворот: What is sauce for the goose is the sauce for the gander.
– Що для гуски приправа, те й для гусака приправа; One swallow does not make a summer.
– Одна ластівка не робить літа.
Використовуючи відповідні вправи на фразеологічні порівняльні звороти, пояснюємо переклад повними фразеологічними еквівалентами, який полягає у тотожному як
по змісту, так і по формі, підборі складових компонентів при перекладі з мови оригіналу
на мову реципієнта, наприклад: cold as ice – холодний, як лід; sweet as honey – солодкий,
як мед, а також деякі прислів’я: All that glitters is not gold. – Не все те золото, що блищить;
As a man sows, so shall he reap. – Що посієш, те й пожнеш.
Формуючи навички перекладу, варто акцентувати увагу на тому, що значення великої кількості фразеологічних одиниць можна передати за допомогою часткових еквівалентів. Це фразеологізми, що мають спільне походження, але на відміну від повних
еквівалентів, їх компоненти відрізняються незначними розбіжностями: a lot of water had
flown / run – багато води спливло відтоді; to make a long story short – коротко кажучи. При
перекладі вважливо є не покращувати оригінал, а відтворити зміст найближчим еквівалентом у мові, якою робиться переклад: Misfortune is always round the corner. – Лиха доля
не спить; What’s done in writing is finished. – Що написано, то пропало.
Наводимо приклади інших можливих форм перекладу фразеологічних одиниць. Інколи через відсутність повних або часткових еквівалентів лексичне значення фразеологізмів може передаватися істинними або приблизними аналогами: To keep body and
soul together. – Ледь зводити кінці з кінцями; There is no use crying over spilt milk. -Що з
воза впало, те пропало. Лексичне значення деяких фразеологічних одиниць у мові перекладу може передаватися також приблизними аналогами. Ці аналоги можуть бути не
менш експресивними і яскравими, ніж їх варіанти у мові оригіналу: To loose one’s breath.
– Кидати слова на вітер; No bees, no honey; no work no money. – Під лежачий камінь вода
не тече; A joint in one’s armour. – Ахілесова п’ята (уразливе місце) [7: 215]. При контекстуальних замінах в процесі перекладу, намагаємося знайти таку українську фразеологічну одиницю, яка хоча і не відповідає за значенням англійському фразеологізму, але з
достатньою точністю передає його зміст у даному конкретному контексті: You can take a
horse to the water, but you cannot make him drink. – Силою не будеш милою. // Силою колодязь копати – води не пити; You never know what you can do till you try. – Ділу діло вчить.
// Навички майстра роблять. // Очі бояться, а руки роблять; Ask no questions and you will
be told no lies. – Багато знати будеш, швидко постарієш [8; 9].
Окреслимо основні положення щодо фразеологічних одиниць:
• фразеологічні одиниці, як важливі елементи мовної картини світу, є лексико-граматичними єдностями двох та більше компонентів, які містять в собі експресію, естетичну наповненість, емоційну забарвленість та відтворюються в мові носія автоматично;
• співпадаючи за змістом, фразеологічні одиниці можуть мати різне стилістичне забарвлення, образну основу, емотивну функцію, тобто в деяких випадках використання
фразеологізму у вихідному тексті базується на використанні національно-культурного
колориту народу;
• дослідження фразеологічної семантики є актуальним, має теоретичну та практичну значущість, сприяє кращому розумінню національної специфіки мови та здійсненню
різних видів діяльності в умовах міжкультурної комунікації;
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• остаточне рішення про використання того чи іншого способу перекладу англійської фразеологічної одиниці залежить від контексту. Правильне застосування будьякого перекладацького прийому та методу передбачає творчий підхід до вирішення кожної конкретної задачі;
• найкращий спосіб передати фразеологізм фразеологізмом. Це є можливим тоді,
коли англійська та українська мови запозичили фразеологічний зворот з інших мов (найчастіше класичних): Strike while the iron is hot – Куй залізо, поки гаряче;
• переклад фразеологічним аналогом. При такому перекладі слід враховувати, що
український образ повинен бути нейтральним щодо національного забарвлення: Сan the
leopard change his spot? – Горбатого могила справить;
• переклад калькою, тобто спроба скопіювати англійський образ і створити свою
фразеологічну одиницю: Rome was not built in a day – Не зразу Рим будувався;
• описовий переклад, відмова від перекладу фразеологізмом: To cut off with a shilling
– залишити без спадщини.
Застосування теоретичних положень, проведення досліджень дасть можливість методично вірно та ефективно спрямувати навчальний процес на поглиблення комунікативних та перекладацьких знань студентів з англійської мови з різнобічним використанням
фразеологічних одиниць як суттєвого мовного пласту. Знання фразеологічних одиниць
та ідіом англійської мови збагатить англомовну комунікацію та світогляд студентів; навчить їх розуміти та вживати фразеологізми на практиці, відображаючи власні думки;
сформує навички перекладу автентичної літератури та мови ділового спілкування; розвине комунікативний компонент та практику використання набутих англомовних знань
про культуру та традиції народу, мова якого вивчається.
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МОВНА ПІДГОТОВКА У ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
У статті аналізуються проблеми мовної освіти, зміст мовного навчання, його
обов’язкові структурні елементи: комунікативний, культурознавчий, лінгвістичний, методологічний. У статті обґрунтовуються й пояснюються терміни, категорії й складові навчально-професійної сфери спілкування. Стаття містить рекомендації щодо
ефективної організації процесу мовного навчання й перелік навчально-методичного забезпечення мовного курсу.
Ключові слова: мова, мовлення, спілкування, мовна освіта, зміст мовного навчання,
сфери спілкування, навчально-методичне забезпечення.
В статье анализируются проблемы языкового образования, содержание языкового
обучения, его обязательные структурные элементы: коммуникативный, культуроведческий, лингвистический, методологический. В статье обосновуются и объясняются
термины, категории и составляющие учебно-профессиональной сферы общения. Статья содержит рекомендации по эффективной организации процесса языкового обучения и перечень учебно-методического обеспечения языкового курса.
Ключевые слова: язык, речь, общение, языковое образование, содержание языкового
обучения, сферы общения, учебно-методическое обеспечение.
In the article the problems of linguistic education are analyzed including the contents
of linguistic training, its obligatory structural elements: communicative, cultural, linguistic, methodological. Terms, categories and elements of professional communication are well
grounded and explained in the article. It includes recommendations on effective organization
of linguistic training and a list of training and methodological material.
Key words: language, speech, communication, linguistic education, contents linguistic
training, spheres of communication, training and methodological material.
Мовна освіта інтегрує всі види людської діяльності. Мова як навчальна дисципліна
займає особливе, центральне місце в міжпредметних зв’язках: через неї здійснюються
ці зв’язки.
Відповідно до функцій мови особистому становленні мета її вивчення полягає у формуванні всебічно розвиненої людини, яка вміє комунікативно виправдано користуватися
мовними засобами у різних сферах мовлення, тобто у забезпеченні мовної й мовленнєвої
компетенції й загальної культури.
Завдання вищої школи — готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, мовно компетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли літературною мовою, набули навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою
конкретної спеціальності, фаху. Майбутнім фахівцям мова потрібна як сукупність правил, як система світобачення, як засіб культурного співжиття в суспільстві, самоформування й самовираження особистості [13].
© Носкова А.Є., Торшина Л.М., 2011

434

Характерною особливістю мовної підготовки є чітка комунікативна спрямованість:
мова вивчається як засіб спілкування й пізнання.
Зміст мовного навчання – це такі структурні елементи:
1 – комунікативний елемент – мовленнєва діяльність /слухання, читання, говоріння,
письмо/;
2 – культурознавчий елемент – система матеріалів – система текстів, в яких представлено культуру людства;
3 – лінгвістичний елемент – мовна система /граматика-логіка мови/;
4 – методологічний елемент – засоби мовленнєво-розумової діяльності.
Комунікативна частина – це відомості про мову, мовлення, спілкування, культуру
мовлення, стилі мовлення, функції мови, форми спілкування /монолог, діалог, полілог/,
норми висловлювання /мовні, мовленнєві, етичні, етикетні/.
Основним поняттям, яке засвоюється, є поняття «мова», пояснюються всі його складові. Мова – універсальна система: (1) – засіб спілкування, (2) – форма мислення (мова
виражає думку), (3) – інструмент здобуття знань, (4) – знаряддя розвитку мислення у
процесі пізнання об’єктивного світу, (5) – складова частина культури.
Культурознавчий елемент – система тем, які узагальнено відображають найважливіші відомості культури. Ця інформація має подаватися проблемно.
Вивчення мови – це засіб виховання високої культури спілкування. Мовна діяльність
– важлива складова культури суспільства. У сучасних дослідженнях мова розглядається
не лише як засіб втілення думки, а як принцип осмислення буття. Відбулася філософська
переоцінка ролі мови як у процесі пізнання навколишнього світу, так і в мисленні людини. Мова й втілює образ світу, властивий певній культурі, й впливає на формування цього
образу в різних його елементах. Тому інформація про мову як унікальний, універсальний
і найдосконаліший засіб спілкування формує загальну культуру й вимогливе ставлення
до мовлення [1,2,4,8].
Лінгвістична частина складає перелік тем, які відображають систему української
мови у функціональному аспекті. Знання з мови розглядаються як засіб навчання й формування мовленнєвої культури й засвоюються у процесі розв’язання комунікативних завдань [5,6,7,10].
Зросла увага до стилістики й культури мовлення. Культура мовлення – це вибір і
організація мовних засобів, які в певній ситуації спілкування при дотриманні мовних
норм й етики спілкування дозволяють забезпечити найбільший ефект у досягненні комунікативних завдань. Тому більше уваги треба приділяти особливостям і формам усної /
монолог, діалог, полілог/ і писемної /ділові папери, конспект, план, тези, резюме, анотація, реферат/ наукової й ділової комунікації, яка відповідає практичним потребам мовного навчання студентів[3,9]. Акцент переноситься з традиційної настанови — засвоєння
відомостей про літературні норми усіх рівнів мовної ієрархії — на формування навичок
професійної комунікації, мови фаху, на розвиток культури мови, мислення й поведінки
особистості[13].
Методологічний компонент складається з системи найважливіших умінь і навичок,
необхідних для формування загальної культури учнів, засвоюється у практичному плані
через систему завдань.
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Оволодіння мовою й оволодіння мовленням – це якісно різні процеси. Завдання науки полягає у знаходженні шляхів їх оптимального поєднання. Мовні знання важливі як
засіб оволодіння мовленням. Вони регулюють мовленнєву поведінку, формують культуру особистості.
Граматичні форми повинні засвоюватися у зв’язку з їх функціонуванням у мовленні
й виводитися із засвоєних мовленнєвих конструкцій. Отже, не під граматичні правила
підводяться окремі вирвані з культурного контексту й мовлення явища, а на базі засвоєного мовленнєвого матеріалу ґрунтуються граматичні знання.
Мовні знання – основний компонент професійної підготовки. Завдання вузівського
мовознавчого курсу – дати студентам необхідні теоретичні знання з мови, сформувати практичні навички наукового й ділового спілкування. Фахівець зобов’язаний знати
лексичне й фразеологічне багатство мови фаху, словотворчі ресурси, граматичні норми
мови для грамотного оформлення своєї професійної діяльності.
Загальна мета мовної підготовки студентів технічних вузів є комплексною. Вона
включає практичну /комунікативну/, освітню й виховну цілі, які зв’язані з завданням
підготовки спеціалістів. Комунікативна ціль навчання є провідною: навчити доцільно,
вміло, правильно використовувати мову в процесі спілкування в найрізноманітніших обставинах.
Навчально-професійна сфера спілкування є специфічною в умовах технічного вузу.
Своєрідність фаху студентів вимагає уваги на заняттях до мови спеціальності, розробки
професійно-орієнтованих засобів навчання, удосконалення методики й організації навчального процесу з мови.
Для ефективної організації процесу мовного навчання студентів необхідно проаналізувати навчальні плани факультетів, які дозволяють визначити реальні комунікативні
потреби студентів у навчально-професійній сфері спілкування, виділити найбільш типові ситуації спілкування, дають можливість ефективно організувати навчальний процес з
мови, зосередити увагу на трьох основних факторах: 1 – на відборі професійно-орієнтованих навчальних матеріалів і пропорційному розподілу його; 2 – на визначенні типових
ситуацій спілкування; 3 – на установленні оптимального співвідношення ситуацій спілкування й видів мовленнєвої діяльності /слухання, читання, говоріння, письмо/.
Сучасний рівень підготовки фахівців висуває нові вимоги до інтенсифікації навчального процесу. Цьому сприяє проблемне навчання. Характерною рисою проблемного
навчання є ускладнення навчального матеріалу, подолання інтелектуальних труднощів,
активізація пізнавальної діяльності.
З метою інтенсифікації занять, посилення їх практичної спрямованості програмовий
матеріал структурується укрупненими, логічно завершеними частинами з виділенням
ключових понять. При цьому застосовано як горизонтальне /суміжне/, так і вертикальне
/наскрізне/ структурування, що охоплює ряд однорідних мовних питань. Залежно від характеру матеріалу виклад одних укрупнених частин будується індуктивно, других – дедуктивно, третіх – поєднанням індукції з дедукцією. Особливість навчальних матеріалів
– блочне подання тем, широке використання узагальнюючих таблиць і схем, що містять
головні теоретичні відомості.
Найважливіший елемент методичної системи навчання – опорні конспекти. Відповідно оформлені, вони є тією наочною базою, яка максимально полегшує засвоєн436

ня теоретичного матеріалу, висвітлює сукупність окремих ланок нової інформації, їх
взаємозв’язок.
Методична ідея застосування опорних конспектів перспективна.
Теоретичний матеріал групується у великі блоки: це дає можливість збільшити обсяг матеріалу, який вивчається. Теоретичний матеріал подається у системі: спочаткуціле, потім переходимо до детального вивчення частин цього цілого, тобто до аналізу
взаємозв’язаних мовних явищ, наукових основ мови. Опорний конспект /система, схема/
– цілеспрямоване узагальнення матеріалу – відображення одиниць інформації, зв’язку
між ними.
Основне завдання – систематизація й логічність навчального матеріалу, який подається. Це допомагає розумінню нової інформації, закріпленню її, повторенню. У словосполученні «ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ» – не граматична, а своя логіка, головним є поняття «опорний».
Опорний конспект – постійний і необхідний компонент навчального процесу: під
час викладу нового матеріалу, відпрацювання навчальних навиків й умінь, повторення,
контролю знань. Опорний конспект можна використовувати як довідковий посібник, як
наочний навчально-методичний засіб для удосконалення умінь у науковому й діловому
стилях мовлення; дає можливість самостійно відпрацьовувати матеріал.
Навчальне-методичне забезпечення мовного курсу містить таке: програму, опорні
конспекти /мовний матеріал, спосіб його презентації, узагальнюючі таблиці, схеми – головне з теорії/, практичні завдання й вправи /тексти й речення з історії, культури України
й світу/, словники й довідники з мови, комплексну контрольну роботу.
Таким чином, суть мовної підготовки – знати мову не тільки як кодекс законів і правил, а як культурний феномен.
Мовна освіта студентів у технічному вузі повинна бути:
– широкою /врахування світового досвіду/,
- глибокою /вивчення всіх засобів і форм вираження думки, норм наукового й ділового спілкування; всіх форм усного й писемного мовлення/,
- системною /навчання мові у контексті культури/,
- цільовою /врахування специфіки фаху/.
У сучасних умовах, коли науковий і діловий стилі мовлення відображають рівень
освіти культури нації, мові, мовленню, спілкуванню потрібно навчати не тільки як передачі певної інформації, а як цінності й творчості.
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ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕРЕКЛАДАЧА
Розглядаються проблеми професії перекладача в сучасному світі. Прискорення змін
та зростання невизначеності в світі професії потребує подальшого розвитку організаційних вмінь перекладача. В першу чергу таке навчання повинно бути спрямоване на
збереження здоров’я, що пов’язано також з певними економічними та соціальними проблемами.
Ключові слова: професія, перекладач, суспільство, підготовка, здоров’я.
Рассматриваются проблемы профессии переводчика в современном мире. Ускорение изменений и возрастание неопределенности в мире профессии требует развития организационных умений переводчика. В первую очередь такое обучение должно
быть направлено на сохранение здоровья, что однако связано с рядом экономических и
социальных проблем.
Ключевые слова: профессия, переводчик, общество, подготовка, здоровье.
This article considers problems of the translators’ profession in the modern world. In
particular, it is a question of health.
Key words: profession, translator, society, competence, training, health.
Інформаційні та технічні перетворення у світі обумовлюють появу нових особливостей у змісті праці фахівців, а також пов’язані з цим зміни у змісті професійного навчання та виховання. Інформаційні технології, зростання рівня освіти людей сприяють
підвищенню рівня самостійної професійної діяльності, а також дозволяють більш тонко
враховувати індивідуальні особливості людини, яка є в економічній діяльності або виконавцем, або споживачем товарів та послуг. Така діяльність вимагає вже не тільки вузько
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професійних знань та навичок (вміння та навички роботи з об’єктом праці) але й організаційних вмінь більш високого рівня, ніж раніш. В такому випадку мова може йти як
про організацію діяльності однієї людини, так і про організацію діяльності декількох або
багатьох людей. При організації діяльності однієї людини розглядаються більше аспекти
самостійності трудового процесу, а при організації діяльності багатьох людей спостерігається тенденція урахування індивідуальних особливостей, можливостей, сподівань
цих людей з метою найбільш раціонально узгодити ці індивідуальні ознаки кожного. Не
менше значення має і урахування ситуації.
Все це важливо, оскільки ХХІ століття пов’язане з новим етапом історії людства,
для якого є характерним небувале ще співвідношення загальних глобальних факторів. В
цих глобальних процесах з точки зору загального розвитку людства можливо виділити
такі основні напрямки: 1) посилення взаємозалежності усіх частин та елементів організації; 2) накопичення організаційної складності на усіх рівнях та в усіх сферах людської
діяльності; 3) зростання невизначеності в функціонуванні та розвитку організацій усіх
масштабів; 4) прискорення змін у світі в цілому та у середовищі організацій зокрема [7:
140-142]. Узагальнюючи вищезгадане, можна говорити про період, для якого є характерними прискорення змін та зростання невизначеності. Це все ще більше підкреслює необхідність розвитку самостійності фахівця, важливою складовою якої є вміння та навички
організаційної діяльності.
Тематика статті, де мова йде про формування вмінь та навичок організаційної діяльності перекладача, пов’язана в деякій мірі також з такою традиційною тематикою:
організація діяльності, організація праці, організація виробництва, наукова організація
праці [5]. В літературі, що стосується галузі професійної освіти, тема формування вмінь
та навичок організаційної діяльності перекладача розглянута недостатньо. Є твердження, що робота перекладача є дуже складною, різнобічною діяльністю [4; 6; 10], потребує
в деяких випадках спеціальних знань та організаційних вмінь. Ці знання та організаційні
вміння розглядаються в такій області підготовки перекладача, яка має назву “немовна
підготовка перекладача” або “екстралінгвістична підготовка перекладача”. В сучасній
літературі щодо професійної освіти перекладача підкреслюється значущість такої підготовки [10]. Зазначається, що в багатьох випадках перекладач може потрапити в ситуацію,
коли він неготовий до вирішення немовних проблем професії [10: 271]. Підкреслюється, що роботу над цими “немовними аспектами” слід починати раніше, ніж перекладач
встигне оволодіти іноземною мовою [10: 271]. Як правило, підготовка перекладачів до
вирішення таких питань не здійснюється як у вищих професійних навчальних закладах, так і на різноманітних курсах післядипломної, додаткової та неформальної освіти.
Ці “немовні проблеми” ще недостатньо узагальнені та систематизовані на рівні теорії
перекладознавства та методики професійної освіти перекладачів. Якщо говорити про
ознайомлення з ними студентів, то мова може, як правило, йти про розповіді окремих
викладачів, пов’язані з їх власним професійним досвідом. Індивідуальний досвід висококваліфікованого перекладача являє собою, безперечно, велику цінність, але така несистематизована та необов’язкова підготовка майбутнього перекладача не може в наш
час задовольнити складні потреби сучасного світу перекладацької професії [4; 10].
Крім суто професійних “немовних проблем” перекладача, потрібні ще вивчення
та узагальнення “економічних особливостей професії”, тобто, як організовувати свою
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роботу із замовниками та клієнтами, як їх шукати, як рекламувати свою діяльність, як
створювати та удосконалювати свій професійний імідж, як документувати свої творчі
досягнення та багато інших.
Діяльність перекладача як громадянина та члена суспільства в сучасному світі також потребує організаційної підготовки. Вже неефективно залишатись тільки пасивним
учасником соціальних процесів або діяти стихійно, несистемно, без спеціальних організаційних знань, без знань про налагодження співробітництва з іншими людьми, фахівцями та організаціями. Це найтіснішим чином пов’язано з процесами формування
громадянського суспільства, де люди (громадяни) або принаймні їх значна частина переконані, що можуть своїми діями впливати на державні та суспільні справи, знають як
діяти та активно діють у цій області. Для цього потрібно вміти побачити проблему, вміти
зв’язати її з іншими проблемами, вміти описати цю проблему письмово та усно, знати,
куди ефективно звернутися для вирішення цієї проблеми, запропонувати конструктивне,
взаємовигідне рішення такої проблеми [9: 12-18]. В різних соціальних та професійних
спільнотах потрібно розвивати соціально активні елементи, які своєю діяльністю, своїм
прикладом, переконанням перетворюють оточення в більш досконалому, гуманному напрямку [7: 173].
Серед багатьох соціальних та професійних проблем перекладача розглянемо спочатку проблеми, пов’язані із збереженням здоров’я, а також із формуванням оптимального
психічного стану фахівця, що є важливою передумовою якісної роботи і запобігання
захворювань та їх ускладнень. П.Г. Чеботарьов [10: 273] наводить такі основні причини, які викликають стрес у роботі перекладача: 1) хвилювання на початку роботи, при
перших контактах з клієнтами, яке в цілому пов’язане з роботою в присутності багатьох людей, так звана “сценічна лихоманка”, страх перед публікою; 2) фактори, що відволікають увагу від основної діяльності, різні перешкоди, обставини, що ускладнюють
роботу; 3) навантаження на мозок, напруження під час роботи та втома; 4) збереження
напруження та підвищеної нервозності після роботи. Остання група факторів, що веде
до стресу і починає діяти вже після роботи, продовжуючи впливати на стан перекладача,
має значення тому, що вона, в деякій мірі непомітно, розглядається як загальна втома і
не завжди враховується при організації повноцінного відпочинку. Таке явище пов’язане
з певною інерцією в функціонуванні головного мозку людини. Після напруженої роботи
у свідомості перекладача певний час повторюються окремі слова і фрази, фрагменти звукових або письмових текстів, продовжується пошук оптимальних варіантів перекладу,
можливих слів та словосполучень тощо [10: 280]. Для усунення таких явищ перекладачі
часто вживають алкоголь або психотропні засоби. Це може з великою долею ймовірності викликати тяжкі захворювання, які можуть призвести до повної втрати професійних
якостей та серйозних ускладнень загального стану здоров’я. Ще не існує спеціальної
статистики щодо таких процесів, але свідчення професійних перекладачів підтверджують тяжкі наслідки вживання алкоголю та психотропних засобів, що пов’язано з покаліченим здоров’ям та долею багатьох прекрасних професіоналів перекладу [10: 280]. Слід
завжди особливо підкреслювати неймовірно велике навантаження перекладача, особливо за умов так званого “ненормованого робочого часу”. Це повинні знати як роботодавці, так і самі перекладачі. Якщо дійсно обставини вимагають великого напруження
протягом тривалого часу, то як роботодавцю, так і перекладачу слід після такої роботи
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планувати і тривалий відпочинок, який, можливо, може бути і не передбачений нормами
законів щодо захисту праці, оскільки робота перекладача в кожному випадку має свої
індивідуальні особливості, а вплив “перекладацьких” навантажень на здоров’я перекладача ще недостатньо досліджений. Тому в деяких випадках краще більше відпочити, ніж
ризикувати здоров’ям. Такий відпочинок потрібно забезпечувати також і відповідною
оплатою праці перекладача. Якщо робота термінова, потребує додаткових та тривалих
зусиль та напруження, то і оплата повинна відповідно збільшуватись. За цим повинні
спостерігати також професійні перекладацькі організації. Це також важливий елемент
організації праці перекладача. Сам же перекладач повинен спостерігати та контролювати свої відчуття. Іноді, після певного відпочинку, з “нормальної” точки зору перекладач
може відчувати себе добре, але все ж він відчуває, що щось його турбує, щось заважає,
до чогось він втратив інтерес тощо. І такий стан, який для інших професій може бути
нормою, для такої складної з психофізичної точки зору перекладацької професії може
означати ще недостатність відпочинку. В деяких випадках, навіть коли відчувається, що
нічого вже не заважає, потрібно відпочити ще два або три дні. А якщо такий відпочинок здійснити і приступити до роботи, це може призвести до перевтоми, низької якості
роботи, а у складних випадках і до тяжких захворювань, про що свідчить досвід перекладачів, а також працівників інших складних професій. Проблеми професійної перевтоми та її наслідків досліджували, зокрема, фахівці спортивної та авіаційної медицини
[1; 3], фахівці мікротехніки [8], з ними постійно зустрічаються спеціалісти професійної
хореографії [2].
Висновки
1. Тенденцією сучасних процесів у світі праці є зростання невизначеності та прискорення змін. Це вимагає від фахівців діяти більш самостійно, вміти організовувати
свою діяльність.
2. Професійному перекладачу в таких умовах потрібно володіти сукупністю організаційних вмінь та навичок, які належать до сфери так званої “немовної” або “екстралінгвістичної” підготовки фахівця. Це компетентності в організації своєї роботи, в економічній сфері, компетентності громадянина та члена суспільства.
3. Безперечно, в першу чергу, перекладач повинен розвивати свої організаційні знання та навички з метою збереження свого професійного та загального здоров’я, що, в
деяких мірі, пов’язано з розвитком економічних та соціальних компетентностей.
Перспективою подальших досліджень може бути систематизація необхідних організаційних вмінь та навичок перекладача, пошук оптимальних методів їх засвоєння в
процесі професійної освіти та самоосвіти.
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Синергодериватологія: синергетичний аспект
дослідження вербокреативних процесів
Стаття присвячена проблемі дослідження синергетичної природи дериваційних
процесів в англійській мові. У публікації надається аргументація на користь відокремлення нового напрямку лінгвістичної науки – синергодериватології.
Ключові слова: синергетика, синергетична лінгвістика, синергодериватологія,
фрактал, саморегуляція.
Статья посвящена проблеме исследования синергетической природы деривационных
процессов в английском языке. В публикации приводится аргументация в пользу
выделения нового направления лингвистики – синергодериватологии.
Ключевые слова: синергетика, синергетическая лингвистика, синергодериватология, фрактал, саморегуляция.
The article deals with the problem of synergetic essence research of derivational processes
in English. Some arguments in favor of revealing Synergoderivatology as a branch of Linguistics are represented in this work.
Key words: synergetics, synergetic linguistics, synergoderivatology, fractal, self-regulation.
У 70-х роках ХХ століття наука вступила у новий етап свого розвитку, який визначають як постнекласичний [5: 19]. Ядром сучасної постнекласичної науки є синергетика.
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Особливістю синергетики є те, що вона не спростовує закони класичної науки, а доповнює їх, пропонуючи поглянути на об’єкти наукового дослідження під новим кутом зору.
Одним з “напрямків експансії” синергетики останнім часом стали гуманітарні науки.
Так, зокрема, можна спостерігати активну інтеграцію синергетики у лінгвістичну галузь,
яка здійснюється головним чином шляхом екстраполяції її ідей, принципів та моделей у
дослідження різноманітних лінгвальних явищ.
Відкриття універсальних законів еволюції і самоорганізації таких систем, широке
застосування розроблених у її межах моделей, у свою чергу, сприяло розвитку як теорії синергетики, так і конкретних прикладних наук. Як слушно зауважують науковці,
принципи синергетики функціонують на такому рівні знань, на якому охоплюється цілий
ряд наукових дисциплін, які вивчають різні сфери реальності [2: 102]. У цьому зв’язку
цілком логічними є питання про межі дисциплінарного розширення синергетики і про
сфери її компетенції.
Очевидно, що синергетика – це молодий міждисциплінарний напрямок, що бурно
розвивається, тому спроби обмежити сферу її діяльності, тобто раз і назавжди однозначно визначити чим вона має займатися і що має залишатися поза її увагою, є, на наш погляд, утопічними. Завдяки своїй універсальності та трансдисциплінарності синергетика
має «м’які межі, що постійно розширюються» [2: 101]. Використання синергетичних
моделей та методів у дослідженні системних явищ живої та неживої природи, на наш
погляд, слугують запорукою розширення сфери дії нової наукової парадигми та поглиблення її теоретичних основ.
Гуманітарії відзначають перш за все інноваційну, універсальну методологію синергетики, що дозволяє по-новому поглянути на вже відомі факти і врешті-решт повернутися до розгляду проблем, які не знаходили вирішення у межах класичної наукової парадигми. Інтерпретуючи й наповнюючи універсальні синергетичні моделі своїм конкретно-науковим змістом, розглядаючи їх у певному дисциплінарному контексті, науковці
розв’язують першочергові завдання конкретних галузей знань та переосмислюють сутність відомих явищ та процесів, тим самим посилюючи позиції синергетики.
Слід зауважити, що останнім часом не лише синергетика, але й лінгвістика демонструють свої «експансіоністські» можливості. Як слушно зазначає А. Д. Білова, “період
«чистої лінгвістики», що не виходила за межи мовного середовища, підходить до завершення, уступаючи місце «лінгвістичній експансії”: аналізуючи складні механізми функціонування природних мов, які підлягають впливу екстралінгвальних факторів, лінгвістика буде вимушеною вторгатися в «життєвий простір» інших наук» [1: 264]. Отже,
і синергетика як новий науковий напрямок, і лінгвістика, яка останнім часом виявляє
схильність до кооперації з іншими науками, демонструють свою готовність до створення
симбіозу. Такий «союз», на нашу думку, є взаємовигідним, оскільки синергетика таким
чином розширює сферу релевантності своїх ідей та принципів, а лінгвістика набуває
нову методологію, що дає можливість більш глибокого аналіза її природи й сутністі,
розуміння механізмів її розвитку.
Досвід науковців, що скористалися новою науковою методологією, незважаючи на
звинувачення у “неправомірній екстраполяції” ідей синергетики на вивчення лінгвальних явищ, доводить, що вона має величезні можливості у дослідженні тих явищ, що раніше не знаходили раціонального пояснення, вважалися випадковими та аномальними.
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Система принципів синергетики, як ми вже з’ясували, являє собою ядро методології
вивчення систем різної природи, між іншими і мови. На нашу думку, екстраполяція ідей
і принципів синергетики на вивчення мови та лінгвальних процесів може допомогти у
розв’язанні цілого ряду проблем, які не знаходили логічного пояснення в межах класичної наукової парадигми.
Мовні системи є класичними синергетичними об’єктами, що організовані, функціонують й еволюціонують за законами синергетики. Процеси саморегуляції та самоорганізації на різних рівнях мовної суперсистеми відбуваються постійно, проте їх інтенсивність на різних ділянках не є однаковою. Найбільш активними ділянками мовної
суперсистеми, які інтенсивно розвиваються, є лексична та словотвірна макросистеми.
Цей факт можна пояснити тим, що вони залишаються найбільш відкритими для обміну
матерією, енергією та інформацією із середовищем, що оточує конкретну мову. Збагачення словникового складу мови може відбуватия під впливом факторів зовнішнього (соціального) середовища або за рахунок матеріальних одиниць (слів), що запозичуються із
лексичних макросистем інших мовних суперсистем, або шляхом формування неологізмів з власних ресурсів у межах даної лінгвальної суперсистеми.
Той неологічний бум, що спостерігається у багатьох мовах світу, і в першу чергу в
англійській, являє собою адекватну реакцію мовних суперсистем на науково-технічні,
економічні, політичні зміни у житті людства. В результаті кількісного зростання словникового складу удосконалюються й шляхи та способи утворення нових лексем, збагачується інвентар словотворчих засобів. Таким чином, у результаті дії зовнішнього середовища здійснюється процес саморегуляції та самоорганізації у межах лексичної та
словотвірної макросистем і мовної суперсистеми в цілому.
Необхідно зазначити, що широке використання синергетичних ідей у практиці
дослідження різних лінгвальних явищ сприяло формуванню лінгвосинергетики, яку
визначають як «прикладну галузь синергетичного опису мовних явищ» [4: 3]. Більш
детальне й глибоке (з маніфестацією об’єкту та предмету її дослідження) визначення
лінгвосинергетики як нової галузі лінгвістики надає О. О. Селіванова. На її думку, лінгвосинергетика – це «напрямок лінгвістичних досліджень, який розглядає мовну систему
як складну відкриту нерівноважну, з нелінійними шляхами еволюції, що функціонує за
рахунок взаємодії власних підсистем й інших зовнішніх підсистем (етносу, його культури, свідомості, соціуму) і перебуває у стані більшої чи меншої рівноваги, маючи регулярні механізми, які забезпечують динаміку, самоорганізацію та збереження мовної
системи» [3: 306].
У нас є певні сумніви стосовно терміна, що використовується для найменування нової прикладної галузі. На наш погляд, більш коректим було б говорити про «синергетичну лінгвістику» (або синерголінгвістику), оскільки саме лінгвістика, об’єктом вивчення
якої є мова в усіх її екзистенційно-функціональних проявах, у цьому випадку є базовою
наукою. Синергетична методологія пропонує інноваційний підхід до вивчення об’єкту
лінгвістики як базової науки, і тому виконує тут важливу, але скоріше допоміжну роль.
Термін “лінгвосинергетика” є прийнятним лише за умови, якщо йдеться про одну з галузей великої трансдисциплінарної науки, про сегмент нової наукової парадигми.
Ураховуючи специфіку синергетики, слід зазначити, що розробка її здійснюється
силами й засобами багатьох сучасних наук, кожна з яких має власні методи й усталену
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терміносистему, що інколи призводить до певного дублювання термінів, паралелізму в
понятійному апараті й виникненню протиріч у підходах та оцінках певних фактів. Отже,
беручи до уваги те, що ця прикладна галузь мовознавства ще проходить етап становлення, і тому її понятійний апарат ще залишається не до кінця розробленим і узгодженим,
також ураховуючи традицію, що склалася у номінації цієї лінгвістичної парадигми, ми
далі називатимемо її лінгвосинергетикою.
Новий погляд на принципи організації мовної системи, на явища упорядкованості й
хаосу, детермінованості й випадковості, що спостерігаються в процесі її функціонування, на закони розвитку та еволюції мови як системи, здатної до самоорганізації та саморегуляції, дає можливість всебічного й повного відтворення архітектоніки (організації)
та автопоезису (самодобудовування) мовної суперсистеми та ендосистем, що входять до
її складу.
Мова постає як класичний приклад синергетичної системи. Це складна суперсистема, що складається з ієрархічно організованих макро- та мікросистем, кожна з яких
так само, як і мовна суперсистема в цілому, характеризується відкритістю – здатністю
обмінюватися із зовнішнім середовищем матерією, енергією та інформацією. Обмін матерією відбувається як між суперсистемами одного порядку (наприклад, між різними
мовами, в результаті чого відбуваються запозичення), між макросистемами (наприклад,
у результаті функціональної трансорієнтації лінгвальних одиниць: афіксалізації лексем,
лексикалізації службових морфем, лексикалізації синтаксичних конструкцій), між мікросистемами (наприклад, функціональна транспозиція лексем – конверсія).
Застосування синергетичних принципів у дослідженні мовних явищ робить можливим пояснення того, яким чином мовна система, залишаючись собою, може еволюціонувати, яким чином їй вдається підтримувати себе у стані динамічного балансу, у той час,
коли її конституенти функціонують, а функціонуючи, змінюються. Синергетика пояснює
закономірність існування мовних явищ, які раніше розглядалися як «асистемні» і навіть
маргінальні.
Незважаючи на свою «молодість», лінгвосинергетика здобула багато прихильників
і послідовників. На наш погляд, застосування ідей та принципів синергетики у дослідженні лінгвальних явищ має велике майбутнє. Розуміння синергетичної природи мови
дозволяє чіткіше визначити принципи її організації як системи, встановити потенційні
джерела її розбудови і розвитку, визначити роль «асистемних», перехідних явищ у еволюції мовної системи, виявити механізми, що забезпечують її відносну стабільність і
перманентний розвиток, науково обґрунтувати закономірність впливу зовнішнього (соціального) чинника на процеси самоорганізації мовної системи.
Мова як суперсистема складається з величезної кількості ендосистем, що за ієрархією відносин між їх конституантами поділяються на макро- , мікро- та гіпосистеми.
Складність мови як об’єкту дослідження спричинює необхідність виокремлення у межах
лінгвістичної наукової парадигми окремих галузей, що вивчають особливості системної
організації, функціонування та розвитку мовних макросистем. У залежності від об’єкту
наукового аналізу лінгвістика як наука традиційно поділяється на фонетику, морфологію,
словотвір, лексикологію, фразеологію, синтаксис, лінгвістику текста, стилістику, семасіологію тощо.
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Як вже зазначалося, останнім часом під впливом загальнонаукової тенденції подалання редукціоністського підходу до вивчення об’єктів буття та створення загальнонаукових, універсальних принципів буття й еволюції системних явищ системного світу
природознавчі та гуманітарні науки демонструють своє прагнення до кооперації. Синергетика стала трансдисциплінарною наукою, що запропонувала бачення світу як надзвичайно складної системи, здатної саморозбудовуватися й самоорганізовуватися за універсальними законами взаємопереходів хаосу й порядку.
Аналіз літератури, присвяченої проблемам лінгвосинергетики, свідчить про те, що
формування лінгвосинергетичної парадигми ще далеко від завершення. Лінгвосинергетика накопичує досвід науковців, які використовуючи елементи нової синергетичної
парадигми у дослідженні традиційних об’єктів лінгвістики, виявляють з їх допомогою
нові знання. Цей процес безумовно має велике практичне значення, оскільки екстраполяція основних ідей і принципів синергетики на вивчення лінгвальних явищ та процесів
сприяє формуванню методології синергетичного дослідження на базі конкретної науки
(лінгвістики), розробці нових методів і прийомів аналізу мовних об’єктів (як конституентів, так і системи в цілому).
Як у самій лінгвістиці, залежно від об’єкту дослідження виокремлюють різні галузі
мовознавства, так і у межах лінгвосинергетики можна виділит різні напрямки наукового
пошуку. Оскільки об’єктом нашого наукового інтересу стала система словотвору з погляду синергетичної парадигми, ми вважаємо за можливе у межах лінгвосинергетики
виокремити новий напрямок прикладних досліджень – синергодериватологію.
Таким чином, синергодериватологія визначається нами як галузь синергеничної
лінгвістики, що ґрунтується на застосуванні ідей і методологічних принципів синергетики для дослідження особливостей структурної організації та розвитку словотвірної ендосистеми. Екстраполяція ідей та принципів синергетики на словотвір як об’єкт аналізу
має сприяти виявленню механізмів саморегуляції й самоорганізації, які зумовлюють її
гомеостатичність.
Ми вже зазначали, словотвір як мовна ендосистема досліджений недостатньо. Причинами цього є різноплановість конституентів словотвору, трансрівневі відносини з
іншими ендосистемами мови, динамізм функціонування й еволюції. Багато аспектів,
пов’язаних зі структурною організацією словотвору, динамікою вербокреативних процесів, шляхами й способами його розвитку не знайшли належного висвітлення з огляду
на обмеженість можливостей традиційних підходів. Синергетика з її принципами нерівноважності, емерджентності, нелінійності, автопоетичності відкриває нові можливості
для встановлення принципів будови цієї транссистеми, виявлення принципів її розвитку
через самоорганізацію й визначення сценаріїв її еволюції.
Метою синергодериватології є виявлення умов, при яких словотвір як складна відкрита нелінійна система розвивається й еволюціонує. Для цього треба довести конструктивну роль хаотичних явищ на макрорівні словотвору, встановити нелінійні закони, які
керують процесами самоорганізації на різних рівнях його структурної організації, визначити характер взаємодії системи словотвору з іншими ендосистемами мови й позамовним середовищем, виявити механізми автопоезу.
Конкретними методами і прийомами дослідження мають стати такі процедури:
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1) встановлення системних відносин між елементарними та комплексними конституентами словотвору та їх моделювання;
2) виявлення принципів типологізації мікросистем словотвору;
3) аналіз структурних зв’язків між мікросистемами, що формують макросистему
словотвору;
4) екстраполяція ідей фрактальності з метою виявлення синергетичних принціпів
самоорганізації структури словотвору;
5) визначення принципів саморегуляції мікросистем словотвору як фрактальних
об’єктів;
6) розкриття синергетичної сутності функціональної трансорієнтації лінгвальних
одиниць;
7) розкриття ролі функціональної трансорієнтації у розвитку й збагаченні інвентаря
вербокреативних засобів та удосконаленні способів словотвору;
8) типологізація явищ функціональної трансорієнтації – модифікації нормативно закріплених функціональних ознак мовних одиниць;
9) встановлення кооперативних зв’язків між вербокреацією та функціональною
трансорієнтацією.
Загальновідомо, що будь-яка наука характеризується наявністю об’єкту дослідження, має мету наукового пошуку й характеризується наявністю системи методів і прийомів
вивчення об’єкту. Об’єктом дослідження синергодериватології як галузі лінгвістики є
словотвір як складна відкрита нелінійна нерівноважна система. Метою цієї наукової галузі є встановлення принципів структурної організації словотвірної ендосистеми в межах мовної суперсистеми та визначення механізмів її саморегуляції та самоорганізації.
Система методів складається з комплекс процедур аналізу мовних явищ, спрямованих
на виявлення конкретних проявів дії законів самоорганізації і самодобудовування словотвірної макросистеми.
Отже, синергетика як наукова парадигма відкрила нові можливості в дослідженні
суспільних явищ. Використання синергетичних ідей у практиці дослідження мови сприяло формуванню синергетичної лінгвістики (або лінгвосинергетики), яку визначають як
прикладну галузь синергетичного опису лінгвальних явищ і процесів. Кооперація синергетики і лінгвістики має велике майбутнє, оскільки нова синергетична методологія відкриває широкі можливості у визначенні природи і сутності багатьох лінгвальних явищ,
закономірність існування яких не знаходила логічного пояснення у межах класичної наукової парадигми. Крім того, розгляд системних, регулярних лінгвальних явищ з погляду
синергетики дозволить суттєво доповнити наше знання про них. Синергодериватологія
є галуззю лінгвістики, що ґрунтується на застосуванні ідей і методологічних принципів
синергетики для встановлення особливостей структурної організації та розвитку словотвірної ендосистеми. Виокремлення нової галузі лінгвістичної науки зумовлює перспективність подальших студій, спрямованих на виконання окреслених вище завдань
синергодериватології.
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Лексико-семантичний словотвір у світлі ідей Київської
історико-філологічної школи: наукові студії Л. Кудрявцевої
У статті проаналізовано науковий пошук лінгвістів Київської історико-філологічної школи, пов’язаний із дослідженням природи та специфіки лексико-семантичного
словотвору. Акцент зроблено на розвиток філологічного знання в цій галузі, з увагою
на продовження авторитетних традицій і перспективи подальших дериватологічних
досліджень.
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The article deals with the problem of analysis of scientific investigations, made by Kyiv
historical and philological school’s linguists in the sphere of lexical and semantic word
creation. The accent is made on the development of the philological science in such sphere,
according to the well-known tradition and perspective future studies.
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metonymization, synchronism.
В статье проанализированы научные исследования лингвистов Киевской историко-филологической школы, связанные с природой и спецификой лексико-семантического
словообразования. Акцент сделан на развитие филологического знания в этой отрасли,
в аспекте продолжения авторитетных традиций и перспективы дальнейших дериватологических исследований.
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У сучасній лінгвістичній науці спостерігається активна тенденція до наукового опису комунікативних можливостей мови, пов’язана, передусім, із зацікавленістю функціональними потенціями, перспективами валентності її одиниць, що в результаті відображається зокрема в процесах неосемантизації слова.
Зважаючи на особливості сучасного світу, цілком об’єктивною є реалізація динамічного ресурсу лінгвальних знаків, відтвореного в різних за своєю природою трансформаціях їх структури та значення. В першу чергу, йдеться про деривацію, природа
якої спрямована на забезпечення еволюційного розвитку мови та її одиниць. Зрозумілою в такому разі є й позиція лінгвістів, у фаховому пошуку яких все частіше й частіше
об’єктивується проблема саме лексико-семантичного словотвору в аспекті його впливу
на комунікативні, функціональні характеристики мови. Останнім часом розробляються
питання місця словотвору серед мовних засобів вираження експресії, семантичної деривації як новітнього підходу до тлумачення процесів зміни значення слів, лінгвістичного
статусу оказіональної деривації, природи та типології відонімних утворень у сучасних
медійних текстах та ін.
Загалом неприхований інтерес до деривації з боку сучасних науковців багатьох лінгвістичних шкіл, зокрема Київської, Одеської, Дніпропетровської та ін., проектується на
наявні в історії науки традиції розуміння процесу деривації, що базувалися на антитетичних підходах.
Відомим у мовознавстві є той факт, що принципи лексико-семантичного словотвору
як окремого типу деривації були обґрунтовані Л. Щербою лише в 1928 р. Позиція авторитетного філолога була підтримана багатьма відомими науковцями, серед яких: В. Виноградов, М. Шанський, Ю. Апресян, Д. Шмельов, Ю. Карпенко, І. Ковалик. та ін. Зокрема, В. Виноградов названий процес розумів у контексті «переосмислення давніших
слів, формування омонімів шляхом поділу одного слова на два» [1: 44]. М. Шанський, у
свою чергу, стверджував, що «внаслідок лексико-семантичного способу словотвору фонетично нові слова не творяться – новими лексико-граматичними ознаками наділяється
вже відомий звуковий комплекс. У структурному відношенні та за своїми граматичними
ознаками утворені цим способом слова цілком можуть бути новими одиницями» [2: 256257]. На підтвердження цієї тези доцільно згадати думку й І. Ковалика щодо результату
лексико-семантичної деривації – «утворення нової лексемної одиниці, відмінної структурно і семантично від твірного слова» [3: 15].
У свою чергу, мовознавці наступних поколінь, Л. Кудрявцева, О. Тараненко, О. Стишов, Т. Стасюк та ін., розвивають названі вище ідеї в колі модерних підходів до вивчення
деривації, зокрема лексико-семантичної, не як явища, а як процесу, з особливою увагою
до причин та специфіки його реалізації і, що головне, – результатів. Визначаючи конотацію чи переосмислення значення похідним утворенням, в такому разі не можна не погодитися з думками модерних дослідників про те, що деривація – «це процес або результат
утворення в мові будь-якого вторинного знака, який може бути пояснений за допомогою
вихідної одиниці» [4: 64], а «поява нового лексико-семантичного варіанту, так само як і
утворення нового слова, за своєю сутністю є номінативним актом», а отже, «ґрунтується
на співвіднесенні імені з денотатом» [5: 140-144].
Вагомою при такій постановці питання є теза про те, що при лексико-семантичному
словотворі не застосовуються формально структурні засоби словотворення, а форман449

том вважається зміна семантики. Відсутність конкретного форманта для утворення похідного слова в цьому випадку сприяє перенесенню основного акценту з рівня граматики на рівень семантики, що зумовлює, передусім, появу нових конотацій, генетично
пов’язаних із структурно-значеннєвими домінантами твірного слова. Це, на наш погляд,
дозволяє говорити про номінативний аспект словотворення і розглядати, таким чином,
лексико-семантичний словотвір у межах номінативної деривації, на чому наголошували мовознавці різних наукових шкіл: «семантика одиниць, отриманих таким шляхом,
суттєво відрізняється від результату власне словотворення» [6: 79], у свою чергу поява
нового значення, не пов’язана з матеріальним перетворенням слова, безсумнівно, є компетенцією деривації.
Будучи пов’язаним зі складними, прихованими у внутрішній формі слова процесами
зміни семантики слова, набуття ним додаткових конотацій, вторинних номінацій, переосмислень, часто функціонально реалізованих у різних контекстах, лексико-семантичний
словотвір, особливо в мас-медійному полі, не зважає на його формальне переформатування, що спирається на появу нового афікса і призводить до зміни категоріальних характеристик. Важливішою в цьому випадку є проблема типології семантичних перетворень.
Так, показовою, на нашу думку, є концепція московської дослідниці А. Залізняк, яка
справила певний вплив на розвиток ідей у Київській філологічній школі, пов’язаних зі
значенням мовних одиниць і його трансформацією як результату лексико-семантичного словотворення. Вона розглядає семантичну деривацію як «відношення семантичної
похідності, що пов’язують між собою різні значення одного слова на рівні синхронної
полісемії, і відношень між значеннями слова в різні моменти його розвитку». Спираючись на ідеї Е. Бенвеніста, О. Трубачова та ін. щодо створення «Словника семантичних
переходів», дослідник пропонує розглядати характер цих мовних процесів у контексті
структури «Каталогу семантичних переходів». Згідно запропонованої концепції А. Залізняк, каталог, спрямований на реалізацію суто фактографічної мети, повинен систематизувати вже встановлені факти семантичної деривації, без будь-яких пояснень і класифікацій причин і механізмів їх функціонування. Таким чином, пропонується створення
лише інформаційної бази для проведення різного роду лінгвістичних експериментів,
пов’язаних зі знаходженням необхідного, логічно обґрунтованого семантичного критерія реконструкції, побудовою семантичної типології на основі виявлення найбільш
стійких семантичних співвідношень на матеріалі декількох мов, виявленням фактів семантичного калькування, що з плином часу породжує процеси запозичення значень, їх
відтінків тощо [7].
Загалом дослідниками були встановлені лише механізми такого типу семантичної
модифікації: звуження і розширення значення, розвиток від більш конкретного до більш
абстрактного і, навпаки, додавання й опущення семантичних компонентів та ін. Найбільш продуктивними моделями формування нових лексико-семантичних варіантів, на
слушне переконання відомих київських лінгвістів Л. Кудрявцевої, О. Тараненка та ін.,
можна вважати метафору та метонімію. Відтак використання вже існуючої лексеми для
найменування нового об’єкта дійсності зумовлене певними асоціативними зв’язками
між різними референтами. Метафора, отже, оперує образно-асоціативною подібністю,
що притаманна лише цьому типу модифікації значення. Образ, що лежить у її основі,
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виявляє ознаку або ряд ознак, які є релевантними для створення нового значення і слугують посередниками між вихідним та метафоричним семантичними компонентами.
Тенденцію, пов’язану з появою такого типу найменування, що спостерігається
останнім часом, можна пояснити тим, що в мові активног використовуються словотвірні
засоби для утворення метафоричних номінацій як наслідку активних процесів семантичного переосмислення, метафоричної деривації, яку, зважаючи на її природу, доцільно
розглядати як складову частину лексико-семантичного способу словотвору.
Термін «метафорична деривація» активно та послідовно використовує у своїх працях
і Л. Кудрявцева, яка продовжує авторитетні в мовознавстві традиції В. фон Гумбольдта,
О. Потебні щодо розуміння мови як діяльності, зважаючи на те, що лексико-семантична
система мови характеризується динамізмом, а епідигматичні відношення (парадигматичні та синтагматичні) мають системотвірний характер. Процес метафоричної деривації
Л. Кудрявцева розглядає в контексті лексико-семантичного словотворення, що «характеризується внутріпарадигматичними відношеннями вихідної і результативної одиниць»
[8: 103]. За словами дослідниці, результатом таких процесів на рівні семантики слова
є набуття ними образного й емоційно-експресивного компонентів, пов’язаних, у першу
чергу, з «характеризуючими й оцінними елементами, що дозволяє не лише зіставляти,
порівнювати, але й оцінювати явища навколишнього світу» [9: 77].
Загалом Л. Кудрявцева, аналізуючи природу та специфіку метафоризації, розрізняє
4 моделі її реалізації, серед яких, на нашу думку, важливо звернути увагу на функціональну й асоціативну метафоризації. Перша пов’язана з виявленням прихованою семою
функціонального компонента значення в структурі семантичного деривата, друга – з
наявністю асоціативної ознаки, пов’язаної зі словом у його первісному значенні. Така
ознака, на слушне переконання Л. Кудрявцевої, може сприйматися закономірно носіями
мови, а в інших випадках необхідно обов’язково мотивувати асоціацію або створений
асоціативний ряд, що в результаті дозволить аналізувати специфіку мовної картини світу
певного простору й зробити відповідні висновки в конструктах лінгвоконцептології та
лінгвокультурології.
Продовжуючи думку Л. Кудрявцевої, С. Шестакова визначає лексико-семантичні інновації в системі сучасної української номінації та стверджує, що дериваційна метафора
– «процес творення нових найменувань, універсальний спосіб вторинної номінації, мета
якого – формування нового лексичного значення для позначення нових реалій і понять
шляхом перенесення назви з уже відомих реалій на нові на підставі їх схожості за однією
чи кількома ознаками … Образ, який лежить в основі дериваційної метафори, відіграє
роль внутрішньої форми з характерними саме для нього асоціаціями» [3: 30-31]. Особливо яскраво це виявляється у вже згадуваних текстах стилю масової інформації, позначених аспектами інформатизації, переконання, навіювання шляхом уяскравлення мовних
одиниць, надання ним ознак атрибутивності, образності, емоційності, описовості тощо.
У такому разі, в контексті розгляду семантичних процесів у медійній сфері доцільно
поряд із метафорою розглядати також метонімічну та перифрастичну лексико-семантичні деривації. Конструкції такого типу зумовлюють появу вторинних номінацій, як
правило, експресивно забарвлених, утворених на основі суміжності названих об’єктів
чи їх безпосередній схожості за різними класифікаційними ознаками. На цьому слушно
зауважують також Л. Кудрявцева, О. Тараненко, О. Стишов та ін. Зокрема, Л. Кудрявцева
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у своїй праці «Моделирование динамики словарного состава языка» [8; 9] поряд із метафоризацією серед процесів семантичної трансформації слова розглядає метонімізацію та
конденсацію, що увиразнює стилістичну різноманітність шляхом передачі семантичної
повноти в обмеженому формальному представленні. З іншого боку, О. Тараненко в монографічному дослідженні «Языковая семантика в ее динамических аспектах (основные
семантические процессы)» [10] класифікує семантичні процеси з урахуванням асоціативного характеру мислення, природи мови як знакової системи, розвиваючи, отже, теоретичні постулати психолінгвістики, лінгвосеміотики та ін. Так, мовознавець аналізує
різнотипні процеси – власне семантичні (метафоризація, метонімізація), синтаксичні та
контамінаційні (поєднання двох попередніх).
Названі різновиди семантичних перетворень слова, незважаючи на функціональну
спорідненість, є досить відмінними за своєю природою і моделями переосмислення
значення. Названа теза аргументується тим, що «мотивація метафори базується на окремих конкретних ознаках вихідного значення і через них пов’язана з усім змістом слова,
а мотивація метонімії – суміжності предметів і явищ і пов’язується з вихідним значенням не окремими ознаками, а всім обсягом значення» [3: 32]. Проте Л. Мурзін вказував,
що «метафора утворюється за принципом сполучення, поєднання речень, а метонімія –
за принципом їх семантичного ущільнення» [11: 363]. Це пояснює кількісну перевагу
функціонування зокрема в текстових структурах мас-медійної сфери саме метонімічних конструкцій, зумовлене її тяжінням до формально сконденсованих, але внутрішньо семантично
ємних стилістичних виражальних засобів, на чому слушно зауважував О. Стишов [12].
Таким чином, структурований коментар наукового пошуку мовознавців із різних історико-філологічних шкіл, насамперед Київської, в галузі лексико-семантичної деривації засвідчив неабиякий дослідницький інтерес саме у вивченні мови в синхронії, що
дозволяє аналізувати статичний / динамічний план внутрішньослівної парадигми з особливою увагою до екстралінгвальнозумовлених трансформацій мови, реалізованих зокрема в різних стилістичних конструкціях, утворених у результаті актуальної на сьогодні
лексико-семантичної деривації.
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Ономастичний простір: теоретичне осмислення
взаємовідношення між власними і загальними назвами
В статті підноситься проблема теоретичного дослідження розвитку такої науки, як ономастика. Розглядаються термінологічні поняття «ономастична одиниця»,
«ономастична назва», «онім», «апелятив», «ономастична синонімія», «ономастикон».
Робиться акцент на нерозв’язаних проблемах теоретичної ономастики, зокрема на відмінності ономастичних одиниць від інших шарів лексики.
Ключові слова: ономастичні назви, ономастичні одиниці, оніми, взаємовідношення
між власними і загальними назвами, ономатопеї.
В статье поднимается проблема развития такой науки, как ономастика. Рассматриваются терминологические понятия «ономастическая единица», «ономастическое
название», «оним», «апелятив», «ономастическая синономия», «ономастикон». Делается акцент на нерешенных проблемах теоретической ономастики, в том числе на отличии ономастических единиц от других слоев лексики.
Ключевые слова: ономастические названия, ономастические единицы, онимы, взаимоотношения между именами собственными и именами нарицательными, ономатопеи.
The problem of development of such science, as onomastics, rises in the article.
Terminology concepts «onomastic unit», «onomastic name», «onim», «apelyativ», «onomastic
sinonomiya», «onomastikon» are examined. An accent is made on the unsolved problems of
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theoretical onomastics, including the difference between onomastic units and other layers of
vocabulary.
Keywords: onomastic names, onomastic units, onims, mutual relations between the names
own and by the names denominative, onomatopoeia.
Постановка проблеми
В кожній мові досить активно вивчається лексика на позначення як власних, так і
загальних назв. Цим займається наука, яка вивчає виникнення, розвиток, зміни, функціонування та структуру власних назв у мові та мовленні.
Мета і завдання статті полягають у тому, щоб дослідити проблему власного і загального як актуального лінгвістичного питання сучасної науки про мову, уточнюючи для
цього поняття «ономастична одиниця», «ономастична назва», «онім», «лексична омонімія та полісемія».
Основні наукові дослідження означуваної проблеми останніх років. Вивченням ономастики займалися учені Галюк Н.С., Железняк І.М., Прокопович Л.С., Карпенко Ю.А.,
Сабат Г.П., Скиба І.Г., Солдатова Л.П., Тараненко О.О. та інші [1-31]. Ними робиться
спроба поглибленого лінгвістичного осмислення означуваної проблеми. Дослідники, зокрема А.С.Прокопович, роблять «аналіз текстотвірних, образотвірних і оціночно-аксіологічних функцій власних назв не тільки як лінгвогеографічних назв, але й як лінгвоестетичних маркерів простору України» [22, c.184]. Ще в 1911 році І.Франком було видано
топонімічну працю «Сліди Русинів у Семигороді в ХІІ-ХVI ст.» [32]. Українським філологом емігрантом Я.Рудницьким було виявлено ще дві студії письменника «Причинки
до української ономастики» та «Уваги до походження назви «бойки»» [33,34] й опубліковано у 1917 р. самостійним книжковим виданням «Іван Франко. Назвознавчі праці» з
короткою передмовою «Франко й українське назвознавство» [35]. В 1940 р. А.Гардинер
видав у Лондоні книгу «Теорію власних імен» з підзаголовком «Суперечливий нарис»
[36, c.11-18].
Англійський лінгвіст Аллан Гардинер неодноразово звертався до імен власних як
особої категорії, що дає дослідникові багато цікавого і суперечливого матеріалу. Ще в
1932 р. він відзначав, що може бути два підходи до імен власних: 1) як до слів визначеної мови і 2) як до слів, що позначають визначені денотати (людей) і вже через них
пов’язаних із мовою, якою ці люди користувалися. Таким чином, він бачив особливу
сутність імен власних у первинності імені перед системою [20, c.125].
Як розвиток ідеї про життя імені в мові й імені, що позначає індивідуальні об’єкти,
А.Гардинер уводить розподіл імен на «тілесні» та «безтілесні» (embodied I disembodied),
тобто що мають і не мають конкретних носіїв, у чому перегукується з ідеями Гоббса. На
думку А.Гардинера, історично раніше виникли імена «тілесні». Згодом вони зробилися
джерелом для імен «безтілесних», існування яких у відриві від носіїв зараз стало можливим [35, c.128].
Чеський лінгвіст Павло Трост, займаючись семантичною стороною імені, різко відмежовує науку про значення слів від проблеми імені власного (1958). На його думку,
якщо імена власні мають значення, подібно до інших слів, - вони суть знака. Трост вражає, що Гардинер неправий, відносячи ім’я власне до індивідуальних знаків, і правий
у тому, що саме ідентифікація – основне в імені власному. Він відзначає, що ідентифі454

кацію варто розглядати водночас із тим, що ім’я «дорозумлює». Індивідуальність імені
власного полягає лише в тому, що воно виділяє індивідуальне з масового. Ім’я власне
визначає на основі індивідуальної знакової умовності, а не на основі загального значення. Індивідуальна обумовленість знака робить його непіддатним точному словесному
визначенню. Таким чином, за Тростом, ім’я власне – це умовний знак, що відрізняється
від номінального.
Більшістю дослідників визнана така ознака одиниць пропріальної лексики, як відсутність семантики. Є.Курилович зазначив, що «замість того, щоб просто означати, як
усі загальні назви, ім’я власне називає» [7, c.252]. С.В. Семчинський наводить цікаві
спостереження Є.Косеріу про те, що будь-яка загальна назва, яка позначає певний об’єкт,
може бути наділена власною назвою, а власна назва позбавлена цієї можливості [8, c.25].
Л.С.Прокопович серед власних назв виділяв: омоніми, які «не тільки на номінативному рівні відтворюють картини географічних особливостей простору України, а й постають контекстними носіями символічних значень історичних та духовних витоків народу» [22, c.185], на кшталт Дике поле, Савур-могила, Кам’яні могили, Хомутовський
степ, Запорозька Січ, Чумацький Шлях тощо; топоніми на позначення місцевості населених пунктів – ойконіми; гідроніми [22, c.185-188]. «Ускладненість текстової семантики онімів … модифікують і виявляють характерні епітетні, метафоричні, перифрастичні
сполучення, що робить кожну з розглядуваних номінацій не лише компонентом зображальної поетичної моделі, а й елементом концептуальної моделі світу, у якій індивідуально-авторське, індивідуальне превалює над стереотипом [22, c.188]. М.М. Торчинський зупиняється на характеристиці онімів за принципом можливості та неможливості
їхнього походження [23]. До першої групи науковець відносить: антропоніми, зооніми,
міфоніми, космоніми, прагматоніми, ергоніми, ідеоніми [23, c.245]. «До назв із невідомою етимологією (коли немає навіть якихось більш-менш правдоподібних варіантів) належать окремі оніми передусім із таких онімних полів, як вітоніми й топоніми, а також
найменування, мотив виникнення яких пов’язаний з оказіальними ситуаціями та обставинами, і назви, форми яких протягом часу їх існування з різних причин була перекручена до невпізнанності» [23, c.246].
А.П. Критенко, приймаючи в основному тезу англійського лінгвіста Алана Гардинера про семантичну наповненість онімів, поділяв власні назви на «дві різко розмежовані
групи: назви за багатою, або повною, семантикою і назви з бідною семантикою (Шевченко, Ньютон; Дніпро, Дунай; Галичина; Сибір; Сахалін, Ява; Київ, Рим тощо) [9, c.18].
На думку ученого, власні назви можуть набирати лише уточнювального означення, типу
ойконімів Бугаївка - Велика Бугаївка, Дубечня – Вища Дубечня (Київщина), Яли – Сухі
Яли, Мокрі Яли; Янисоль – Великий Янисоль, Малий Янисоль, Торець – Верхній Торець,
Нижній Торець (Донеччина) тощо або мати паралельні найменування, наприклад, п’ять
назв однієї річки – Поправка, Фоса, Червоне Озеро, Касерка, Утора (бас.Росі), моря –
Азовське, Меотійське, Меотида, Бар-аль-Азов, Сурозьке.
Власні назви становлять значну частину словникового складу мови. При екстралінгвістичному підході, за дослідженням С.І.Потапенка, «власна назва розглядається як засіб
індивідуалізації об’єкта, при інтралінгвістичному розгляді проблеми – як мітка єдиного
об’єкта або екземпляра класу, в теорії референції – як жорстокий десигнатор» [27, c.108].
Ученим виділяється окрема група власних назв – імена-орієнтатори, «які означають
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об’єкти, які утворюють багаточисельні класи і можуть бути невідомі носіям мови та позначають місце, суб’єкт та предмет в різних сферах діяльності, зв’язаних із задоволенням
потреб людини –в освіті, медицині, спорті, бізнесі, політиці, засобах масової інформації:
місце діяльності означають назви навчальних закладів, лікарень, стадіонів, які при відповідних умовах можуть розглядатися як суб’єкти діяльності» [27, c.109]. На думку дослідника Н.М.Пасіка, власні назви є «яскравим лексичним компонентом національно забарвлених фразеологізмів» [28,c.85]. Кумулятивна функція онімів дозволяє простежити
«етноісторичні зв’язки певного суспільства, взаємозв’язки з культурами інших народів,
побачити певні явища крізь призму людської свідомості, менталітету, побутової та обрядової поведінки міфологічних уявлень і міфопоетичної творчості» [28, c.85]. На думку
дослідника Н.М.Пасіка, до специфічно українських зараховуються й фразеологізми, що
містять фольклороніми. Під цим терміном розуміється «найменування типових представників якоїсь нації; найчастіше – це найпоширеніші серед населення імена. Наприклад, фольклоронім Іван входить до складу більше як ста паремій» [28, c.88]. Науковець
І.П.Зайцева наголошує на думці, що ономастична лексика «в значній своїй частині вміщує досить обширний конотативний компонент, тобто власні імена несуть в собі яскраву
національно-культурну семантику, оскільки їх групове та індивідуальне значення є висхідним від історії та культури народу – носія мови [29, c.91-92]. В.Ващенко, І.Галенко
вивчали ономастичні назви у творах Франка та його праці, присвячені цій проблеми
[30,31]. Проблема розмежування власних і загальних назв дебатується вже не одним поколінням мовознавців. Вона нерозривно пов’язана з необхідністю з’ясування сутності
власних назв, взаємозв’язків власного і загального. Простежується ієрархія культурних
понять. Протиставлення окремого і загального в мові, звичайно, аж ніяк не зводиться
до протиставлення власного і загального в логічному розумінні. Проте власні назви є
найяскравішими виразниками окремого – його типовими носіями, бо вони означають
окреме і поза контекстом, на що загальні назви не здатні. Отже, протилежність і окремішність (окреме, протилежне загальному) тотожні: окреме не існує інакше, як у тому
зв’язку, який веде до загального. Загальне існує лише в окремому, через окреме. Всяке
окреме є, так чи інакше, загальне. Всяке загальне не є (частина або сторона, або сутність)
окремого. Остаточне розв’язання проблеми власного і загального є, очевидно, неможливим, однак слід упевнено констатувати можливість і постійну необхідність її відносного
розв’язання на сучасному рівні розвитку науки й у зв’язку із сучасними вимогами практики. Цього вимагає завдання побудови стрункої ономастичної теорії [4, c.46-50].
Слід зауважити, що ступінь знаності є відносним, залежно від обізнаності людини
в певній галузі – географії, фізиці і т. ін. і взагалі від ерудиції мовця, що вже не має
прямого відношення до семантичної наповненості самого оніма. Наприклад, назва великої річки Дунай, що впадає в Чорне море, за викладеною вище тезою, має бути знаною
великому загалові людей, але, відомо, в гідроніміконі слов’янських теренів засвідчено
значну кількість назв Дунай стосовно невеликих гідрооб’єктів, порівняймо, наприклад,
озеро Дунай (1. між с. с. Нижча Дубечня й Новосілки Вишгород р-ну Київ. обл.; 2. Нижче
м. Любеча Ріпкін, р-ну Чернігів. обл.; 3. у бас. Саня п. Вісли), зат. Dunay (п. Віслоки п.
Вісли), населений пункт у Словенії Dunay тощо, які місцевому населенню більше відомі,
ніж далека ріка Дунай. Правда, в Україні східнослов’янський фольклор і загальна освіта підтримують знання про основний гідрооб’єкт Дунай. А.П. Критенко стверджує, що
456

властиві назви, які відрізняються одна від одної ступенем знаності денотат, мають різні
лінгвістичні властивості.
Дослідник М.М. Торчинський наполягає на дослідженні ономастичного і доонімастичного рівнів власне етимологій пропріальної одиниці, тобто рубежу, коли загальна назва стала власною [23,c.244]. Учений А.В.Суперанська вважає, що «це єдина
ланка, на якій етимологія як така може бути підключена до ономастики» [24,c.248], а
А.А.Белецький розглядає ономастичні елементи «вторинними (або похідними) стосовно
загальних елементів (апелятивів або генонімів) тієї чи іншої мови» [25, c.10]. В.Німчук
виділяє два такі різновиди онімів: «псевдоправильні (надправильні, гіперичні) форми
власних назв та псевдозближені імена» [26, c. 41].
Г.Є. Корнилов, наполягаючи на наявності семантики в онімі, яка, між іншим, також
знаходиться в номенклатурному слові, що є, за його переконанням, необхідною складовою частиною будь-якого оніма, припускається певної непослідовності у своїх міркуваннях. Викладаючи основні ознаки власної назви на противагу загальній, він допускає
наявність додаткових мовних чинників для визначення семантики оніма, тобто підтверджує, що онім без номенклатурного, сам по собі є окреме слово, не має ніякого семантичного навантаження [10, c.5-8].
Проте з цієї тези випливає багато застережень позалінгвістичного характеру, особливо на рівні мовлення. Нібито суто лінгвістичні властивості власних назв, за цієї умови,
повністю залежать від нелінгвістичних якостей мовців – їхньої ерудиції, територіальних
меж – як мовних, так і геополітичних. За цією ознакою семантикою для особової назви є семантика номенклатурного слова або контекст. Це одна з прикмет, що на думку
Г.Є.Корнилова, відрізняє онім від апелятива. Апелятивові додаткова інформація потрібна лише за умови існування низки онімів. Б.О.Серебреников номенклатурне слово зарахував до оніма, а його фактичну відсутність вважав еліпсисом [11, c.37]. Часом у фаховій
ономастичній літературі можна зустріти згадки про ономастичну синонімію. Зокрема,
О.С.Ахманова беззастережну синонімію вбачала лише у випадках пар слів власних та
загальних назв, таких, як Геркулес (міфонім) – геркулес (крупа), Зефір (західний вітер)
– зефір (пастила) та под. [12, c.133]. Як правило, ономастичною синонімією більшість
дослідників називає дві або кілька назв для одного об’єкта чи особи, забуваючи, що онім
сам по собі, без контексту або номенклатурного слова, не містить семантичної ознаки.
Кілька назв для одного об’єкта чи особи не завжди бувають взаємозамінними. Проблему
наявності чи відсутності семантики слід розглядати безпосередньо з іншими лексикологічними категоріями (явищами), зокрема таким бінарним явищем в будь-якій мові, як
синонімія та омонімія. Омонімія в пропріальній лексиці досліджується багатьма вченими, хоч ніхто не намагається розглянути омонімію онімів як самостійних одиниць без
контексту та номенклатурних слів, що мають свою самостійну семантику, незалежно від
оніма.
Головна увага вчених зосереджується в основному на з’ясуванні тих рис, які вирізняють пропріальну й апелятивну лексику. Слід зазначити, що автори по-різному визначають ці розбіжності, кількість яких у спеціальних дослідженнях не збігається. Найбільше
(28) розбіжностей визначив І.І.Ковалик [6, c. 11-18]. Ця нерозв’язна проблема надзвичайно важлива для теоретичної ономастики й узагалі для лексикології, їй присвячували
й присвячують свої дослідження найвизначніші лінгвісти. Проте нез’ясованих питань
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ще досить багато. Не менш важливим у проблемі розрізнення власних та загальних назв
є питання чіткості меж між онімами та апелятивом, або конкретніше: існують чи не існують розряди слів, проміжні між властивими та загальними назвами [2, c. 13-18].
Таким чином, нами зроблена спроба розглянути різні погляди на ономастику як науку. Аналіз наукових джерел показав розбіжність учених на означувану проблему. Втішним є той факт, що ономастичні назви в полі зору учених від давнини до сучасності. Ономастика як лінгвістична наука має свої особливості й давню історію. Вона нерозривно
пов’язана з багатьма розділами мовознавства, а також з іншими науками, тому вивчення
ономастики є не тільки цікавим, але й вимагає глибоких і різнобічних знань.
Крім того, предмет ономастики – власні імена – здавна є предметом пильної уваги не
тільки мовознавців, але й істориків, й філософів. Специфіка вивчення онімів полягає в
тому, що ця частина словникового складу мови, лінгвістична за своєю природою, включає також історичний, географічний, соціологічний, літературознавчий та інші компоненти, дослідження яких можна простежити в історії лінгвістики. При цьому слід зазначити, що всі аспекти проблематики в цій сфері зберігають свою актуальність протягом
багатьох сторіч. Основні напрямки, за якими вивчалося ім’я власне в історії лінгвістики,
охоплюють визначення антологічних характеристик імені власного в протиставленні
імені номінальному (такий ряд досліджень проводився на основі вивчення іманентних
властивостей імені власного), установлення типу зв’язку між об’єктом номінації та
ім’ям, виявлення специфіки семантики імені власного, розподіл імен власних на класи,
з’ясування типу взаємовідносин між ім’ям власним та номінальним.
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The given article is devoted to the process of nomination and definition of the role of
abbreviations in it. Study of an object is inseparably connected with its nomination and
accompanied with the formation of conditional sign. The article deals with the discussion
about the semantics of nominative complexes and the semantics of abbreviations considering
the motivation of lexical units.
Key words: nomination and secondary nomination, motivation, onomasiological approach.
Номінація – це акт найменування, вираження засобами мови фактів оточуючого нас
навколишнього середовища. Процес номінації можна уявити як відношення між словом
та річчю: слово → ім’я речі або явища → сама річ або явще. Заведено розрізняти явище
номінації в слові як одиниці мовної системи та в слові як одиниці усної мови. [1: 3745]. Наука, яка вивчає одиниці номінації будь-якої складності, будь-якого генезису, будьякого рівня, зветься ономасіологія. В ономасіологічному плані словотвірне гніздо слів є
мікромоделлю взаємодії різних видів та типів номінації.
Якщо виходити з того, що значення слова являє собою закріплений умовним знаком
результат відображення дійсності, то необхідно визнати, що відображувальна концепція
значення вже сама по собі передбачає, що знак несе деяку об’єктивну інформацію, деяке знання про предмет, який ним визначається. Згідно із матеріалістичним принципом
єдності мови і мислення слово виступає засобом закріплення результатів абстрагуючої
діяльності мислення. Пізнання предмета нерозривно пов’язано з його номінацією і супроводжується утворенням умовного знака. У процесі поглиблення знання про предмет зростає глибина відповідного поняття, а отже, відбувається і поглиблення значення
слова. Системним значенням слова буде таке знання про предмет, закріплене за словом,
яке включає усі загальновідомі у даному мовному колективі семи. Воно відображає той
рівень пізнання предмета, який досягнутий суспільством на даному етапі. Відмінність
може бути лише в точності й глибині відображення як результату “ненаукового”, буденного і “наукового” пізнання на різних ступенях його розвитку.
Усі пізнані людиною сторони, ознаки об’єкта входять у значення мовного знака, але
через їх різний статус у значенні слова відповідні семи теж можуть мати різний статус,
різну питому вагу – одні будуть більш істотними, інші менш, одні частіше актуалізуються, інші рідше. Але усі вони однаково входять у значення слова [7:85-89, 101].
Лексичне значення слова, що розуміється як закріплене знаком відображення дійсності, є стисле, концентроване, загальновідоме знання про предмет номінації, властиве
суспільству на конкретному ступені його історичного розвитку. Для визначення реального системного значення слова можна й потрібно відштовхуватися від усієї сукупності
знання про предмет номінації.
Визначення слова методом компонентного диференціала показує, що в значенні слова міцно закріплена множинність ознак, які відображають найрізноманітніші сторони і
прояви об’єкта номінації, причому кількість таких ознак, як правило, значно перевищує
кількість сем у дефініціях. Ці ознаки виділяються внаслідок спрямування суспільного пізнання на різні сторони предмета, у різних умовах його існування і взаємодії з іншими
предметами. Усі пізнані людиною сторони, ознаки об’єкта входять у значення знака. Значення слова є знання людини про світ [2: 71-73].
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У цьому зв’язку слушною видається образна оцінка абревіатур А. Брагіною: “Абревіатура подібна айсбергу. Видима частина айсберга – букви, склади або частини слів, – за
якими, використовуючи свій мовленнєвий досвід і спеціальну посвяченість, можна розгадати весь зміст знака. У айсберга під водою сховано дев’ять десятих загального об’єму.
Так сховано від очей непосвячених і зміст абревіатури – зміст повної назви, сконденсованої в частині її, мозаїчно складеної із букв і складів” [4: 81-94].
Визначаючи продуктивність даних мовних явищ – абревіатур – вчені незмінно наголошують на складності об’єктів дослідження, котра, по перше, пов’язана з особливими
структурными типами слів та їхними змістовними характеристиками, а по друге, зі статусом цих одиниць та їх відношенням до словотвору.
Стосовно складного слову спори йдуть з приводу того, чи є абревіатури словосполученнями особливого типу або складним словом. Абревіатурам часто відмовляли у статусі особливого типу словотвору на той підставі, що одиниця, яка утворюється в цьому
процесі, дублює більш роздроблене найменування. [6: 58-67].
Полеміка навколо семантики номінативных комплексів сконцентрована на тому, чи
дійсно значення настільки різноманітні, що їх не можна представити у виді загальних
правил або, навпаки, їх лексичні значення можна формалізувати та встановити. Стосновно семантики абревіатури також ствурджують, що вона не має моделюючого характера і що існують лише деякі тенденції у механізмі та правилах згортання одних знаков
в інші.
При дослідженні материала доцільним є використання ономасіологічного підходу,
який дозволяє розглянути словоскладення та абревіацію як засоби словотворення в їх
процесуальному аспекті та висвітлити як структурні, та змістовні особистості, долучивши до означення акта номінації не тільки поняття про техничні средства його здійснення
та особливостях «слідів», які залишаються у структурі дерівата джерелом мотивації, але
й поняття про кінцеву мету акту.
Поняття вмотивованості відноситься тільки до складних морфемних утворювань та
не відноситься до непохідних слів. Непохідні лексичні одиниці, морфеми можуть бути
мотивованими тільки внаслідок семантичного переносу або звуко-імітаційної асоціації.
Вмотивованість буває наступних типів: 1) фонетична або природна (наприклад, для
вигуків); 2) морфологічна (характерна для складних та похідних слів); 3) семантична
(яка враховує зв‘язки між компонентами найменування та явища переосмислення).
Для різних слів можуть бути характерними різні комбінації цих видів вмотивованості
[5: 33-35].
Існують різні погляди на вмотивованість. Хоча більшість лінгвістів бачать в вмотивованості необхідність, є деякі, котрі відкидають її необхідність. Але і ті, і інші згодні, що
вмотивованість це є акт відображення одного або декількох ознак предмету в його назві
засобами мови, показник «правомірності» найменування.
Вмотивованість базується на раціональній правомірності зв’язку між формою та
змістом. Зміст – обов’язкова семантична характеристика будь-якого слова, «мисленєвий образ» предмету, який об’єктивується соціальним опитом людини та підказаний їй
структурними особистостями власне слова. Вмотивованість притаманна далеко не всім
лексичним одиницям. Межі вмотивованості визначаються тією частиною лексичного
значення, яка актуалізується в його внутрішній формі.
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Принцип вмотивованості важливий у процесі створювання нового слова. Для функціонування створеного слова в мові вмотивованість не обов’язкова умова, про що говорить хоча б використання кореневих слів. В абревіатурах досить швидко встановлюється зв‘язок між звучанням та значенням. Єдність звучання та значення складається
об’єктивно у ході суспільного розвитку. Але кожний носій окремої мови ще повинен
засвоїти нову для нього конкретну єдність звучання та значення – конкретну лексичну
одиницю. Це досягається шляхом словесного вираження, описування, дефініції, контексту, та ін. [3: 145-149].
Традиційно абревіатуру розглядають як лінгвістичну одиницю, котрій притаманна
якась неповноцінність внаслідок існування в мові похідного словосполучення. Це стосується семантики та функціонування в мові – абревіатурам дістається підлегла, залежна
роль. Перевага віддається словосполученню. Але, як свідчить практика, багато абревіатур стали основними одиницями комунікації та частіше використовуються в мові ніж повноцінні слова: TV, NATO – North Atlantic Treaty Organization, NASA –National Aeronautics
and Space Administration, Notam – notice to airmen “A Notam shall be issued at least 24
hours in advance or proposed flight which will specify proposed departure time and root to
be flown” (Airman’s guide), Lox – liquid oxygen “Lox and liquid hydrogen will each have two
vents, located 180 degrees apart” (Missiles and Rockets), CAB – Civil Aeronautics Board.
Розглянув ці та багато інших прикладів можна зробити висновок, що положення про
вторинний характер абревіатур як одиниць комунікації в порівнянні з повними словосполученнями не відповідає дійсності.
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