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УДК 821.14.01 
Бертолази Э.

(Італія)

ЯЗЫК и ЭтничЕСКаЯ идЕнтичноСтЬ

У статті аналізується питання співвідношення категорій «мова» і «етнічна іден-
тичність» у сучасному світі.

Ключові  слова: мова, етнічна ідентичність, індивідуум, людські групи
В статье анализируется вопрос соотношения категорий «язык» и «этническая 

идентичность» в современном мире.
Ключевые слова: язык, этническая идентичность, индивидуум, людские группы.

По словам итальянского антрополога Франческо Ремотти индентичность – это не-
отъемлемая черта индивидуума. Общественные связи являются настолько существен-
ными и решающими, что такие вопросы, как «кем является собеседник?», или «чем он 
занимается?» или «как он понимает то, что происходит?», имеют фундаментальную 
важность в жизни человека. В тот момент, когда человек выходит из состояния неста-
бильности и чувства отсутствия целостности, он сталкивается с проблемой своей иден-
тичности. Идентичность является элементом неотъемлимым, центральным и первооче-
редным но, в то же время, не имеет определенной прочной базы, и нуждается в постоян-
ном становлении и воссоздании1.

Антропология выявила, что людские группы имеют тенденцию к разработке опреде-
лений: позитивных по отношению к себе и негативных по отношению к другим.

Большая часть изученных групп трактует понятие «сами» словами, которые могут 
быть переведены как: «человеческие создания» или «люди», в то время,  как понятие 
«другие» – категориями определений, варьирующимися от «нелюдей» до «извергов».

Названия групп людей, этносов, народов, часто являются навязанным извне результа-
том «внешнего представления», плодом культурной разработки доминирующей группы:

- самовосхваляющими терминами награждают самих себя,
- порицающими терминами – других.
В результате каждый народ имеет одно или больше названий, которыми может или 

не может идентифицироваться. 
Например, этническое определение славянин (согласно одной из гипотез происходя-

щее от латинского sclavus – раб) – это термин, которым славяне определяют себя в каче-
1 Remotti Francesco, Contro l’identità, Bari: Laterza, 2007. – C. 14-18.
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стве этнической группы, принадлежащей определенному культурно-лингвистическому 
европейскому ареалу, откуда в античности Римская империя вывозила невольников и 
дешевую рабочую силу. 

Слово эскимосы буквально переводится как едоки сырого мяса; так были названы 
жители Арктики своими индейскими соседями, в то время как сами эскимосы называют 
себя иннуит, что означает настоящие люди. 

А название бедуины произошло от арабского баду (baidà – пустыня). Это термин, ко-
торым оседлые городские населения называли кочевников пустыни. Сами же кочевники 
между собой называют себя араб, а при чужаках называют себя баду. 

Это примеры двойного определения, соответствующие двум различным моделям от-
ношений: одно – внутри, а другое – вне общества2.

Отсюда следует дихотомия мы/другие. Это обобщающая и упрощающая дихотомия, 
которая с легкостью формируется на основе того, что на глаз или воображению кажется 
характерной и отличительной чертой другого.

Этнос
Для греков термин этнос имел пренебрежительное значение. Так называли греков, 

не живших в селах, и варваров, не говоривших по-гречески.
Противоположным этносу значением обладал термин полис. Он означал общину, 

однородную по своим законам  и обычаям). Эта неточная коннотация термина этнос 
просуществовала вплоть до современной эпохи, где он понимается как «нация с изъ-
яном», «несовершенная», «умаленная»3.

В такой же семантической области находятся  такие выражения как:
- племя – умаляющий термин, используемый для неопределенного названия групп и 

народов, отличающихся от собирательного западного «мы»;
- культура – имеет слишком высокое значение  для применения по отношению к 

другим.  Термин, облагораживающий людей, по отношению к которым он  применяется;
- этнос – в наше время, является термином, не дающим оценки;  его значение по-

зволяет нам как клеймить других, так и восхвалять себя самих; дает представление «не-
определенности» и «первобытности происхождения», отличной от «примитивности»4.

Под словом этнос в настоящее время привычно подразумевается группа, состоящая 
из определенного количества индивидуумов, «принадлежащих» ей и у которой является 
общими язык, территория и традиции5. 

Этнос представляется нам неким «естественным» определением, нуждающимся в 
тщательном критическом анализе.

В антропологии термин «принадлежности» к определенной этнической группе вос-
принимается в своем символическом значении.

Недостаточно иметь определенный цвет кожи, жить на определенной территории, а 
так же говорить на определенном языке или разделять определенные ценности и пове-
денческие нормы, для того чтобы принадлежать к определенному этносу.

2 Fabietti Ugo, L’identità etnica, Roma: Carrocci, 2004. – C. 16-17.
3 Fabietti Ugo, L’identità etnica, Roma: Carrocci, 2004. – C. 29. 
4 Fabietti Ugo, L’identità etnica, Roma: Carrocci, 2004. – C. 66 - 67.
5 Fabietti Ugo, Elementi di antropologia culturale, Milano: Mondadori università, 2004. – C. 167.
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По словам итальянского антрополога Уго Фабиетти этничность – чувство принад-
лежности к определенной этнической группе – является «определением коллективного 
себя и/или других», которое почти всегда уходит корнями в отношения между группами, 
основанных на силе и  коагулируется вокруг специфических интересов6.

Понятия этноса и этничности являются настоящими «символическими конструк-
циями». Они выражают с одной стороны внутреннюю гомогенность, а с другой – гете-
рогенность по отношению к другим группам. Их появление – следствие  определенных 
исторических, политических и социальных обстоятельств.

Эти понятия не являются статичной, «вечной» реальностью, заданной раз и навсег-
да, а наоборот, реальностью изменяющейся, находящейся в постоянном становлении. 
С этой целью, с помощью так называемого процесса «создания этнической идентично-
сти», выделяются отличительные черты группы, считающиеся неизменными. 

В ходе подобного процесса этническая идентичность подвергается постоянной «ре-
организации» черт, считающихся ключевыми для данного этноса. Эти черты могут со 
временем измениться и подвергнуться «корректировке» в сторону последующей диф-
ференциации от других этнических групп, или в сторону большего сближения с ними.

Этот процесс предусматривает создание «этнической памяти» исключительно по-
средством механизма исторического отбора с целью формирования чувства принадлеж-
ности7. 

Таким образом этническая память ведет к символической трансформации функци-
ональных черт, направленных на воссоздание и переопределение этнической идентич-
ности.

Например, устанавливаются общие корни, а затем заявляется, что все члены этой 
общины происходят от этих корней.

В XIX веке  востоковед  Эрнест Ренан по поводу национальной идеи писал: «Забве-
ние и, я бы даже сказал, историческая ошибка являются существенными факторами в 
создании нации»8.

Бином языка / этнической идентичности
Что можно сказать о взаимосвязи языка и этнической идентичности? Может быть 

именно язык является тем существенным элементом, отличающим одну нацию от дру-
гой? То есть «нас» от «них»; чем-то, что  отличает «настоящих людей» от «варваров», 
которые не в состоянии говорить на нормальном языке, и которые  могут лишь произ-
носить странные и непонятные гортанные звуки? Разве не на основе языкового различия 
древние греки в противоположность остальной части человечества «пранационалисти-
чески» дали ей определение «варваров»? 

На локальном уровне разве не незнание языка «других людей» составляет непо-
средственный барьер общению, в результате чего определяется демаркационная линия 
с другой группой? Ведь даже сегодня использование, например, особого сленга служит 
проявлению своей принадлежности к какой-нибудь субкультуре, имеющей целью под-
черкнуть свое отличие от других групп общества или от большей его части.

6 Цитата из Fabietti Ugo, L’identità etnica, Roma: Carrocci, 2004. – C. 14.
7 Fabietti Ugo, L’identità etnica, Roma: Carrocci, 2004. – C. 21-22.
8 Цитата из Renan Ernst, Che cos’è una nazione, Roma: Donzelli, 1993. – C. 7.
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Языковая однородность часто казалась этнологам и линвистам индикатором куль-
турной, социальной и этнической гомогенности. Язык, больше других компонентов 
культуры, предоставляет возможность для осуществления попыток исторической рекон-
струкции с целью установления взаимоотношений разных народов для обнаружения со-
ответствующих корней.

Подобное видение языка и этничности в качестве похожих элементов, ассоцируемое 
с идеей двойного «происхождения»: языкового и этнического, составило основу идеи 
подлинности культур, к которой очень часто обращаются для обоснования этнической 
идентичности и отстаивания своего отличия и прав на него.

После установления ассоциации «язык – культура, общество, этничность» становит-
ся несложно заключить из схемы исторического происхождения языков также и истори-
ческое происхождение этничности.

Подобная схема стала результатом развития индоевропейской лингвистики (сравни-
тельной исторической лингвистики, развившейся в конце XVIII и в начале XIX веков)9.

Идея «первоначальной» культуры на самом деле не далека от идеи «первоначально-
го» языка. Концепции «первоначальности» культуры и языка даже взаимно подтвержда-
ют друг друга.

Но считать, что существует что-либо «первоначальное» вроде языка или культуры 
означает, что какие-то определенные языки или культуры могут быть «чистыми», «не-
оскверненными» и, следовательно «аутентичными».

Несмотря на то, что культуры, общества, этносы, языки являются комплексными и к 
тому же обладающими неопределенными границами, находящимя в постоянном потоке 
изменений, общественная мысль старается установить в них некие черты устойчивости, 
чтобы защитить их от любых форм изменчивости.

Обычно этот поиск постоянства выражается понятиями «подлинности», «аутен-
тичности». Следом за «поиском корней» определяется «аутентичность» культур, потом 
собственная «аутентичность», а в некоторых случаях приходят даже до поиска «поте-
рянной» аутентичности. Но существуют ли аутентичные культуры и, следовательно, ау-
тентичные языки?10

Подобный подход превращает культуры в подобие закрытого резервуара, в котором 
хранятся подлинные «традиции» общества, этноса, народа или нации и  приводит к от-
рицанию того факта, что все культуры являются результатом взаимодействия, обмена и 
влияний, приходящих извне11. В сущности, культуры, так же как и языки, обладающие 
способностью выражать, не рождаются беспримесными.

Бином «один язык – одна культура», мысль о том, что единство государства выража-
ется прежде всего с помощью общения на одном языке, появилась с исторической точки 
зрения недавно, в Европе в период от XVIII – XIX вв. до наших дней.

Язык, как объединяющий элемент этноса и демоса – излюбленная и часто  повторя-
ющаяся идея в частности в тех сообществах, в которых именно языковой фактор пред-
ставляет собой повод для потенциального и постоянного разногласия с властью. Он 

9 Fabietti Ugo, L’Identità etnica, Roma: Carocci, 2004. – C. 73.
10 Fabietti Ugo, L’Identità etnica, Roma: Carocci, 2004. – C. 80-81.
11 Fabietti Ugo, L’Identità etnica, Roma: Carocci, 2004. – C. 23-24.
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обычно считается тем элементом культуры, в котором во главе стоит (или стояло) этни-
ческое самоутверждение.

Вопрос языка как «горячего» индикатора идентичности, передается утверждением  
о том, что язык, почти всегда называемый «родным языком», формирует образ мысли 
людей, на нем говорящих. Вследствии этого определенные «менталитеты» и «нацио-
нальные характеры» ассоцируются с соответствующими языками12.

С этой точки зрения получается, что именно «родной язык» обуславливает образ 
мысли, социальное поведение, показ или контроль чувств и эмоций. В этом случае срав-
нение языков превращается в сравнение менталитетов и образа мыслей. Все с той же 
точки зрения выходит, что именно язык (имеется в виду разнообразие языков) создает 
отличия между разными обществами, группами, энтосами, народами, нациями.

Часто приходится слышать следующее: «особенности нашего языка создали наш, 
отличный от других менталитет...». Тем более,  (обычно говорят именно так) если  речь 
идет о родном языке, насчитывающем века существования, как утверждают все общества, 
в особенности те меньшинства, которые больше других чувствуют себя в категории риска.

Мифема13 (термин Клода Леви-Строса) заключается в представлении о том, что 
язык, именно благодаря своей долгой жизни, может сформировать и запечатлеть харак-
тер этоса, который в своем символическом значении совпадает с понятиями «этноса» и 
«расы». Из этого заключают, что родной язык должен передаваться молодым поколениям 
специально для беспрерывной передачи и даже более того, во избежание потери перво-
начального характера своего народа.

Однако в соотношении язык – национальная идентичность исследуемым вопросом 
должно быть выяснение того, воспринимаются ли эти языковые барьеры разделяющими 
для групп людей, к которым справедливо использование термина потенциальной нацио-
нальности или нации, а не простых групп, испытывающих трудности в понимании речи 
представителей другой группы.

Следовательно, нужно исследовать так называемые диалектальные языки14 и их ис-
пользование в качестве критерия принадлежности к какой-нибудь группе. В этом ис-
следовании мы должны быть предельно внимательными для того, чтобы не перепутать 
обсуждения развитых людей с утверждениями тех, которые таковыми не являются, а 
также не допустить анахронизмы, перемещая в прошлое современные обычаи15.

В предыдущий период не существовало обязательного образования, не говорили на 
другом «национальном языке», кроме литературного, или же на каком-либо письменном 

12 Iannacaro Gabriele Matera Vincenzo, La lingua come cultura, Novara: UTET De 
Agostini, 2009. – C. 55–56. 

13 Минимальная единица мифа. Леви-Стосс проанализировал и сравнил мифы, раз-
делив их на составляющие элементы и доказал, что все они обладали большой способ-
ностью заканчиваться во второстепенных пунктах. Fabietti Ugo, Storia dell’Antropologia, 
Bologna: Zanichelli, 2001. C. 193.

14 Диалектальные языки письменно не зафиксированы и представляют собой комплекс 
местных вариантов или диалектов, носители которых могут сообщаться друг с другом 
с большими или меньшими трудностями в соответствии со степенью изолированности 
или доступности географической местности проживания носителей этих диалектов

15 Hobsbawm Eric J., Nazioni e nazionalismi dal 1780, Torino: Einaudi, 2002. – C. 60 – 61.
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административном языке, созданном или адаптированном для устного применения, или  
в качестве франкского языка, позволяющего людям, говорящим на разных диалектах со-
общаться между собой, преодолевая диалектальные барьеры.

Кажется маловероятным для общирной территории существование по-настоящему 
практикующегося «национального языка», развившегося на исключительно устной 
основе и отличающийся от общего языка. Иначе говоря, то, что одно время считалось 
«родным языком», который дети перенимали от неграмотных матерей и использовали в 
бытовом общении, не был никоим образом «национальным языком».

Например, в Италии к моменту ее объединения во второй половине XIX века на-
циональный язык практиковался лишь 2,5% ее населения, в то время как остальная ее 
часть объяснялась на разных диалектах, в большинстве случаев друг другу непонятных. 
Знаменита фраза патриота и писателя Массимо Д’Ацелио (1798 – 1866), которую он вы-
сказал в тот период: «мы создали Италию, а сейчас должны создать итальянцев».

Вышесказанное не означает, что в народе не исключена определенная культурная 
идентификация с языком или с особым диалектальным набором, который используется 
представителями этого общества для того, чтобы отличаться от представителей погра-
ничных областей16.

Следовательно, национальные языки почти всегда представляют собой достаточно 
искусственные конструкции. Они прямо противоположны утверждениям националисти-
ческих мифов, превращающих языки в первичные элементы национальной культуры. 
На самом деле речь идет, в целом, о попытке изобретения стандартизированного языка, 
о выведении его из разнообразия разговорных форм, которые впоследствии деградиру-
ются до уровня диалектов. Главной задачей этого творчества обычно является выбор 
того диалекта, который положит основу этому языку, стандартизированному и гомоге-
низированному.

История почти всех европейских языков имеет подобную диалектальную основу: 
болгарский литературный язык основан на разговорной форме западной Болгарии, укра-
инский – на юго-восточных диалектах, латышский – на общей обработке трех вариантов, 
в то время как литовский – на общем результате двух вариантов.

Прицип этого отбора, в сущности, произволен17.
В сущности, мистическая идентификация национальности и нечто, напоминающее 

платоновское понятия об идеальном языке, находящееся над его несовершенными вари-
антами и разновидностями, кажется скорее плодом идеологического построения интел-
лектуалов-националистов, таких, как немецкий философ Иоганн Готфрид Гердер (1744 
– 1803). В своей первой работе, написанной в 1764 г. «О прилежности в нашем обучении 
языкам» (Über den Fleiss in mehreren gelehrten Sprachen) он утверждает, что язык по-
хож на растение, растущее и созревающее в зависимости от почвы и климата, в котором 
оно посажено. И, следовательно, поскольку «все языки обладают своим национальным 
характером», то и наш родной язык соответсвует нашему характеру и нашему особому 
образу мысли18. 

16 Hobsbawm Eric J., Nazioni e nazionalismi dal 1780, Torino: Einaudi, 2002. – C. 62.
17 Hobsbawm Eric J., Nazioni e nazionalismi dal 1780, Torino: Einaudi, 2002. – C. 66.
18 В работах Vom Geist der Ebräischen Poesie (О духе древнееврейской поэзии) и Von deutscher 

Art und Kunst (О немецком искусстве и род) Гердер утверждает, что в поэзии и, в целом, в искусстве 
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Там, где есть элитный язык, использующийся в административном управлении или в 
литературе, даже если его применение ограничено, не исключается возможность превра-
щения этого языка в центральный элемент протонационального объединения, согласно 
трем пунктам, приведенным знаменитым Бенедиктом Андерсоном19.

Во-первых, потому что язык создает общество. Общество, зона обитания которого, 
совпадая с территориальными границами государства и с областью распространения ди-
алектов, может превратиться в своего рода модель или ведущий проект внутри большего 
общества (в том числе с точки зрения общения), которым и является «нация».

Во-вторых, общий язык, именно от того, что не является продуктом естественного 
развития, а имеет искусственное происхождение, и особенно в случае, когда  он стоит на 
службе у печати, приобретает новую форму фиксированности, благодаря которой кажет-
ся, что он наделен бо’льшими чертами постоянства и вечностью, которыми в реальности 
он не обладает.

И в-третьих, официальный язык правящих кругов и элиты обычно становится язы-
ком современных государств, через общественную образовательную систему и, так или 
иначе, через общественное управление.

онтологическое значение концепции этноса
Однако этническая идентичность не только является плодом чистого воображения, 

но имеет также свою онтологию, которая, будучи однажды построенной, приобретает 
очень конкретную ценность, драматическим свидетельством чему служат этнические 
конфликты.

Уверенность некоторых индивидуумов в принадлежности к определенной этниче-
ской группе является фактом. 

По утверждению антрополога Зигфрида Фредрика Наделя, в основе этой уверенно-
сти лежит догма, формирующая, создающая свою онтологию и которая, несмотря на всю 
свою субъективность, представляет собой объективную ценность для тех, которые в нее 
верят. С точки зрения этих людей верить – означает существовать20. 

Мы можем себе позволить быть скептичными  по отношению к верованиям других, 
но мы не должны так же скептично относиться ни к преданности самих людей собствен-
ным верованиям, ни к реальным эффектам, которые эти верования могут вызывать. 

Пародоксальным образом, уже почти около тридцати лет ученые говорят о том, что 
нации не существуют, что они были придуманы в эпоху романтизма, поэтами и писате-
лями, и что они являются простыми «воображаемыми обществами».

Итальянский философ Костанзо Преве убежден, что вышеказанное неверно (мы со-
гласны с ним в этом): нации существуют, так же как и народы, лишь экономические 
олигархи и интеллектуалы, порабощенные ими хотели бы уничтожить их21.
находят свое непосредственное выражение жизнь народа, форма его сознания, его духовность, глу-
бокая душа. Таким образом им отвергается мысль о возникновении поэзии в качестве подражания 
природе.

19 Anderson Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 
London, 1983. – C. 46 – 49.

20 Fabietti Ugo, L’identità etnica, Roma: Carrocci, 2004. – C. 135.
21 http://www.geopolitica-rivista.org/15551/piu-europa-o-meno-europa-meno-europa-e-perche/
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что случилось бы, если в будущем все говорили бы на одном языке?
Дэвид Кристл22 так рассматривает вопрос превращения английского во всеобщий 

язык: «это будет мир, в котором выжил только один язык». Это сценарий, который тео-
ретически может воплотиться в ближайшие пятьсот лет. Это было бы небывалой интел-
лектуальной экологической катастрофой. Честно говоря, с трудом удается представить 
подобный сценарий. Мы предпочитаем рассматривать языковое разнообразие как бес-
ценное достояние, от которого хотя бы часть человечества ни в коем случае не  считает 
нужным отказываться. 

Каждый язык, подобно людям, на нем говорящим, обладает своей идентичностью, 
индивидуальностью и душой; преподавание языка или его изучение не является пре-
подаванием или изучением его письму и речи, а попыткой передачи или освоения его 
идентичности, индивидуальности и души.

Следовательно, утверждать об уникальности и неповторимости каждого языка, с 
этой точки зрения, не означает дискриминации других языков или дискриминации их 
внутреннего разнообразия, которое может варьироваться в большей или меньшей степе-
ни от стандартного языка.

Язык как мост между культурами и идентичностями
Для некоторых людей единственно возможным решением старой Европы для вза-

имного мирного признания соответсвующих отличий может быть построение диалога 
языков и культур, представляющих ее: реальное взаимное признание идентичности язы-
ков, во избежание допущения ксенофобской нетерпимости и интегралиcтического диф-
ференциализма.

В первую очередь необходимо, чтобы языки получили признание, поскольку они: 
- сосуществуют и развиваются в единой экосистеме с другими языками;
- Взаимодействуют с социальной, политической, культурной и экономической сре-

дой в которую вписываются;
- Находятся под угрозой исчезновения в случае, когда не имеют территориальной 

принадлежности в качестве поддерживающего их фактора, по сравнению с другими язы-
ками той же экосистемы.

Европа является многоязычным государством, в котором, тем не менее, на сегодняш-
ний день чувствуется явное напряжение между языковым плюрализмом и ассимиляцией 
«меньших» языков со стороны доминирующих.

В недалеком прошлом появились феномены локализации, формирования и защиты 
«маленьких отечеств»23. И именно в этих зонах отсутствие адекватной языковой поли-
тики по отношению к многоязычности с языковой точки зрения ущемило как лимитроф-
ные общества, так и группы языковых меньшинств.

Европа богата историей, культурами и народами. Создание любой ценой европей-
ской идентичности привело бы к произвольному выбору одного из многих корней в 
ущерб другим.

Например, какими корнями должна гордиться Европа: греческими или христиански-
ми? И, следовательно, рационализмом или верой?

22 Cristal David, English as a global language, Cambridge University press,  2003. – C. 1- 3.
23 Iannacaro Gabriele Matera Vincenzo, La lingua come cultura, UTET De Agostini, Novara, 2009, с. 74.
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Удасться ли сформировать европейскую идентичность, основанную на плюрализме 
ценностей культур и языков, чтобы после ограничить ее пространством, окруженным 
недоступными границами? 

Идея существования границ противоречит принципу плюрализму идей. Было бы 
ошибкой определение единой идентичности, замкнутой в самой себе. Следовательно, 
Европа также находится в процессе становления.
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(Брянск, Российская Федерация)

оБ оППоЗиЦиЯХ руССКого ПоЛитичЕСКого диСКурСа  
и СрЕдСтваХ иХ вЫраЖЕниЯ (К ПоСтановКЕ ПроБЛЕмЫ)

Російський політичний дискурс – один з дискурсивних жанрів російської мови – сфор-
мувався в процесі ідеологічного протистояння, відбитого в газетно-журнальній публі-
цистиці і частково лексикографічній практиці. Російський політичний дискурс марку-
ється ідеологічно-оцінною лексикою, яка представляє системно-структурну освіту із  
змінними під впливом екстралінгвістичних чинників ядром і периферією.

Ключові слова: дискурс, політичний дискурс, текст, ідеологія, опозиція, ідеологіч-
но-оцінна лексика.

Русский политический дискурс (РПД) – один из дискурсивных жанров русского язы- 
ка – сформировался в процессе идеологического противостояния, отраженного в газет-
но-журнальной публицистике и частично лексикографической практике. РПД марки-
руется идеологически-оценочной лексикой (ИОЛ). ИОЛ представляет системно-струк-
©   Голованевский А.Л., 2012
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турное образование с изменяющимися под влиянием экстралингвистических факторов 
ядром и периферией.

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, текст, идеология, оппозиция, иде-
ологически-оценочная лексика.

Russian political discourse (RPD) - one of the discursive genres of the Russian language - 
was created in the course of the ideological opposition reflected in newspaper-journal political 
journalism and partially in lexicographic practice. RPD is marked by ideologically evaluating 
vocabulary (IEV). IEV represents a systemic-structural formation with its nucleus and peri- 
phery changing under the influence of extralinguistic factors.

Key words: discourse, political discourse, text, ideology, opposition, ideologically evaluat-
ing vocabulary.

В широком понимании дискурс (многозначный, широкоупотребляемый термин) мо-
жет быть отражен как «совокупность вербальных манифестаций, устных и письменных, 
отражающих идеологию или мышление определенной эпохи [1].

Под политическим дискурсом имеется в виду система текстов различных стилей, 
объединенных политической тематикой. Следовательно, политический дискурс, в на-
шем понимании, противопоставлен всем остальным дискурсам политической целеу-
становкой, которая в свою очередь обуславливает и определяет набор прагматических 
средств, используемых в тексте.

Мы исходим из того, что политический дискурс (в дальнейшем ПД) является раз-
новидностью дискурса в его широком понимании, а точнее, одним из дискурсивных 
тематических жанров. Внутри этого жанра могут быть выделены речевые жанры, при-
нятые, к примеру, в литературоведении, но объединенные политической тематикой. К 
таким речевым жанрам принадлежат, например, политический монолог, политический 
диалог, политическое эссе, политическое интервью, репортаж, рецензия-рассуждение, 
политическая инструкция по организации партийных ячеек, подпольных террористиче-
ских групп, провокаций политического характера и т.п., активно использовавшихся в 
партийной литературе России XIX – начале XX веков (народовольнической, эсеровской, 
социал-демократической, черносотенной) и не менее активно используемые в наше вре-
мя различными политическими и идеологическими группировками. Но при этом надо 
иметь в виду, что элементы этих жанров могут применяться и за их пределами, т.е. в 
речевых дискурсах внеполитической направленности, как своего рода реминисценции, и 
они также будут предметом нашего внимания.

Согласно широкому пониманию дискурса, основная задача наших наблюдений за-
ключается в выявлении той совокупности вербальных манифестаций, которая выражает 
в полной или частичной мере конкретную идеологию. Ядерным языковым средством 
ее представления выступает идеологически-оценочная лексика (ИОЛ) русского языка, 
т.е. лексика, передающая свое значение с прагматическими компонентами той или иной 
идеологии. К такой лексике в любом языке относится прежде всего общественно-поли-
тическая лексика (ОПЛ), но, заметим, не вся, а лишь та, которая приобретала идеологи-
ческую оценочность. Сам процесс приобретения лексикой идеологической оценочности 
описан нами в ряде работ: [2: 25-31; 3: 35-42; 4; 5: 73-76]. Как видим, в современной 
лингвистике основное понимание дискурса сближается с понятием текста, но не со ста-
тическим, а с динамическим текстом.
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Представляется, что направление, в котором понимается дискурс в этой статье, опи-
рается на употребление термина, сближающее его со стилем в самом широком значении. 
Такое употребление свойственно французским структуралистам и постструктуралистам 
от М. Фуко до А. Греймаса и М. Пешё: отсюда – какой дискурс? и чей дискурс? (мож-
но было бы сказать, что дискурс в данном понимании – это стилистическая специфика, 
плюс стоящая за ней идеология) [6]. Именно подобное понимание и употребление тер-
мина и породило такую номинацию как «русский политический дискурс» (РПД).

Основным признаком ПД является то, что некое содержание, актуальное с политиче-
ской точки зрения, облекается в конкретную идеологию или в нем оценочно выражаются 
элементы этой идеологии. А так как идеология находится в постоянном противоборстве, 
ПД чаще всего выступает в качестве диалога, выраженного эксплицитно или имплицит-
но. Признается, что дискурс как таковой предполагает наличие двух фундаментальных 
ролей – говорящего (автора) и адресата. Это относится как к разговорному ПД, так и к 
его письменной форме. В данном случае под разговорным ПД понимается спонтанная, 
т.е. заранее не подготовленная речь, диалогическая реплика, а не публично произнесен-
ный предварительно написанный текст, хотя в живом тексте возможны при его произ-
несении такие элементы дискурса (жесты, паузы, мимические фигуры, различного рода 
повторения или, наоборот, недоговоренности и т.п. «приращения»), которых лишен текст 
письменной в своем стандартном (не застенографированном виде).

В науке о дискурсе, подчеркивают А. Кибрик и П. Паршин, выделяются две различ-
ные группы работ – те, которые исследуют построение дискурса (например, выбор лек-
сического средства при назывании некоторого объекта), и те, которые исследуют пони-
мание дискурса адресатом (например, вопрос о том, как слушающий понимает редуци-
рованные лексические средства типа местоимения он и соотносит их с теми или иными 
объектами) [6]. Наша статья относится к первой группе работ, ибо при построении ПД 
и соответственно при его анализе определяющим является именно выбор лексического 
средства при назывании идеологических объектов (как увидим ниже, в основном он и 
характеризует соотнесенность ПД с той или иной идеологией.

ПД является объектом междисциплинарного изучения. Он исследуется многочис-
ленными науками и их ответвлениями, в их числе, помимо теоретической лингвистики, 
литературоведение, социология, этнология, философия, семиотика, политология. Поэто-
му следует наметить, в чем собственно заключается роль теоретической лингвистики в 
исследовании ПД, и чем она отличается от объекта его исследования другими науками. 
По-нашему, это проявляется в основном в том, что теоретическую лингвистику в ПД ин-
тересует прежде всего семантика и употребление слова (термина) в тексте как языковой 
единицы не менее чем высказывание (предложение, фрагмент текста, текст в целом), в 
которых семантика одного слова далеко не всегда имеет определяющее значение. Ины-
ми словами, ПД в лингвистике маркируется на лексемном уровне и от него переходит к 
маркировке события. Если говорить об особенностях структуры ПД, то можно предпо-
лагать, что микроструктура (предикация) в ПД может выступать как его макроструктура, 
которая как раз и будет являться собственно лингвистическим объектом исследования, в 
то время как для других наук, изучающих ПД, таким объектом может быть макрострук-
тура с входящей в ее состав микроструктурой.

Здесь мы только наметили некоторые теоретические положения исследования ПД 
как разновидности дискурса. В дальнейшем мы постараемся показать, как от анализа 
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текстов политического содержания можно перейти к анализу ПД, используя соответ-
ствующую дискурсивную терминологию. Но центральной нашей задачей остается не 
просто исследование на лингвистическом уровне ПД, а его лингвистический и философ-
ский анализ с целью выявления идеологических оппозиций, наметившихся в русском 
ПД с конца XVIII в. (А.Н. Радищев, Н.И. Новиков – монархический дискурс). С XIX 
века четко вырисовываются и противопоставляются, с одной стороны, западнический и 
славянофильский дискурсы на базе некогда единого монархического дискурса, с другой, 
- монархический и антимонархический дискурсы (декабристский, революционно-демо-
кратический, народнический, буржуазно-демократический, социал-демократический, 
большевистский). 

РПД 30-80-х годов XX века характеризуется многими исследователями как тотали-
тарный - коммунистический (большевистский). Но и в этот период были своеобразные 
окна (начало правления Н.С. Хрущева, разоблачение культа личности И.В. Сталина), 
когда этот дискурс распадался и в нем возникали элементы других дискурсов. А начи-
ная с 90-х годов XX в., с появлением многопартийной политической системы, распадом 
СССР и всей социалистической системы прекратил существование и единый советский 
ПД. Но вот что характерно: существующие в современном ПД оппозиции совпадают в 
значительной мере с оппозициями российского ПД XIX века. Это априори ощущается 
многими учеными, политологами, писателями, философами, публицистами, но, пред-
ставляется, еще никто не показал, как все это проявляется на лингвистическом уровне, 
хотя лингвисты и стараются зафиксировать произошедшие в нашей жизни и, конечно, в 
языке за последние десятилетия изменения в словарях различного типа. И здесь прежде 
всего надо отметить словари под редакцией Г.Н. Скляревской, Л.П. Крысина [9].

Словари, как и фактические источники, являются материалом, в котором, по М. Бах-
тину, «отражаются» формы и типы речевого общения изучаемых тем.

Следовательно, словари, как и тексты, можно относить к разновидностям ПД. Но 
пока еще нет твердой уверенности в том, является ли словарь разновидностью текста. 
Для нас весьма ценным является следующее замечание: «Хотя тексты и словари пред-
ставляются как бы противоположными источниками исследования – словарь дает изо-
лированное слово, текст – слово в контексте, по сути дела словарь является как бы раз-
новидностью текста не только потому что текст лежит в его основе, но и потому что в 
словарях обычно приводятся части текста…, (т.е. контексты)» [10: 21]. Как дискурсы 
можно оценивать статьи в толковых словарях, в том числе таких, которые составлены 
исключительно подбором дефиниций из различных словарно-справочных изданий, каж-
дая группа которых отражает, по М. Бахтину, «формы и типы речевого общения», свой-
ственные той или иной социально-идеологической группе со своей оценочностью [11: 
78-87]. Наше понимание лексикографического дискурса как такового, а внутри него ПД, 
основывается и на таких его критериях, выделенных В.З. Демьянковым (чье определе-
ние дискурса в «Словаре англо-русских терминов по прикладной лингвистике и авто-
матической переработке текста» (М., 1982). Ю.С. Степанов считал лучшим на момент 
написания статьи, в которой приводил такие критерии: произвольный фрагмент текста 
(однотипных текстов); часто, но не всегда концентрируется вокруг конкретного концеп-
та; создание общего контекста, описывающего действующие лица, объекты, обстоятель-
ства, времена, поступки и т.п. [12: 37].
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За основу понимания дискурса В.З. Демьянковым, как и последователями, принима-
ется текст и стилистическое наполнение текста. Действительно, словарная дефиниция 
является произвольным фрагментом текста, а название словарной статьи выступает в 
качестве концепта. В большинстве толковых словарей имеются так называемые «лекси-
кографические излишества» различного характера, которые и создают общий контекст, 
описывающий действующие лица (понятия), объекты, времена и т.п. В лексикографиче-
ском дискурсе ПД представлен в словарных статьях – текстах, выявляющих семантиче-
скую специфику общественно-политических понятий. Сознавая, что дискурс вообще и 
ПД в особенности находятся на сравнительно раннем этапе исследования, мы пытаемся 
рассмотреть его с той стороны, с которой, по-нашему, он не рассматривался в работах 
теоретиков ПД, но отдельные элементы становились предметом серьезных наблюдений, 
рассуждений, выводов. Так, для нас вполне приемлем взгляд Ю.А. Cорокина на ПД как 
на разновидность идеологического дискурса. При этом «операционально-функциональ-
ной единицей идеологического дискурса является идеологема, а ПД – политкема» [13: 
20-27]. Заметим только, что так называемая политкема может одновременно функциони-
ровать и в роли идеологемы, и здесь не может быть четкого разграничения, но для нас 
главное в том, что единицей ПД может являться именно слово, в понимании М. Бахтина 
– идеологический предмет.

Вообще многие положения Бахтина, изложенные в работе «Марксизм и философия 
языка», опубликованной в 1930 г. под псевдонимом В.Н. Волошинов, остаются весьма 
актуальными именно при исследовании РПД. Назовем некоторые из них. 1. Каждая эпо-
ха и каждая социальная группа имеет свой репертуар речевых форм жизненно идеологи-
ческого общения. 2. Для того чтобы предмет, к какому бы роду действительности он ни 
принадлежал, вошел в социальный кругозор группы и вызвал знаковую идеологическую 
реакцию, необходимо, чтобы этот предмет был связан с существенными социально-эко-
номическими предпосылками бытия данной группы. Только это может выйти в мир иде-
ологии, оформиться и упорядочиться в нем, что приобрело общественную ценность. 3. 
Всякий живой идеологический знак двулик, как Янус. Эта внутренняя диалектичность 
знака раскрывается до конца только в эпоху социальных кризисов и революционных 
сдвигов [14: 25-27].

Эти положения Бахтина, высказанные в те годы, когда еще не был известен и тер-
мин дискурс, имеют самое непосредственное отношение к ПД в его современном по-
нимании. 1. Репертуар речевых форм жизненно идеологического общения – это ядро 
ПД, представленное в основе одного из выше перечисленных жанров. 2. В каждую из 
названных эпох XIX – XXI вв. (предреволюционную, революционную, постреволюци-
онную) существуют в составе речевых форм жизненно идеологического общения груп-
пы ключевых слов и специальные формы их выражения как семантически близких, так 
и противопоставленных по своей идеологической направленности. В процессе функци-
онирования данных групп слов и форм выражения происходит отбор наиболее устойчи-
вых элементов, регулярно повторяющихся и специализирующихся на выражении поня-
тий, обозначающих социальную и идеологическую специфику переживаемой эпохи. 3. 
Двуликость идеологического знака проявляется в том, что он способен, в зависимости от 
социальных условий, изменять свою идеологическую оценочность и тем самым прагма-
тическую направленность дискурса. Именно при их употреблении и оценке реализуются 
оппозиции ПД.
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Фрагментарно наметим, как проявлялись оппозиции в ПД на примере употребления 
ключевых слов, характерных для каждого из оппозиционных лагерей в различные пери-
оды истории русского литературного языка.

В первые десятилетия XIX в., с организацией тайных политических обществ, в ПД, 
выраженном на контекстуальном и речевом (опубликованном значительно позже) уров-
не, ключевыми словами можно считать конституция, революция, бунт, мятеж. В ка-
честве оппозиционных лагерей выступают правительственный и революционный (А.Н. 
Радищев, декабристы). Как известно, идея конституционализма была одной из главных 
в идеологии декабризма, но употребление самого идеологического знака конституция 
было запрещено официально в печати. Следовательно, надо предполагать, что он мог ис-
пользоваться декабристами и близкими им по убеждениям людьми только в речи. Для са-
мого знака это был период номинации, т.е. он использовался на самом низком языковом 
уровне, и его понимание зависело как от мировоззрения говорящего, так и от его гуман-
ного опыта. Современники декабристов вспоминали: «Во время восстания декабристов 
солдаты кричали: «Ура, Константин! Ура, конституция!» – думая, что так зовут супругу 
великого князя Константина Павловича» [15]. Следствием оппозиционности употребле-
ния идеологического знака явилась дискурсивная политическая ситуация, которую на 
диалогическом уровне можно представить так: Нет! – Да!

После отмены запрета на употребление слова в печати, оно довольно часто встреча-
ется в литературе разных направлений. Понимание этого значения, необходимость кон-
ституции для России становится предметом многочисленных дискуссий в печати. В этих 
условиях не все решались не только отстаивать идеи «мертворожденного дворянского 
конституционализма», но даже по различным причинам избегали употребления слова, 
на что впоследствии обратит внимание В.Г. Плеханов [16: 293]. С началом русской рево-
люции 1905 г. идеологический знак, вернее представление о его содержании, становится 
ареной борьбы различных противоборствующих идеологий, особенно в то время, когда 
России была дарована так называемая «конституция Витте». Теперь многоголосие диа-
лога в ПД проявляется в такой оппозиционности: «куцая конституция» (царизм и под-
держивание его партии) – «полноправная конституция» (Конституционно-демократиче-
ская партия России и различные ответвления СДПР).

Революция. Слово это стало активно употреблять в различных европейских языках в 
конце XVIII в., во времена Великой французской революции 1789-1793 гг. Русский язык 
не знал такого слова, о чем с удовольствием писал А.С. Шишков: «Слава тебе, русский 
язык, что не имеешь ты равнозначащего сему слова. Да не будет тебе никогда оно извест-
но, и даже на чужом языке не иначе, как омерзительно и гнусно» [17]. Отсутствие слова-
знака для обозначения той или иной реалии, существующей в обществе, компенсируется 
другими языковыми средствами, и оппозиционность ПД проявляется, во-первых, в вы-
боре такового языкового знака, а во-вторых, в его семантико-прагматическом наполне-
нии. В русском языке синонимами иноязычного заимствования революция выступали 
исконные бунт, мятеж и позже переворот. Декабристы на практике осознали: значение 
слов бунт, мятеж и революция в русском языке 20-х годов XIX в. разошлись. Декабрист 
Батеньков в своих показаниях в связи с этим уточнял: «Покушение 14 декабря не мятеж, 
как к стыду моему, именовал я его несколько раз, но первый в России опыт революции 
политической» [18: 185]. Революция и переворот как идеологические знаки в русском 
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языке находились в партитативных отношениях: революция предполагает наличие пере-
ворота на одном из уровней партийно-государственного правления, но не каждый пере-
ворот предполагает осуществление коренных изменений в политической и социальной 
системе в государстве, что является обязательным условием революции. Большинство 
словарей дореволюционного и советского периода или включали семантический ком-
понент переворот в лексическое значение слова революция, или рассматривали их как 
разноязычные синонимические дублеты. Так, в «Словаре иностранных слов, вошедших 
в русский язык в эпоху Петра Великого» Революция определяется как Переворот [19: 
254]. Но то, что Переворот и Революция – идеологические знаки разного порядка, осоз-
навали лидеры большевизма, которые захват власти в октябре 1917 г. вначале именовали 
как переворот, а впоследствии дали этим событиям название, в полной мере отражаю-
щее их сущность, - революция. И в русский официальный ПД на многие десятилетия 
вошла ключевая идеологема, относящаяся к его ядру – Великая Октябрьская социали-
стическая революция. Но известно, что противники большевизма все послеоктябрьские 
годы считают захват власти большевиками именно Переворотом, а не Революцией. Та-
ким образом, внутри русского ПД существовали различные «репертуары речевых форм 
жизненно идеологического общения» с идеологическим ядром номинаций Переворот 
и Революция. Использование в официальном ПД одной из них и игнорирование другой 
прямо противоположно русскому эмигрантскому ПД, что также становится элементом 
оппозиции русского ПД в особых социальных условиях их существования.

Но оппозиции ПД проявляются и при употреблении различных значений ИОЛ. Ис-
пользование значений одной лексемы с противоположной идеологической оценочно-
стью способствует созданию двух различных по прагматике дискурсивных контекстов. 
Янусова двуликость идеологического знака определяет в каждом контексте, в котором 
используется один из его «ликов», специфическую прагматику, т.к. оценка, а следова-
тельно, и оценочность, - А.Г., по замечанию Н.Д. Арутюновой, задает определенные па-
раметры дискурса [20: 215]. К примеру, в ТСРЯ под ред. Г.Н. Скляревской приводится 
три значения слова Социализм: 1) с точки зрения теории марксизма; 2) с точки зрения те-
ории свободного рынка и рыночной экономики; 3) с социал-демократической точки зре-
ния и практического воплощения этой теории в Швеции [8: 937]. Марксистко-ленинское 
понимание идеологического знака Социализм противопоставлено второму и третьему 
значению по критерию: отсутствие свободы – наличие свободы. Социализм, в основе ко-
торого идея свободного рынка, противопоставлен шведскому Социализму по критерию: 
отсутствие социальной ориентированности – наличие социальной ориентированности.

Проблема оппозиций в русском политическом дискурсе по сути остается неизучен-
ной, и в этой статье обозначены лишь некоторые подходы к ее изучению.
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СвітЛо- та КоЛЬороБачЕннЯ: Парадигма ПогЛЯдів  
від античноСті до СЕрЕднЬовіччЯ

У статті йде мова про теорії світла та кольору від античності (Емпедокл, Пла-
тон, Аристотель, Евклід) до середньовіччя (Псевдо-Діонісій; Р. Гроссетест, Р.Бекон, 
Т.Аквінський та ін.). В їх основі лежали прото-хвильові та корпускулярні уявлення, за-
кладені Платоном та Аристотелем. 

Ключові слова: теорія світла та кольору; культура; християнство.
В статье речь идет о теории света и цвета  от античности (Эспедокл, Платон, 

Аристотель, Евклид) до средневековья (Псевдо-Дионисий; Р. Гроссетест, Р. Бекон, Т. 
Аквинский и др.). В их основе лежат прото-волновые та корпускулярные представле-
ния, предложенные Платоном и Аристотелем.

Ключевые слова: теория света и цвета; культура, христианство 

Теорія світла та кольору пройшла протягом віків свій довгий шлях страждань, поча-
ток якого для Європи лежав ще в далекій античності, а уявна середина якого припала на 
середньовіччя (476-1492 р.). Історія теорії, особливості її розвитку, як не парадоксально, 
й донині залишаються «terra incognita» не лише для української медієвістики, а й для 
фізики [6: 342], що постає завданням статті, яка готує основи для вивчення світло- та 
кольоропозначень, уживаних у давніх літературних пам’ятках. 

Згідно з припущеннями стародавніх греків, світло – це своєрідний орган чуття, щось 
подібне до щупальців, що й дає інформацію про оточуючий світ. Згодом давньогрецький 
філософ Емпедокл (490-430 рр. до н.е.) стверджував, що Афродіта створила людське око 
із чотирьох елементів: вогню, повітря, землі й води, при чому запалила в оці вогонь, за-
вдяки чому людина може бачити. Оскільки механізм сприйняття ґрунтувався, на думку 
Емпедокла, на певних випаруваннях – флюїдах, що взаємодіють з органами чуття, то очі 
випромінюють (звідти лат. emanatio-), тобто випускають певні флюїди, що відбиваючись 
від предмета, повертаються до очей [5: 11]. 

Платон (427-347 рр. до н.е.), засновник європейської філософії та учитель Аристо-
теля, продовжив думку Емпедокла, фактично сформувавши термін «світовий промінь», 
«промінь світла», що виходить з ока. Боги, виліпивши людину із землі, вогню, повітря та 
води та «встановивши на лиці світоносні очі, заставили стримувати в тілі вогняне світло, 
… споріднене з денним світлом» [3: 457]. Він же виявив кореляцію барви з лінією: «Лінія 
– це єдине, що завжди відповідає барві, яка співрозмірна зору та сприймається ним». Від 
імені Сократа він сформулював проблему сутності барви («а є у барви якась сутність?») 
[3: 581-582, 661]. Його погляди цілком незалежно розвинув Аристотель (384-322 рр. до 
н.е.), філософ-діалектик та видатний мислитель. У трактатах “De anima” і “De sensu et 
de sensato”, доповненому згодом коментарями Аверроеса, Аристотель, керуючись гіле-
морфічною теорією пізнання, зупинився на онтологічному статусі кольору, спираючись 
©   Огуй О.Д., 2012
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на поверхні непрозорих тіл. Колірні ефекти рідких та газоподібних тіл (тобто води та 
повітря), через які може проникати світло, викликаються змішуванням різнозабарвлених 
речовин, їх частками, що частково накладаються. У трактаті “De meteteorologia” мисли-
тель (на прикладі веселки) виводить різні оптичні феномени від світла, рефлексія якого в 
повітрі, на його думку, дає різні барви. На його думку, «чорний колір є якби заперечення 
зорового променя» [1: 520]. Саме Аристотель [1: 513-522] виділяв «за ступенем витягу-
вання світового променя, що відбивається від повітря та всіх інших поверхонь» [1: 515] 
сім барв між білим та чорним як «гарячим і холодним», у т.ч. червону, зелену, синю як 
головні барви райдуги. Попри великі заслуги в теорії кольору, мислитель, як і Платон, 
не зумів онтологічно визначити статус кольору, тобто указати, чи барви є акциденціями 
(внутрішніми сутностями чи зовнішніми ознаками) тіл. 

На основі поглядів Емпедокла та Платона виникла та утвердилася теорія еманації, 
в якій засумнівався в своїй «Оптиці» ще Евклід (365-300 рр. до н.е.), проте засновника 
геометричної оптики як геометра цілком влаштовувала ця теорія, що дозволяла йому 
сформулювати положення катоптрики (як учення про дзеркала) [4: 30]. Катоптрика роз-
вивалася в пізньоантичний період саме на цій основі. Як бачимо, для античності клю-
човими залишалися протохвильова теорія «світного променя» (Емпедокл, Платон) та 
гілеморфічна (протокорпускулярна) теорія Аристотеля.

Неоплатонічна традиція була панівною для раннього християнського середньовіччя. 
Однією із визначальних книг для розуміння світла та кольорів був «Corpus Areopagiticum: 
Корпус Ареопагетичний», написаний автором, відомим як Псевдо-Діонісій (470?-535?). 
Базуючись на поглядах Плотіна, Прокла, Орігена, цей автор, прихильник теорії еманації, 
вважав світло презентативним символом християнства, а кольори (як субстанції, видимі 
при світлі) володіли, на його думку, здатністю змінювати «світло Боже». Цю книгу пере-
клав із грецької на латинь Іоанн Скот Еурігена (810-877 ст.) [12], завдяки чому концепція 
здобула визнання в тогочасній Західній Європі. 

Арабська наука, що перейняла «естафету» оптичних досліджень, оперлася на праці 
греків. У «Книзі про оптику» (1021 р.) араб Альхазен (Alhazen, ibn al-Haitham: 965-1039) 
доказував подібність ока, що складалося, за його тверджен ням, з чотирьох оболонок і 
трьох рідин, до космосу. Він же на основі вигнутих дзеркал розвинув теорію оптичних 
явищ, постулювавши, що освітлена поверхня випромінює в усіх напрямках, але в око по-
трапляє тільки один із таких променів. На його думку, що лежить в основі корпускуляр-
ної теорії, світло — це потік маленьких частинок, які розповсюджуються із скінченною 
швидкістю. Альхазен описав і намагався пояснити численні оптичні явища, такі як тіні 
та затемнення, веселку та її кольори, для чого проводив експерименти з розкладення 
світла на різні кольори. Завдяки цим дослідженням Альхазен, роботу якого переклали на 
латинь бл. 1200 р. як «De aspectibus», вважається батьком сучасної оптики. 

В центральній Європі оптика здобула особливу популярність на початку 13 ст. – саме 
у час розквіту тогочасного європейського теоцентричного середньовіччя та ствердження 
централізаторської влади пап (на фоні слабкої державності). Перед цим провідний іде-
олог папства Бернар Клервоський (1091-1153), містик неоплатонівсько-августинського 
спрямування, навчаючи у проповідях почуттями та інтуїцією пізнавати Бога, пристрасно 
виступив проти високої оцінки кольорів, оскільки ті, на його думку, були поверхневим 
та оманливим лоском світу цього, а тому в них не було необхідності, а лише небезпека, 
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бо вони приховують справжню природу речей [12]. Попри те, незабаром перемогли як 
практичні потреби будівництва храмів, створення вітражів та книжної мініатюри, так і 
теоретичні можливості їх вивчення, бо відкрилися університети в Оксфорді та в Парижі 
(1200), де в 1220-х рр. постали кафедри теології нововиниклих орденів францисканців 
та домініканців. 

У цих умовах склалися різні теоретичні погляди на природу кольору, що вислов-
лювали учені-монахи Роберт Гроссетест, Альберт Великий, Р. Бекон, Тома Аквінський, 
Бонавентура, Ніколай Кузанський та багато інших. В основі їх підходів лежало Святе 
Письмо як завершене зібрання можливих істин, доповнене вченнями Платона та, зго-
дом, Аристотеля. «Органон» та інші праці останнього стали абсолютною істиною для 
наукових шкіл (бо Magister dixit: Учитель так вважає!). Істини, виявлені в цих джерелах, 
доводилися за допомогою дедуктивного схоластичного метода (до гр.-лат. scholosticus 
«шкільний; вишколений») через логічні силогізми та інші чітко фіксовані способи мис-
лення (часто у формі диспутів), чим певним чином ігнорувався індуктивний та емпірич-
ний способи пізнання, застосовані арабськими натурфілософами-природослідниками 
[див. 4: 13-17].

На проблеми світла звернув особливу увагу перекладач творів Аристотеля францис-
канець Роберт Гроссетест (1175-1233). Розглядаючи світло як основну універсальну ті-
лесну форму, що володіє здатністю саморозповсюджуватися, він сформулював думку, 
що світло передається пульсаціями згідно з геометричними законами (див. трактат «De 
luce seu de inchoatione formarum: Про світло чи про початок форм»). Німецький при-
рододослідник-енциклопедист Св. Альберт Великий (Albertus Magnus: 1193-1280), до-
мініканець і учитель Томи Аквінського, святий покровитель усіх учених, звертався до 
суті барв (y праці «De anima II»), визнавши за ними не акціденційний аспект, а матері-
альний (esse materiale), властивий фізичним тілам, коли барва «кріпиться» до їх поверхні 
та стає спочатку «формальною» (esse formale), а потім реальною (esse reale). Його учень 
неоаристотелік Св. Тома Аквінський (1225-1274) продовжив міркування свого вчителя 
про «подвійний характер кольору»: color habet duplex esse: esse naturale coloris et esse 
spirituale coloris. «Природним» (naturale) є буття «в забарвленому тілі» (esse in corpore 
colorato), а «духовним» є «буття в органі чуття» (in organo sensus). Барви виступають 
видимим знаком щодо інгрідієнтності світла в речах, тому за ідеалом «Claritas: ясності» 
Аквіната, речі є гарними, якщо вони включають сильні, ясні та блискучі барви [за: 8: 
830-831]. Його друг і опонент, францисканець-неоплатонік Св. Бонавентура (1221-1274), 
також визначив барви як форми прояву світла. Світло він розглядав як нематеріальну, 
безтілесну субстанцію, чи просто силу, що перебуває і діє в матерії. Світло становить 
спільну форму (forma communis) всього тілесного, на основі якої виникають індивідуаль-
ні форми (formae speciales) [4: 214], у т.ч. і кольори, що притаманні існуючим тілам. За 
його концепцією, що, ґрунтуючись на неоплатонічному вченні Августина, через теорію 
ілюмінації (просвітлення) «одягнула розуміння Бога в метафорику світла» [8: 250], світ-
ло та колір мають більшу частку в духовному, чим у тілесних речах.  

Теологи за фахом і дослідники, у т.ч. оптики за покликанням Вітелло (1230-129?) і Р. 
Бекон (бл. 1214-1292), ґрунтуючись на положеннях Альхазена, розвинули античну катоп-
трику як учення про дзеркала, зробивши математичні викладки. Сілезець Вітело називав 
барви «тілами посталого світла: чим більше вони мають світла, тим вищий їх ранг». Він 
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же, зацікавившись реакцією людей на барви, зазначив, що одні барви подобаються мав-
рам, інші – скандинавам, бо все залежить від звички, яку формує натура людська, адже 
«звичка робить красу: consuetude facit pulchritudinem» [5: 191], тобто визнав релятивізм 
колірної оцінки. 

Інший послідовник Альхазена францисканець Р. Бекон в «Opus Majus», яка за за-
думом мала поєднати філософію та теологію, науку та християнство, вважав, що досвід, 
який можна отримати через експеримент, замінює схоластичні докази. Для ведення екс-
периментів він звернувся до математики, з допомогою якої можна перевірити дані всіх 
наук. Бекон, ґрунтуючись на міркуваннях свого вчителя Гроссетеста про метафізику світ-
ла як основної тілесної форми, розвинув думку того, що світло передається пульсаціями, 
тобто сформулював протохвильову теорію [див. 5: 442]. У частині 5 цієї праці Бекон, ба-
зуючись на працях Аль-Кінді, Авіценни та Альхазена, розглянув психологію зору та ана-
томію ока. Крім того, він, за трактатами «De multiplicatione specierum» та «Perspectiva», 
експериментально займався змішуванням фарб. У повітряному середовищі, що пролягає 
між очима та різноколірними предметами, змішуються фарби, що лежать поруч, при-
чому головна фарба – та, що лежить на зоровій осі (катеті) домінує своїм кольором. Всі 
інші фарби, що лежать поруч осі, сприймаються нечітко, абсорбовані головною барвою. 
Через те ми бачимо, за Беконом, змішану барву, у т.ч. зелені, фіолетові, оранжеві відтінки 
тощо. 

Своєрідним узагальненням середньовічних уявлень були тогочасні енциклопедії, що 
охоплювали певний канон знань. Взірцем таких енциклопедій може послужити праця 
Бартоломея Англійського (Bartholomaeus Anglicus), який, розглянувши властивості Бога, 
ангелів, людини, природи, води та повітря, у книзі ХІХ своєї популярної праці «Про 
властивості речей: De proprietatibus rerum» (1240: [9: DPR]) запропонував визначення 
акциденцій-зовнішніх ознак (у т.ч. числа, запахи та кольори). У 36 розділах цієї книги 
він запропонував теоретичний розгляд виникнення барви, її градації та зміни під впли-
вом світла (розд. 1-9) та опис відповідних кольорів, від білого та світлого до темного 
та чорного за Аристотелем: De Speciebus colorum quot sint: Hos autem colores quinque 
intermedios nominat Aristoteles, primys vocans glaucum; secundum puniceum, id est citrinum: 
tertian rubeum: qurtum purpureum: quintem vridem [9: DPR.XIX,6], тобто запропонував па-
літру: білий – світло-коричневий – жовтий – червоний – фіолетовий – зелений – чорний. 
Причини розбіжностей між кольорами систематизатор пояснював через елементи гумо-
ральної патології: тепло – холод, вологість – сухість: materia igitur coloris perspicui aut 
erit sicca per dominium vel humida per dominium vel mediocriter sicca & humida [9: DPR. 
XIX,2]. 

В іншій енциклопедії «Дзеркало велике» (Speculum maius), укладеній Вінцентієм 
Белловаценсієм (Бово: 1190?-1264) (Vinzenz von Beauvais, Vicentius Bellovacensis), автор 
висвітлив канони тогочасного знання. Указавши у пролозі як свою мету віднаходження 
прикладів для проповідей та набуття знань для боротьби з єретицтвом, Венсан Бово де-
тально зупинився у розділі «Speculum naturalis: Дзеркало природне» саме на природі. 
Оскільки та була безпосередньо створена Богом, то її опис не потребував прямого звер-
тання до Святого Письма, щоб бути доступним для людського пізнання. З цією пізна-
вальною метою автор-укладач, опираючись на праці Аристотеля, Авіценни, Альберта 
Великого, Томи Аквінського, Бекона та ін., описав й оптичні (особливо колірні) явища 
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[10]. Розгляд цієї проблеми складав для середньовіччя особливу проблему, бо, на проти-
вагу мінералам, дорогоцінним каменям, тваринному чи рослинному світу, ці феномени 
були абстракціями, внутрішньо властивими для об’єктів чи форм сприйняття, що вима-
гало формування певної теорії пізнання.   

Бово, опираючись на досвід попередників, намагався не лише сумувати оптичні зна-
ння, а й структурувати їх, тобто показати у взаємозв’язках. Він приписує світлу власти-
вість проникати через прозорі тіла. У зв’язку з цим Бово (у розд. 46 [10]) ставить запитан-
ня: «Чи світло є акциденцією?», тобто зовнішньою ознакою, та визначає його статус як 
«habitus», спосіб існування. Світло переноситься повітрям, що складається, на його дум-
ку, з окремих подільних часток (корпускул), які забезпечують різну інтенсивність світла, 
тобто В. визнає матеріальність світла (Lux autem invenitur extra propriam materiam). Саме 
світло є головною причиною барв (causa), які без світла неможливі, тобто світло постає 
для нього оптичним феноменом, а не властивістю тіл. Існування кольору здійснюється 
в акті бачення (Actum faciendi colores in actu visibili). Світло дає змогу сприймати барви, 
і це сприйняття є оптичним феноменом, а не матеріальною властивістю тіл, які позна-
чають червоним чи жовтим. Проте суттю кольору є матеріальне світло (Essentia coloris 
est lumen materialis). Колір впливає на сприйняття (color alterat sensus). На основі арис-
тотелівської класифікації барв енциклопедист оцінює естетичні проблеми їх композиції 
(у т.ч. і для виготовлення тканин та живопису) [10].

Ці міркування та практичні потреби живопису знайшли своє втілення у зміні мір-
кувань про вихідні кольори. Уже в 1310 р. домініканець Дітріх Фрайберзький визначив 
уже не три (як у Аристотеля), а чотири базові фарби, додавши до трьох ключових барв 
(червоної, зеленої, жовтої, за Аристотелем) саме синій колір. Цей 4-барвний колорит 
(як втілення чотирьох стихій) вважав згодом за стандарт і провідний архітектор епохи 
італійського Відродження Леон Баттіста Альберті (1404-1472), автор «Трьох книг про 
живопис». 

Свою реалізацію ці уявлення про світло та кольори знайшли і в живописі (див. се-
редньовічні довідники для художників: «Köllner Musterbuch: Кельнська книга взірців: 
ККВ» та «Trierer Malerbuch: Трірська книга художників» (ТКХ), у поезії та у проповід-
ях. Гарним зразком поетичного викладу тогочасної наукової думки може послужити 19 
пісня «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі: «Зато и наше зренье, – а оно / Лишь как 
единый из лучей причастно / Уму, которым все озарено». За цим визначенням, на проти-
вагу неоаристотелевському протокорпускулярному підходу В.Бово та інших енциклопе-
дистів, Данте (з неоплатонівських позицій) оцінював світло як контрольований розумом 
промінь, тобто як хвильовий феномен. 

У своїх проповідях провідні теологи-містики Німеччини (Гільдегард з Бінгена, Мехт-
гільд Магдебурзька, домініканці Майстер Екгарт, Іоанн Таулер та Генріх Зойзе ін.) також 
зверталися до неоплатонівського розуміння світла як втілення Бога. Продовжуючи думку 
Мехтгільди (1207-1282) про «текуче світло Божества: daz fliessende liecht der gottheit», 
Екгарт (1260-1327) твердить на неоплатонічних засадах про творення світу через емана-
цію: «Бог себе випромінює (світлом) в усі творіння, але залишається незмінним». Кольо-
ри у містиків, спрямованих на духовне єднання з Богом, на противагу світлу, відігравали 
цілком другорядну роль, бо душа, яка хоче пізнати Бога, не має ні нащо дивитися, як око, 
що хоче пізнати барву: „Sol diu sêle got bekennen, sô ensol si niergen ûf sehen in der zît…, 
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sô enmac si got niemer bekennen. Dâ daz ouge die varwe sol bekennen, dâ muoz ez von aller 
varwe gescheiden sîn“ (11: Eck. Pr. Q68(DW.III), S. 148, Z. 5-6). Барва тимчасова (zîtlich), 
чим далека та чужа Богові: „Saehe ich got ane mit mînen ougen, sô waere mir gar unreht, mit 
den ougen, dâ mite ich die varwe anesihe, wan ez ist zîtlich; wan allz, daz zîtlich ist, daz ist gote 
verre und fremde“ (11: Eck. Pr. Q10(DW.I), S. 169, Z. 6-8). Барва відволікає від Бога жінок, 
що бажають червоного, а надивившись, бажають і зеленого, і т.д.: „dar vmb begerent die 
frouwen entwenn rotz, das sy ir genögte an dem lust wellen nehmen, vnd wen sy ir genügde 
nit daran vindent, so begerend sy etwen grüns…“ (11: Eck. Pr. Q63(DW.III), S. 77, Z. 7-9). 
Як бачимо, і художня творчість, і проповіді містиків XIV ст. мали спільний знаменник 
– неоплатонівську теорію еманації, що реалізувалася й через популярну «Божественну 
комедію», яка певною мірою виражала утверджену на той час концепцію. 

Ці теорії, закладені ще Платоном і Аристотелем, були панівними в Європі часів се-
редньовіччя до Ренесансу, доки на їх основі в 17 ст. не ствердилися буцімто взаємозапе-
речні оптична корпускулярна (фізична) теорія І. Ньютона та імпульсна (протохвильова) 
теорія Х. Гюйгенса, які згодом «виявилися не різними сутностями, a проявами однієї й 
тієї сутності» [2: 15]. Наприкінці XVIII – початку XIX ст. їм протиставив психофізіо-
логічну теорію геніальний німецький поет та видатний природодослідник Й.В. Гьоте, 
за яким (незалежно від Емпедокла чи Платона) кольори потрапляють нам до ока не як 
світне проміння, а виникають в оці, створюються ним. Як бачимо, наукові пошуки XVII-
XIX ст. повернулися до античних взірців, проте на вищому щаблі наукового розвитку. 
Огляд нових теорій світлобачення, філософських основ їх розуміння та лінгвістичних 
особливостей їх вираження, постане предметом наступних статей. 
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ФормЫ уЛичного ПротЕСта
в СоврЕмЕнной роССийСКой ПровинЦии

Стаття присвячена розгляду феномену вуличного протесту в сучасній Росії, що 
став характерною особливістю політичної реальності в кінці 2011 року. Вуличний про-
тест поширився і на російську провінцію, де знайшов розвиток як в традиційних формах 
протестної активності, так і в деяких специфічних авторських протестних схемах.

В даній статті автор спробує розглянути характерні риси сучасного провінційного 
політичного акціонізму.

Ключові слова: акціонізм, влада, протест, провінція, політичний перформанс.
Статья посвящена рассмотрению феномена уличного протеста в современной Рос-

сии, ставшего характерной четой политической реальности в конце 2011 года. Уличный 
протест распространился и на российскую провинцию, где нашёл развитие как в тра-
диционных формах протестной активности, так и в неких специфических авторских 
протестных схемах.

В данной статье автор постарается рассмотреть характерные черты для совре-
менного провинциального политического акционизма.

Ключевые слова: акционизм, власть, протест, провинция, политический перфор-
манс. 

The article considers the phenomenon of street protests in Russia, which became a charac-
teristic couple of political reality in late 2011. The author will try to examine the characteristics 
of the modern provincial political actionism.

Keywords: actionism, power, protest, province, political performance.

Итоги избирательной кампании в Государственную думу РФ в декабре 2012 года 
вызвали к жизни новую политическую реальность. В России объективировался улич-
ный протест, который ещё пару лет назад мог быть редким явлением, связывающими-
ся исключительно с маршами несогласным и разгонами митингов в защиту 31 статьи 
Конституции РФ. Как показывает практика, уличный протест становится популярным в 
крупных российских городах и Москве, но и отмечается в российской провинции. Про-
©   Скиперских А.В., 2012
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странственный провинциальный континуум российского протеста кажется чем-то уди-
вительным, тем более, когда отмечаются попытки путинского режима в «закручивании 
гаек» и дезорганизации протестных настроений. 

Что собой представляет современный уличный протест в российской провинции, 
какие он приобретает формы, и, наконец, можно ли говорить о том, что происходит его 
институционализация – на эти вопросы и попытается ответить автор данной статьи. Со-
бранный и обработанный автором материал при помощи метода включённого наблю-
дения за уличным протестом в г.Ельце – втором по величине городе Липецкой области 
- позволяет защитить гипотезу о том, что политический протест в Ельце может представ-
ляться самостоятельным институтом, находящимся в состоянии развития. 

Волна протестов «рассерженных горожан», недовольных масштабными фальсифи-
кациями на выборах в Госдуму ФС РФ, накрыла и Елец. В Ельце были поддержаны все 
протестные мероприятия, имевшие место в России, начиная с декабря 2011 года и за-
канчивая мартом 2012 года. Скромный провинциальный город выглядел как-то странно в 
компании крупных российских городов и городов дальнего зарубежья, где митинговали 
возле посольств России [1]. Не прекратились уличные протесты и после президентских 
выборов – вплоть до осени 2012 года, хотя им пришлось приобрести форму уличных арт-
акций. Как оказалось, политический акционизм в Ельце может вполне рассматриваться 
как заслуживающее внимание явление.

Идея проведения политических перформансов в Ельце принадлежит группе интел-
лектуалов, почувствовавших необходимость выражения собственной политической по-
зиции посредством арт-акций. Прибегая к подобным формам субъекты политического 
протеста решают важную задачу ускользания на периферию, где сигнал власти не пред-
ставляется таким отчётливым и обжигающим. В Ельце, как и в других городах современ-
ной России это имеет огромное значение. Поэтому, именно интеллектуалы «выступают 
едва ли не самой активной частью городского протестного социума, ввиду относитель-
ной свободы от требовательного и внимательного зрачка своего работодателя» [2: 328 
- 329].

Открытые протестные формы, предполагающие постоянный контроль власти, не 
могли не тяготить интеллектуала, в течение всей своей жизни ускользающего за пределы 
формализации и дисциплинарных, обязывающих схем, прописанных властью. Вырвать-
ся за пределы властного сигнала, прочувствовать альтернативную нишу, где можно ре-
ализовать свои политические активистские и акционистские потенции – вот, что может 
стать навязчивой идеей интеллектуала. Привлекательность подобных форм скрывается 
ещё и в отсутствии необходимости в унижении властными инстанциями. В отличие от 
митинга, шествия и пикета их нет необходимости согласовывать с властью. Этот момент 
является принципиальным для честолюбивого субъекта политического перформанса. 

Само явление уличного протеста в форме политического перформанса есть след-
ствие значительной спектакуляризации самого общества и его образа существования. 
В своё время в «Обществе спектакля» об этом замечательно напишет Ги Дебор – «спек-
такль  являет собой модель преобладающего в обществе образа жизни. Спектакль – это 
повсеместное утверждение выбора, который уже был сделан в производстве, не говоря 
уже о последующем потреблении. Форма и содержание спектакля служат полным оправ-
данием условий и целей существующей системы» [3: 10]. Спектакль, разыгрывающийся 
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в обществе, на глазах общества и ради общества, бесконечный политический театр, в ко-
тором значительно увеличивается манипулятивная политическая компонента, выступает 
уверенным приводом самой спектакуляризации повседневности. Политика является ча-
стью этой самой повседневности. 

Некоторые исследователи, говоря о различных формах политического спектакля, от-
мечают их несомненное преимущество по сравнению с фронтальным, лобовым столкно-
вением с властью, с её холодной разрешительной машиной. Действительно, важнейшим 
плюсом подобных акций является тот факт, что «они не предполагают получения раз-
решения со стороны властей. Поэтому, при усилении репрессивных практик государства 
и свёртывании возможностей легального протеста они дают возможность избегать кон-
троля и репрессий, от которых страдают участники обычных митингов и демонстраций» 
[4: 47]. Данный факт говорит о многом. Действительно, относительная безопасность по-
добных акций выглядит довольно заманчивой перспективой, расширяющей возможно-
сти участия в них сомневающейся, колеблющейся и даже не слишком политизированной 
части общества (преимущественно, молодой). Относительная безопасность подобных 
акций сохраняется даже и при ужесточении наказания за митинги и уличный протест, 
явившимся ответом российского правящего класса на чрезмерную уличную активность, 
разыгравшую к лету 2012 году.     

Идеи подобных мероприятий восходят к творчеству художественной группы «Кол-
лективные действия», периодически отмечавшейся странными акциями в период СССР. 
Подобная «Зарница» для интеллектуалов, глубоко законспирированная в СССР, стала 
относительно популярна в российской провинции [5]. Безусловно, подобные акции 
нуждаются в идейных вдохновителях и талантливых, харизматичных исполнителях. В 
Ельце они нашлись среди университетских сотрудников, аспирантов и студенчества. Не-
обходимость политического арт-выражения послужила поводом к демонстрации своих 
способностей посредством тотального спектакля. Акции арт-группы проводились прак-
тически каждую неделю. 

Каждая акция преподносилась как концентрированный спектакль - текст, в котором 
есть авторы (актёры), сообщение (спектакль) и аудитория (зрители). Обязательным усло-
вием подобных акций было их последующее моментальное отражение в Интернет. Пе-
ред каждой акцией делался анонс, который пытались расшифровать возможные участ-
ники акции и сотрудники спецслужб, активно мониторивших действия арт-группы. Зна-
чительное ужесточение самой процедуры проведения уличных собраний, помноженное 
на специфическое для провинции превозмогание анонимности, не могло не сказаться на 
их быстром прорабатывании и моментальной объективации.

После проведения каждого мероприятия, выложенный фотоотчёт и аннотация с удо-
вольствием обсуждались в Интернет. Развитие подобных форм протеста сказалось и на 
повышении интереса к уличной арт-политике. Комментировать акции стали чаще, начи-
ная от местных форумов и заканчивая пассажирами авиарейсов, потому как некоторые 
мероприятия получили поддержку даже в наиболее известных российских газетах.     

В культурных продуктах, порождённых елецкими несогласными можно найти как 
распространённые формы протеста, являющиеся некими классическими схемами вы-
ражения протеста, равно, как и исключительно авторские формы, до этого не использо-
вавшиеся в российском протестном дискурсе. 

Наряду с традиционными митингами против «Единой России» и В.Путина, пикета-
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ми и одиночными пикетами, автопробегами и «Оккупаями» в политическом дискурсе 
Ельца раскрылись и другие формы протеста. Так в Ельце состоялись политические пер-
формансы («Раскачивание жёлтой лодки», «Заполнение пустоты», «Данко», «Анна Ка-
ренина») и политические хэппенинги – акции, рассчитанные на включение случайного 
зрителя в само действо как соучастника («Гномы», «Ливенский лёд»). Некоторые формы 
также заслуживают внимание к себе как безусловно авторские и немного «странные» 
для современной российской провинции. Например, такими формами могут выглядеть 
литературный субботник, закладывание камня, сооружение памятников.

В начале июня 2012 года в Ельце прошёл пластилиновый митинг. Скверы и публич-
ные места города оккупировали пластилиновые человечки с транспарантами и флага-
ми, на которых были представлены их требования. Данная акция явилась ответом на 
ужесточение ФЗ «О митингах» и внесение поправок в административный кодекс РФ. 
Мероприятия получило большой резонанс и, наверняка, станет проформой для новых 
объективаций по всей России.   

Происходящие уличные акции в Ельце, постепенно раскрывающие внимательному 
исследователю свои структуры, характер организации, материальную и нематериальную 
культуру, а также свою философию – особые поведенческие кодексы, не оставляют со-
мнений в том, что мы имеем дело с постепенным проявлением признаков института, с 
его медленным и трудным оформлением. Дальнейшее развитие протестных движений 
в России  (даже приобретение ими латентных свойств) сможет существенно прояснить 
перспективы данного института. Правда, в любом случае, будет необходимо отметить, 
что данный институт не поддерживается самой властью, а, наоборот, затрудняет ей ле-
гитимационные практики. Данное уточнение не способствует катализации развития 
не только провинциального уличного протеста, но и протеста в целом. В таком случае, 
наиболее вероятные перспективы артикуляции протестных настроений будет вынужден 
принимать на себя непосредственный субъект протеста.       

Систематизация и классификация подобных форм выражения политического несо-
гласия в современной России в условиях авторитарного дрейфа В.Путина, наверняка, 
будет поводом для дальнейших теоретических штудий. Интересно, что тема протеста 
в Ельце получает раскрытие в студенческих ВКР и в диссертационных исследованиях. 
Явление уличного протеста может получить значительный импульс для исследований в 
связи с появлением практики повторений – бесконечных делёзовских реминисценций.  

Таким образом, уличный протест в России приобретает новые формы выражения. 
Запрет на публичную демонстрацию культурных продуктов несогласных активизирует 
выход энергии в скрытые ниши – альтернативные зоны. Тем не менее, концентрация в 
них значительного интеллектуального капитала способна вызвать к жизни новый виток 
культурных провокаций, реагировать на которые правящему классу будет со временем 
всё сложнее и сложнее.           
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мовно-КуЛЬтурна тріада на ШЛЯХу до ПороЗуміннЯ

Стаття присвячена проблемі взаємозв’язку культури, мови і свідомості. Культур-
но-ментальний бар’єр як наслідок впливу специфічних цінностей нації  призводить до 
бар’єру комунікативного.

Ключові слова: лінгвокультурологічна компетенція, ментальність, мовно-культур-
ний бар’єр, соціокультурні чинники.

Статья посвящена проблеме взаимосвязи культуры, языка и сознания. Культурно-
ментальный барьер, как следствие влияния специфических ценностей нации, приводит 
к барьеру коммуникативному. 

Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, ментальность, языково-
культурный барьер, социокультурные факторы.

The article is devoted to the problem of intercommunication of culture, language and con-
sciousness. A cultural-mental barrier as a result in influence of specific values of nation results 
the barrier of communication.

Key words: lingually-cultural competence, mentality, lingually-cultural barrier, sociocul-
tural factors.

Останнім часом всебічно обговорюється проблема взаємозв’язку культури, мови і 
свідомості, проводяться різноманітні дослідження мовної картини світу у носіїв певної 
мови, створюються асоціативні словники різних мов, що дають багатий матеріал для ви-
вчення особливостей сприйняття дійсності в рамках тієї чи іншої культури. Безперечно, 
мови культур різноманітні, адже «по своїй суті культура – поліглотна» [1: 21].

Лінгвокультурологічна компетенція має форму мовної, однак змістовно вона значно 
глибша. Формування лінгвокультурологічної компетенції необхідна для можливості про-
никнути в природу культурної суті, яка закріплена за певним мовним знаком. Мовна 
©   Когут Л.Ф., 2012
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картина світу занурюється в лінгвокультурологічну картину світу як системи знань про 
культуру, втілену в певній національній мові. Індивідуальне застосування та наявність 
комплексу вмінь для оперування цими  знаннями є свідченням лінгвокультурологічної 
компетенції. 

Яскравим прикладом того, як мова співвідноситься із структурою мислення та спо-
собом пізнання зовнішнього світу у різних народів, є поняття часу. «Час – це гроші» 
- типове словосполучення для англомовних культур, в той час же південна Європа це по-
няття не оцінить. Слово «пунктуальність» теж містить різний зміст. Для німця це означає 
прийти на зустріч в чітко призначений час, для японця – за десять хвилин до зустрічі, для 
італійця – затриматись хвилин на двадцять. Цінуючи свій і чужий час, європейці нікому 
не дозволяють його «красти». Це дає змогу мешканцю Європи за одиницю часу виконати 
набагато більший обсяг роботи, ніж за той же період зробив би його східний сусід, пра-
цюючи, за звичкою, із чаюванням й захопливими теревенями. 

Кишить палітрою форма звертання у представників різних країн світу. Українське 
традиційне звертання на Ви і ти зберегло ще своє типово галицьке: пані, пан. Це зале-
жить від типу ваших взаємовідносин з цими людьми. Рішення про те, як слід назвати себе 
та іншого базується на співвідношенні статусів двох співбесідників. Наприклад, батьки, 
розмовляючи зі своїми дітьми, називають себе «мама», «тато».; для висловлення своєї 
поваги до особи певного статусу чи соціальної ролі використовуються слова пані, пан, а 
також у словосполученні пані вчителька, пан лікар та ін. Наприклад, звертання до вчи-
тельки: «Чи могла би пані вчителька сказати, коли будуть наступні батьківські збори?» 
Звертання до лікаря: «Що думає пан лікар про стан пацієнта?» 

Однак в багатьох мовах світу існує ще складніша система. Маючи ті ж особливості, 
що й українська мова Галичини, в японській мові ви повинні вказувати на себе за допо-
могою одного із займенників, еквівалентів слова «я», таких як ватачі, ватакусі, боку, 
оре, якщо ви за статусом нижче свого співбесідника. В залежності від вашої статі (жінки 
не можуть казати боку або оре), ступеня вашої ввічливості та ступеня знайомства з іншою 
людиною, ви виберете якесь із цих «я». Наприклад, спілкуючись з кимось, хто має вищий 
статус, зазвичай називають себе словом ватачі. Розмовляючи з друзями чи колегами, 
чоловіки часто використовують слова боку і оре. Так само, коли розмовляють з вищим за 
статусом, звертатись слід, називаючи його посаду чи соціальну роль. Розмовляючи з учи-
телями використовують сенсей (учитель), навіть звертаючись до нього безпосередньо. 
Свого керівника прийнято називати офіційним титулом, таким як «начальник відділу» 
чи «президент». Спілкуючись з людьми з вищим статусом японською мовою не дозволя-
ється скористатись еквівалентом англійського слова you (Ви). Розмовляючи з людиною 
нижчою а статусом слід вживати особовий займенник або імя людини. Як і у випадку за-
йменників на позначення «я» японська мова має декілька слів, еквівалентних до «ти» чи 
«Ви», в тому числі аната, омае, кімі. Знову ж таки, яке із них слід вибрати – залежить від 
характеру стосунків; слова омае і кімі прийнято використовувати в розмові з тими, хто 
є нижче за статусом, або з тими, кого ви дуже добре і близько знаєте. Як видно, система 
вказування на себе та інших в японській мові дійсно дуже складна. Такі розбіжності між 
мовами, на думку Д.Мацумото, відображають розбіжності між культурами. В японській 
культурі мова, манери та інші аспекти поведінки повинні модифікуватись у відповід-
ності до стосунків та контексту, в якому відбувається спілкування. Інакше кажучи, сис-
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тема вибору відповідних вказівок на себе та інших в японській мові відображає важливі 
аспекти японської культури. Посиланням на себе та інших в американському варіанті 
англійської мови відображаються важливі аспекти американської культури. Американ-
ська культура в цілому надає відносно невелике значення різниці в статусі між людьми і 
тому, чи належить людина до зовнішньої чи внутрішньої групи. Американська культура 
бачить в кожній людині окрему,унікальну та незалежну особистість. Оскільки з точки 
зору американської культури важливою є людина, а не її статус чи загальний контекст, то 
тут люди – це люди, незалежно від того, де чи коли вони взаємодіють. Тому американці 
майже за будь-якого варіанту спілкування можуть використовувати слово I (я) для того, 
щоб вказувати на себе, і слово уоu (Ви, ти), щоб вказати на іншу людину.

Ці спостереження дозволяють зрозуміти, що люди різних культур структурують світ 
довкола себе по-різному, як мінімум, у мові, яку вони використовують для опису цього 
світу. Дослідження переконують в тому, що мовні розбіжності полягають не лише у кла-
сифікації, а й у відображенні істинних розбіжностей в поглядах на світ. Культура сильно 
впливає не тільки на лексику мови, а й на її використання та функції. Використанням 
мови індивід трансформується в агента культури. Таким чином, емоції, асоціації, під-
тексти та нюанси мови впливають на культуру і самі відчувають вплив культури. Саме 
через мову, користуючись мовою, людина вбирає в себе саму суть культури, укріплює 
концептуальні основи своєї культури. Причина такої взаємодії полягає в тому, що мова 
символізує собою культуру. Культура – це, свого роду, груповий спосіб структурування 
світу для того, щоб уникнути хаосу і забезпечити виживання групи; мова – це система 
символів, яка відображає це структурування. 

В середині минулого століття Эдвард Сепир и Бенджамин Уорф висунули гіпотезу 
згідно з якою люди, які розмовляють на різних мовах, думають по-різному, і це відбува-
ється через розбіжності в їх мовах. Якщо гіпотеза правильна, то це значить, що люди різ-
них культур думають по-різному, і причина полягає в самій природі, структурі і функці-
онуванні їх мов. Процеси їх мислення, їхні асоціації, способи інтерпретації світу, навіть 
сприйняття ними однакових подій, можуть бути іншими тому, що вони говорять іншою 
мовою, яка сприяє формуванню їх структури мислення. Логічно можна припустити, що 
люди, які володіють більше, ніж однією мовою, розмовляючи різними мовами, можуть 
керуватись різними структурами мислення. Думки, почуття і поведінка двомовних інди-
відуумів будуть залежати від того, якою мовою вони користуються. Національна мова 
бере участь не тільки у формуванні народного світосприйняття, але і в самому процесі 
розгортання думки: «Людина, що говорить двома мовами, переходячи від однієї до ін-
шої, змінює разом з тим характер і напрямок течії своєї думки, при тому так, що зусилля 
її волі лише змінює колію її думки, а на подальший перебіг її впливає лише посередньо. 
Це зусилля може бути порівняно з тим, що робить стрілочник, який переводить потяг на 
інші рейки...» [2: 260].

Мови дуже різняться між собою як на лексичному, так і на прагматичному рівні, що є 
наслідком самобутності звичаїв та загальноприйнятих манер у відповідних культурах. В 
їх глибинах зароджуються та розвиваються  культурні феномени, які визначають мента-
літет людини та народу. Культурно-ментальний бар’єр є наслідком впливу специфічних 
цінностей та призводить до бар’єру комунікативного.

Дослідники кажуть, що «соціокультурні чинники є свого роду фільтрами. Пропус-
тивши через них одну і ту ж ділянку світу, ми отримаємо на виході різні відображення 
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чи уяву...» [3:41]. Іншими словами, якщо по ходу сприйняття чужих етнічно-культурних 
явищ їх фільтрація відбувається через призму цінностей культури носія мови, то ймовір-
ність неправильної інтерпретації і неадекватної оцінки досить висока. 

Особистість без прагнення до своєї абсолютної унікальності не може обійтися без 
спілкування, діалогу культур. Тому міцне сплетіння, взаємозалежність та взаємозумовле-
ність мови, нації, культури – це магічна тріада з історією впродовж тисячоліть. 
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У кінці лютого 1886 р. М.Драгоманов познайомився в Женеві з болгарином 
І.Шишмановим, який разом зі своїм другом І.Георговим приїхав на навчання в Женев-
ський університет. На прохання Н.Добрєва, який давав приватні уроки старшій дочці 
М.Драгоманова і залишився на деякий час в Болгарії, вони відвідали українського про-
фесора й передали  вітання від їхнього друга. 

Згодом Іван Шишманов познайомився з Лідією - старшою дочкою Михайла Драго-
манова. В університеті вони навіть слухали разом деякі лекції з літератури й філософії. 
Їхнє знайомство переросло в кохання. Через вісім місяців вони заручились, а в кінці 
грудня 1888 р. обвінчались в Софії, в церкві „Крал Стефан” (зараз „Света Неделя”).

Іван Шишманов, через рік після знайомства з Лідією, в одному з листів (вiд 23.V.1887) 
розповів з якими емоціями вони йшли на першу зустріч з такою видатною людиною як 
Михайло Драгоманов. Добрєв стiльки всього розповiв їм про Драгоманова, що Шишма-
нов був зачарований одним його iменем.

На основi вивчених архівних документів в Науковому Архіві Болгарської Акаде-
мії наук (фонд проф. І.Д.Шишманова) можна зробити висновок, що на початку творчої 
дiяльностi І.Шишманова його науковi погляди у галузi фольклору та етнографії форму-
валися пiд впливом М.Драгоманова через особисте спілкування та науковi працi україн-
ського вченого, його бiблiотеку, доручення – зробити копiї текстiв або знайти деякі книги 
у Лейпцiгськiй бiблiотецi а, також, через спiлкування з Лідією Драгомановою. 

У своєму щоденнику 11 травня 1886 р. І.Шишманов зробив запис: „Драгоманов менi 
говорив ще щось про колядки. Драгоманов менi дав один том малоруських iсторичних 
пiсень i свiй збiрник народних переказiв”. Отже, ще студентом Шишманов почав знайо-
митися з українською народною творчiстю завдяки  Драгоманову та його книгам. 

Навчаючись у Женевi І.Шишманов мав можливiсть працювати в бiблiотецi 
М.Драгоманова, який мав багате зiбрання фольклорної лiтератури – книги і журнали укра-
їнською, росiйською, англiйською, французькою, iталiйською мовами. М.Драгоманов 
настiйливо йому рекомендував твори О.Веселовського.

По поверненні в Лейпцiг спiлкування І.Шишманова та М.Драгоманова продовжи-
лось через листування. М.Драгоманов неодноразово звертався до І.Шишманова зроби-
ти йому копiї деяких текстiв або пошукати в Лейпцiгськiй бiблiотецi авторiв, яких не-
має в Женевi. Можна припустити, що  Шишманов не автоматично переписував тексти, 
а переосмислював їх, тому що в одному з листiв до Лiдiї в кінці 1886 р. вiн написав: 
„Я вiдсилаю сьогоднi твоєму татовi кiлька копiй Бумеркеша (що вiн мене просив – за-
креслено). Я йому написав також кiлька рядкiв … (які мене надихнули – закреслено) по 
фольклору і по темi [1].

Листи М.Драгоманова до І.Шишманова заслуговують спеціального вивчення й 
осмислення. Вони широкоінфармативні як  і питання, пов’язані з фольклором. Тут мож-
на знайти українські народні прислів’я, список фольклористів і адреси, де їх можна від-
крити в Парижі, про болгарські казки та коментар до них з проханням до Шишманова 
допомогти та інше. З листів видно, що ставлення Шишманова до фольклору на початку 
викликало й таку реакцію  Драгоманова: „Вы в таком юморе представили мне фольк-
лоры, что я боюсь Вас и просить о справке, хотя она мне и нужна” [2].  

У фонді І.Шишманова зберігається всього 9 листів до М.Драгоманова, тому що часто 
у листах до Лiдiї він іноді робив нотатки для  Драгоманова. У кінці 1886 р. І.Шишманов, 
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описуючи свою кiмнату в Лейпцiзі, повiдомив Лiдiї, що у нього на письмовому столi, крiм 
її та фотографій мам, лежать тiльки книжки й що  вiн вiдвiв спецiальне мiсце для брошур 
Лiдиного тата. У квiтнi 1887 р. вiн запитує Лiдiю коли отримає фотографію тата і його 
останню статтю. Шишманов не тiльки уважно слiдкував за новими публiкацiями Дра-
гоманова, але й активно їх популяризував серед болгарських та українських студентiв.

Про М.Драгоманова І.Шишманов говорив й з унiверситетськими викладачами. У 
листi вiд 14 листопада 1886 р. І.Шишманов розповів Лiдiї про те, що вiн вiдрекомендувався 
професору Лескiну: „Вiн мене дуже добре прийняв й дуже шкодував, що твiй тато ви-
мушений працювати далеко вiд своєї батькiвщини, де вiн мiг би краще використовувати 
свої глибокi знання з малоруської усної лiтератури. Вiн заслужив багато похвал щодо 
точностi своїх дослiджень, критичного розуму і т.i. Моє серце стрибало вiд радостi, слу-
хаючи цi такi справедливi слова” [3].

В iншому листi І.Шишманов розповів про розмову з проф. Пешем, який сказав, що 
дуже хотiв би побачитися з М.Драгомановим. „Ми розмовляли, - пише далi Шишманов, 
переходячи вiд фольклору до проекту слов’янської книгарнi. … Пеш додав, що твій тато 
йому краще порадив би як треба почати цю справу, бо вiн використав усi засоби. Можли-
во тато знає iншi, ефективнiшi засоби” [4].

Знайомству І.Шишманова з українською народною творчістю сприяла Лiдiя Драго-
манова через свої вишивки. У фонді І.Шишманова зберігається рамка, яку вишила Лiдiя 
у подарунок  Шишманову до Нового 1887 року. У кiлькох листах Шишманов пише про 
цю вишиту рамку, але ще бiльшi емоції викликав вишитий рушник, подарований йому на 
початку 1887 р. і яким вiн прикрасив дзеркало у своїй кiмнатi.  

Розглянутi факти вказують на стежки, по яких І.Шишманов йшов до сприйняття 
фольклору, як вони могли б вплинути на формування його фольклорно-етнографiчних 
поглядiв, але як стверджував академiк М.Арнаудов:  „…становлення Шишманова як 
фольклориста вiдбувалося пiд сильним впливом великого українського вченого…” [5: 
376]. Арнаудов вважав Драгоманова одним iз засновникiв порiвняльних фольклорних 
студiй в Болгарії. 

У 1889 р. І.Шишманов опублiкував свою працю „Значението и задачата на нашата 
етнография”, яка стала не лише своєрiдною програмою для майбутнiх поколiнь болгар-
ських учених, але й поставила болгарську етнографію на наукову основу. Самого ж уче-
ного справедливо вважають одним iз фундаторiв болгарської етнографії. М.Драгоманов 
позитивно поставився до працi І.Шишманова, яку, за словами вченого-початкiвця, вiн 
„написав незалежно і далеко вiд нього, користуючись тiльки матерiалами, зiбраними в 
його бiблiотецi та бiблiотеках Лескiна і Вомера…”. За спогадами Лiдії, М.Драгоманов 
сказав їй з повагою в голосі: „Праця твого чоловiка – дуже зрiла і солiдна робота для 
такого молодого вченого”. Як вiдзначає Лiдія, ця оцiнка дуже зблизила Шишманова з 
Драгомановим: „Вiдтодi й до кiнця життя мого батька стосунки мiж ним і зятем ставали 
все ближчими й ближчими. Можна сказати, що Шишманов був справжнiм сином Драго-
манова. Багато, дуже багато часу мiй чоловiк проводив бiля лiжка мого хворого батька, 
у взаємному порозумiннi як учитель і учень. Для мене була великим щастям та любов і 
повага, яку вони виказували один до одного” [6: 15].

Г.Дiмов справедливо зауважував, що навряд у студентськi роки І.Шишманов чiтко 
усвiдомлював значення фольклору і завдання, які ставить перед собою  фольклористика 
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[7: 63]. Однак його зближення з таким вiдомим фольклористом як М.Драгоманов, сту-
дії О.Веселовського та iншi фольклорнi працi, засвоєння порiвняльно-iсторичного ме-
тоду та його застосування при вивченнi фольклорних явищ сприяли формуванню його 
фольклорно-етнографiчних поглядів та становленню як фольклориста. 
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аКСиоЛогичЕСКаЯ ПроБЛЕматиКа ФиЛоСоФии ЯЗЫКа 

Стаття присвячена рефлексії цінностей в системі мови з точки зору аксіології та 
лінгвістики. Проводиться аналіз наукового потенціалу синергетичного підходу до про-
блеми ідентифікації актуальних цінностей в рамках філософії мови. 

Ключові слова: аксіологія, цінність, ціннісна орієнтація, мовна система, синерге-
тичний підхід, мовна рефлексія. 

Статья посвящена рефлексии ценностей в системе языка с точки зрения аксиоло-
гии и лингвистики. Проводится анализ научного потенциала синергетического похода к 
проблеме идентификации актуальних ценностей в рамках философии языка. 

Ключевые слова: аксиология, ценность, ценностная ориентация, языковая систе-
ма, синергетический подход, языковая рефлексия.

The article is devoted to reflection of the values in the language system in terms of axiology 
and linguistics. It analyses the scientific potential of synergetic approach to the problem of 
identifying the actual values in the philosophy of language. 

Key words: axiology, value, value orientation, language system, a synergetic approach, 
language reflection. 

В рамках современной философии наблюдается активное развитие аксиологической 
мысли, как средства трансформации не только собственно философских постулатов и 
©   Хватаева Н.П., 2012
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моделей, но и модификации теоретических построений других наук. В настоящее время 
проблема ценностей приобретает особое значение, что объясняется обновлением всех 
сфер общественной жизни, которое вызвало к жизни немало новых как положительных, 
так и отрицательных явлений. Развивающийся научно-технический прогресс, индустри-
ализация и информатизация всех сфер общества – всё это порождает рост негативного 
отношения к истории, культуре, традициям и ведёт к девальвации ценностей в совре-
менном мире. В такие особые исторические моменты необходимым компонентом под-
держания стабильности общества, началом взаимопонимания и взаимодействия людей 
выступают именно традиционные ценности. 

Духовный мир людей представляет собой разнообразие культурных, религиозных, 
философских, политических, социальных взглядов и предпочтений. В обществе живут 
носители различных идеалов, культивируются и воспроизводятся различные системы 
ценностей. Существование устойчивой системы ценностей, согласно точке зрения П. 
Сорокина, является ключевым условием, как внутреннего мира личности, так и мира 
международного [1:394]. 

Однако ценностная устойчивость, неизменность (период нормального развития 
аксиосферы) не являются сущностными характеристиками современной культуры. Со-
временный этап развития культуры в терминологии парадигмального подхода можно 
охарактеризовать как «экстраординарный период». Процессы, происходящие в совре-
менной культуре, свидетельствуют о развертывании глобального ценностного кризиса, 
включающего в себя изменение ценностного основания жизнедеятельности человека, 
смену системы ценностей. В социальных и гуманитарных науках активно исследуются 
кризисные явления, ведущие к резкому изменению системы ценностей.

Происходящее на настоящий момент изменение системы ценностей представляет 
собой революционный этап в ценностной трансформации [2:72]. Революционный этап 
преобразования старой системы ценностей не всегда оканчивается созданием новой 
ценностной иерархии. Напротив, он может привести к архаизации – реанимации цен-
ностей более раннего исторического периода, «обнажению старых, архаических пластов 
культурной жизни», которая может обозначаться в двух видах: положительном и отри-
цательном [3:34]. Процесс архаизации ценностей часто сопровождается разрушением 
ценностного мира личности, ломкой духовно-нравственных ориентиров, ценностной 
аномией, под которой понимается ценностная рассогласованность внутреннего мира и 
которая представляет собой «самый опасный результат революционной рекультуриза-
ции» [2:73]. Отрицательные формы архаизации, выступающие как фактор социокультур-
ной деградации социума, как «господство варварского сознания и ситуативной этики», 
приобретают в социокультурной жизни различные уродливые формы и создают картину 
конфронтации и раскола общества.

В таких условиях представляется необходимым не только целенаправленно влиять 
на формирование ценностей, но и обнаружить и использовать средство измерения акси-
ологических установок общества в целом, что позволило бы своевременно реагировать 
на негативные проявления и сводить их к минимуму.

Одним из таких инструментов анализа аксиосферы является язык. Не подлежит со-
мнению тот факт, что каждое социальное изменение находит своё моментальное отраже-
ние в речи людей, и, как следствие, в языковой системе. 
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С одной стороны это обусловлено беспрецедентным влиянием речи на формирова-
ние общества в целом и национального самосознания людей. Кроме того, не следует 
забывать о теории взаимовлияния речи и мышления, из которой следует, что речевое 
поведение формирует мышление, в том числе и ценностные ориентации, принятие или 
отторжение тех или иных аксиологических моделей. 

С другой стороны, говорить о рефлексии ценностей в системе языка позволяет не-
сомненный синергетический статус этой системы. В семидесятых годах ХХ столетия 
термин «синергетика» стал названием общенаучного направления, которое дает новый 
образ мира природы, человека и общества как открытых систем, развивающихся по не-
линейным законам, раскрывает двойственную природу случайного, его созидающее и 
деструктивное начала, показывает, что чередование порядка и хаоса является фундамен-
тальным принципом развития. 

 Описывая процесс самоорганизации Г. Хакен, отмечает, что возникающая из хаоса 
упорядоченная структура является результатом конкуренции множества виртуальных 
состояний, заложенных в системе [4]. В результате конкуренции происходит самопроиз-
вольный выбор той структуры, которая наиболее адаптивна к сложившимся на данный 
момент как внешним, так и внутренним условиям. 

 В системе под влиянием поступающих извне ресурсов идет медленное количествен-
ное накопление несущественных изменений, что приводит к ослаблению гомеостаза. 
Это происходит до определенного предела, за которым наблюдается кардинальное изме-
нение ее состояния, которое осуществляется практически мгновенно, скачком. Система 
временно оказывается в неустойчивом состоянии, «теряет память», и характер ее по-
следующего развития определяется только теми случайными факторами, которые в этот 
момент действуют на систему. Для выхода из него у системы есть две возможности: 
деградация, разрушение, инволюция либо самоорганизация, усложнение, эволюция. Ко-
личественные изменения переходят в качественные и весь процесс развития системы 
можно представить как череду сменяющих друг друга медленных и скачкообразных из-
менений [4].

Опуская теоретические построения, доказывающие правомерность и адекватность 
применения синергетического подходя в лингвистике, возьмем за основу допущение, что 
всё вышеизложенное вполне справедливо и для языка, как самоорганизующейся систе-
мы, реагирующей на влияние внешних факторов в полном соответствии с синергетиче-
скими закономерностями.

Опираясь на синергетическую методологию можно предположить, что накопление 
в речи окказиональных форм, так или иначе отражающих ценностную ориентацию соз-
дателей этой речи, приведет в дальнейшем к формированию речевого поведения, закре-
пляющего такие формы в качестве языковых единиц. Таким образом, информация об 
актуальных ценностях общества проникает в язык. Устойчивая динамика увеличения ко-
личества речевых форм и закрепление их в качестве нормы могут служить достоверным 
маркером любых изменений общественного мировоззрения носителей данного языка.

Верификация гипотезы о трансформации языковой системы в связи с переориента-
цией ценностей общества наиболее достоверна лишь при исследовании грамматики язы-
ка. Фонетический строй наиболее подвержен колебаниям в силу многих факторов, таких 
как распространения языка внутри территории, влияние иноязычного произношения, 
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скорость речи и т.д. зачастую сложно даже определить, какой именно фактор создал эво-
люционный скачек в произношении, особенно если речь идёт о диахроническом взгляде 
на фонетические изменения. Большой мобильностью обладает так же и лексический со-
став языка. С одной стороны, именно лексика максимально быстро и четко отражает 
изменения, происходящие в социуме. Но с другой стороны, в силу своей изменчивости, 
лексика языка зачастую демонстрирует поверхностные колебания общественного мне-
ния, которые проходят в рамках достаточно короткого исторического периода. Кроме 
того, исследователю легко ошибиться в трактовке движения словарного состава. Таким 
образом, справедливо будет утверждение, что только грамматические сдвиги можно 
принять за маркеры долговременной и основательной смены ценностной ориентации 
людей, так как в этом случае как раз имеет место качественная модификация системы в 
целом под давлением количественных изменений.

Приведенные выше положения открывают широкие возможности для философских 
и лингвистических исследований аксиологической проблематики достоверной констата-
ции ценностных приоритетов в синхронии и диахронии.
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граматиКаЛіЗаЦіЯ КатЕгоріЇ оЦінКи ЯК наСЛідоК вЗаЄмодіЇ 
ФіЛоСоФСЬКиХ КатЕгорій: ПроЕКЦіЯ – КатЕгоріЯ СтуПЕнів Порів-

нЯннЯ

У статті розглядаємо питання, мотивовані проблематикою, пов’язаною з описом 
«граматики оцінки», що базується на явищі граматикалізації лінгвофілософської кате-
горії оцінки. Увага сконцентрована на факті взаємодії лінгвофілософських категорій, 
що зумовлюють особливості граматикалізації категорії оцінки в проекції на граматич-
ну категорію ступенів порівняння прикметників. Ця проблема має безпосередній вихід 
на теорію і практику міжкультурної комунікації. 

Ключові слова: граматика оцінки, граматикалізація категорії оцінки, лінгвофіло-
софські категорії, граматична категорія ступенів порівняння.

В статье рассматриваются вопросы, мотивированные проблематикой, связан-
ной с описанием «грамматики оценки», основой которой является грамматикализация 
лингвофилософской категории оценки. Внимание сконцентрировано на факте взаимо-
действия лингвофилософских категорий, которые и обуславливают особенности грам-
матикализации категории оценки в проекции на грамматическую категорию степеней 
сравнения прилагательных. Эта проблема имеет непосредственный выход на теорию и 
практику межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: грамматика оценки, грамматикализация категории оценки, линг-
вофилософские категории, грамматическая категория степеней сравнения.

The questions motivated by the range of problems connected with the description of gram-
mar of assessment that is based on the phenomenon of grammaticalisation of lingvophilosoph-
ic category of assessment are examined in this article. The attention is focused on the fact of 
interaction of lingvophilosophic categories that determine the peculiarities of grammaticalisa-
tion of the category of assessment in projection on the grammatical category of the degrees of 
comparison. This problem has the direct access to the theory and practice of the cross-cultural 
communication.

Key words: grammar of assessment, grammaticalisation of the category of assessment, 
lingvophilosophic categories, grammatical category of the degrees of comparison.

Основною дослідницькою одиницею лінгвістичної аксіології є лінгвофілософська 
категорія оцінки, яку трактують як наслідок мовного вираження логіко-філософських 
оцінних суджень – «це категорія, що не може існувати у відриві від будь-якої іншої фі-
лософської категорії, оскільки вона сама є однією з найважливіших та універсальних 
філософських категорій, без яких людині неможливо виробити правильну орієнтацію у 
світі, в суспільстві» [1: 92]. Лінгвофілософські категорії є категоріальним відображенням 
світу та мисленнєвої діяльності людини, що фіксується в мовних одиницях, оскільки саме 
в мовних засобах вираження оцінних значень реалізується зв’язок оцінки з іншими лінг-
©   Рязанцева Д.В., 2012
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вофілософськими поняттями й категоріями. Тлумачення цього забезпечується вивчен-
ням мови у взаємозв’язку зі свідомістю і мисленням людини. 

Існує велика кількість філософських проблем, пов’язаних із диференціацією оцінки 
і власне пізнання, а в мовознавстві постають питання щодо засобів реалізації категорії 
оцінки, розмежування оцінних і неоцінних висловлювань, прагмалінгвістичної значу-
щості оцінних засобів, специфіки їх творення, формування, розвитку, щодо зіставлення 
оцінних засобів різних мов тощо. Вивчаючи особливості вираження категорії оцінки гра-
матичними засобами, вчені прийшли до висновку про необхідність повного опису так зва-
ної «граматики оцінки», в межах якої необхідно репрезентувати всебічний аналіз граматич-
них засобів вираження категорії оцінки з урахуванням їх прагматики. В. Лопатін уважає, 
що необхідно комплексно дослідити явище оцінності в мові в межах теорії функціональної 
граматики та описати всю систему оцінок і граматичних засобів їх вираження [2: 70]. 

Специфіку вираження оцінних значень засобами мови різних її рівнів досліджували 
вітчизняні й зарубіжні мовознавці, зокрема такі, як Н. Арутюнова, І. Бєляєва, О. Бєссо-
нова, А. Бурячок, О. Вольф, А. Загнітко, Г. Золотова, В. Іващенко, В. Кононенко, Т. Кос-
меда, В. Лопатін, Т. Маркелова, В. Никитевич, І. Онищенко, О. Петрищева, С. Проскур-
кіна, М. Ретунська, О. Селіванова, О. Семенюк, О. Столярова, О. Халіман, В. Шинкарук 
та ін. Утім, граматичні засоби вираження категорії оцінки вивчені в українському мовоз-
навстві недостатньо і фрагментарно, механізми виникнення таких значень послідовно 
не описані.

Отже, в сучасному мовознавстві виникла потреба розглянути категорію оцінки в 
проекції на основні лінгвофілософські категорії у взаємодії із граматичними категоріями 
української мови, що і зумовлює актуальність дослідження. 

Наголосимо, що досліджуючи специфіку взаємодії граматичних категорій із кате-
горією оцінки, вчені констатують, що особливості репрезентації оцінки граматичними 
засобами пояснюється саме через механізм взаємодії лінгвофілософських категорій [3: 
518]. Мета цієї наукової розвідки – окреслити процес граматикалізації категорії оцінки в 
проекції на граматичну категорію ступенів порівняння прикметників української мови, 
що є наслідком взаємозв’язку і взаємодії категорії оцінки з лінгвофілософською катего-
рією якості.

Усі прикметники, як відомо,  базуються на спільній семантичній основі – значенні 
якості, що, зрештою, й мотивує їх ономасіологічне завдання – характеризувати, виявляти 
якості, властивості предметів у світі. Широкий смисловий обсяг прикметників є при-
родним і тому, що в предметній, соціальній та духовній сферах існує значно більше влас-
тивостей, якостей, прагматичних і емоційних оцінок, аніж самих предметів, подій, осіб, 
яким вони належать або номінально приписані. Об’єктом пильної уваги вітчизняних та 
зарубіжних лінгвістів є мовні можливості вираження кількісних виявів категорії якості. 

Якість є також філософською категорією. Категорія якості відображає «певний сту-
пінь пізнання людиною об’єктивної реальності» [4: 92]. На початковому етапі пізнання 
об’єкт дослідження визначається в уяві суб’єкта як окрема властивість або сукупність 
властивостей. Якість розглядають як сукупність властивостей у чуттєвому сприйнятті 
– «спочатку з’являються враження, потім виділяється дещо, що стає підставою для роз-
витку якості [5: 301]. Якість як філософську категорію, як відомо, вперше проаналізу-
вав Арістотель, який визначав її як «видову відмінність», як «...ту видову ознаку, що 
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відрізняє дану сутність у всій її своєрідності від іншої сутності, що належить до того 
ж роду» [6: 371]. Отже, саме завдяки якості кожний предмет у світі існує та мислить-
ся як дещо виокремлене, відмежоване від інших предметів. Сучасні філософи так само 
визначають якість як філософську категорію, що є формою відображення та ступенем 
пізнання об’єктивної визначеності речей у сфері їх безпосереднього буття. Виходячи з 
визначень категорії якості античними та сучасними філософами, простежуємо її зв’язок 
із  когнітивними категоріями.

Когнітивні категорії – це конструкти людської свідомості, що моделюють знання про 
світ і співвідносять їх із моделями знань, які зафіксовані у структурі мови. Прикметники 
становлять єдиний масив ознакових слів, спеціалізований для найменуванні найбільш іс-
тотних характеристик предметів, явищ довкілля. Їх знаковий характер як мовних репре-
зентантів категорії якості мотивований самим розумінням ономасіологічного процесу як 
розумово-мисленнєвої операції, спрямованої на вичленування відповідних властивостей 
тих чи інших об’єктів із метою глибшого проникнення в їх сутність і взаємозв’язок. Як 
зазначає З. Харитончик, «проникаючи в лінгвістичну природу прикметників, ми погли-
блюємо наші знання про когнітивну діяльність людини» [7: 3]. З цією думкою погоджу-
ється І. Огієнко, який стверджує, що «знати ознаки предмета означає знати сам предмет» 
[8: 120]. Гносеологічну діяльність людини також завжди супроводжує оцінювання, а 
оцінка є свідченням ступеня пізнання світу і формується під впливом таких чинників, як 
соціальна позиція людини, її світогляд, рівень культури, інтелект, моральний розвиток, 
вік, життєвий досвід, відповідність нормам і принципам моралі. Отже, людина формує 
судження про властивості та якості речей, головним чином, з того, як вони відображені 
в її досвіді. 

Категорія оцінки в мові, на думку Т. Космеди, є, передусім наслідком граматикалі-
зації ментальної філософської категорії, однак вона є складною і багатогранною кате-
горією, саме тому її вивчення в логіко-семантичному та психологічному аспектах дає 
поштовх і для мовознавчих досліджень [1: 93]. 

Філософське трактування категорії якості, що покладене в основу вираження оцін-
них значень, пов’язане з граматичною категорією ступенів порівняння. Здатність люд-
ського досвіду накопичувати та узагальнювати об’єктивні знання про якість предметів за 
рахунок багаторазових контактів із ними дає можливість порівнювати та зіставляти якос-
ті предметів між собою – «зіставлення та порівняння закладені в самій природі людини, 
містять операції синтезу та аналізу і є невід’ємними компонентами людського буття» 
[9: 157]. Б. Серебренніков також стверджує, що «феномен порівняння та зіставлення є 
універсальним для людини: він ґрунтується як у психології сприйняття, так і в асоціатив-
ному мисленні та предметній діяльності [10: 89]. 

На сучасному етапі розвитку української мови спостерігаємо активізацію деяких гра-
матичних категорій, призначених для підсиленої репрезентації значення оцінки, експре-
сії, зокрема утворення ступенів порівняння прикметників та прислівників від відносних, 
присвійних, порядкових прикметників або від якісних прикметників, що називають не-
градуйовану ознаку. Роздуми про особливості ступенювання ознак прикметниками різ-
них лексико-граматичних розрядів подає Ю. Карпенко, зазначаючи: «… якщо вдуматися, 
то в нашому світі немає нічого, крім предметів – реальних чи уявних (віртуальних) та 
ознак, прикмет цих предметів. Ознаки можуть бути усталені, статичні, виражені пере-
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важно прикметниками (хлопець розумний, хлопець дурний), та динамічні, швидкозмінні, 
що передаються переважно дієсловами (хлопець їсть, хлопець спить). Але те й те – озна-
ки предметів. Більше на світі нічого немає. І ступенювання – обсяг, міра вияву ознаки 
– не може бути її найістотнішою властивістю. Адже всі інші граматичні категорії при-
кметників (рід, число і відмінок) – це просто віддзеркалення відповідних рис предмета 
– іменника. А ось вираження ступеня – звичайного, вищого, найвищого (або першого, 
другого, третього і, не виключено, четвертого) – органічно притаманна прикметникам 
граматична категорія, здавна пов’язана з якісними прикметниками. Нині вона все глиб-
ше проникає у відносні прикметники, які при цьому набувають якісного забарвлення» 
[11: 12]. Форма ступеню порівняння прикметника, що не співвідноситься із прикметником 
відповідного лексико-граматичного розряду, наповнюється оцінним змістом. У процесі 
контекстуального впливу змінюється і лексичне, і граматичне значення слова, тобто відпо-
відно до вимог відповідної сфери комунікації в слові нейтралізуються чи актуалізуються 
відповідні семи та грамеми. Зміни у функціонуванні слова породжують його нові грамем-
ні характеристики, що, відповідно, зумовлює певні зрушення в парадигмі його морфо-
логічних категорій [3: 520]. Утворені новотвори відповідають законам формотворення, 
але суперечать законам мови. Вони виражають специфічні семантичні відтінки, відмінні 
від тих, що притаманні їх першопочатковій категорії. На думку І. Кононенко, мовленнєва 
семантична структура прикметника суттєво відрізняється від його мовної структури. В 
контекстуальних умовах порядок розташування компонентів структури може змінювати-
ся, відбувається актуалізація певних семем і сем, семи можуть змінювати свій статус і пе-
реходити в інший розряд [12: 20]. Піднесення потенційної семи до рангу диференційної 
складає семантичний зміст процесу переносу значення слова. Відбувається розширення 
семантичного наповнення слів та звуження їх уживання у прямих значеннях, що при-
зводить до нашарування переносних значень (метафоризації семантики відносних, при-
свійних та порядкових прикметників) і, як наслідок, – набуття такими лексемами якісно-
го оцінного значення і відповідної експресії. Граматичне значення завжди супроводжує 
лексичне [13: 8], тому в процесі утворення форм ступенів порівняння прикметників від 
іменників на основі невідповідності їх уживання нормам української мови, використанні 
нетипових словотвірних моделей породжуються оцінка й додаткова експресія, адже, ви-
словлюючи свою думку або розповідаючи про певні події, людина не може абсолютно 
абстрагуватися від свого ставлення до висловлюваного і так чи так виражає свою оцінку. 
Закріплюючи за певним явищем слово, людина не тільки називає це явище, предмет, а в 
самому слові вже виражає і своє ставлення до нього: «Слова перебувають у безперерв-
ному зв’язку з усім нашим інтелектуальним та емоційним життям... Слово є одночасно і 
знаком думки мовця, і ознакою всіх інших психічних переживань, що входять у завдання 
і наміри повідомлення» [14: 21]. 

Порушення співвіднесеності лексико-граматичного розряду прикметника з вира-
женою ним ознакою зумовлює виникнення вторинних відтінків значення у відносних, 
присвійних та порядкових прикметників. Метафоричне застосування грамем ступенів 
порівняння реалізує потенційно закладені в мовній системі можливості і є ефективним 
засобом породження семантики оцінки, демонстрації її градації в граматичній категорії 
ступенів порівняння. Свідомий вибір граматичних засобів, що його здійснюють мовці, 
невідповідність лексико-граматичного розряду позначуваній якості, що є порушенням 
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мовних норм, безумовно, є відображенням сформованого в даному соціумі бачення світу.
Спробуємо пояснити особливості процесу граматикалізації філософської категорії 

якості в проекції на мовний рівень, а саме – лексико-граматичні розряди прикметників 
та процес набуття відносними прикметниками якісних значень, що веде до утворення не-
нормативних форм ступенів порівняння з позицій сучасної філософії. Якісна маркованість 
об’єкту залежить передусім від його структури, характеру зв’язків елементів цілого, а та-
кож складу його елементів. Зміна якості викликана або перебудовою зв’язків елементів, 
або зміною самих елементів, або зміною їх обох. Світ складається не з завершених та 
незмінних речей, він представляє собою «сукупність процесів, у яких речі постійно ви-
никають, розвиваються та знищуються, переходять у інші речі, що мають інші якості» 
[15: 95]. Оскільки завдяки своїм якостям предмет функціонує саме як даний, а не інший, 
то зміна якості означає перетворення цього об’єкту на інший. При цьому якісні зміни 
речі можуть бути пов’язані зі зміною того, що є специфічним саме для цього конкретно-
го об’єкту або для всіх об’єктів даного класу. Під час кожної якісної зміни існує такий 
більш загальний, а разом із тим і більш глибокий рівень якості об’єкта, що залишається 
таким самим за сутністю: змінюється лише варіація його існування. Отже, якісна зміна 
може бути пов’язана і з перетворенням одного явища на інше, зі зміною стану та форми 
існування одного і того самого за своєю суттю предмету. 

Аналізуючи філософський закон переходу кількісних змін у якісні, Г. Гегель писав, 
що «кількісні зміни, які здаються безневинними, криють у собі хитрість, за якою спогля-
даються якісні зміни». Перехід кількісних змін у якісні або зміна одного якісного стану 
на інший у філософії називають «стрибком» [16: 202].

Отже, з граматичною категорією ступенів порівняння пов’язана філософська кате-
горія якості, що, граматикалізуючись у мові, виражає певний ступінь пізнання людиною 
об’єктивної реальності. 

На сучасному етапі розвитку мови спостерігаємо порушення співвіднесеності лек-
сико-граматичного розряду прикметника з вираженою ним ознакою та ненормативні 
форми ступенювання прикметників, утворені унаслідок цих процесів. Відбувається ви-
никнення вторинних оцінних відтінків значення у відносних, присвійних та порядкових 
прикметників. Метафоричне застосування грамем ступенів порівняння відображає по-
тенційно закладені в мовній системі можливості і є ефективним засобом породження зна-
чення оцінки, демонстрації її градації в граматичній категорії ступенів порівняння – «у 
конкретних мовленнєвих актах позамовні знання виражаються переважно за допомогою 
механізмів мови: можливими комбінаціями мовних значень, їх метафоричним викорис-
танням, варіацією контексту тощо» [1: 15]. Описаний вище зв’язок оцінки з іншими фі-
лософськими категоріями і поняттями пояснює особливості її втілення у граматичній 
категорії ступенів порівняння прикметників. 

Перспективу дослідження вбачаємо в необхідності схарактеризувати інші граматич-
ні категорії прикметника української мови у фокусі граматики оцінки.
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ФіЛоСоФіЯ Бога і ЛЮдини ПоЛЯ КЛодЕЛЯ 
в КонтЕКСті нЕотоміЗму

Стаття присвячена дослідженню філософсько-теологічних поглядів видатного 
репрезентанта літератури католицького Відродження – Поля Клоделя – в контексті 
складного умонастрою епохи кінця ХІХ – початку ХХ століття та, зокрема, філософії 
неотомізму, найвідомішими представниками якої виступили Е.Жільсон та Ж.Марітен.

Ключові слова: неотомізм, Е.Жільсон, Ж.Марітен, філософія Бога та Людини 
П.Клоделя.

Статья посвящена исследованию философско-теологических взглядов выдающегося 
репрезентанта литературы католического Возрождения – Поля Клоделя – в контексте 
сложных умонастроений эпохи конца ХІХ – начала ХХ века и, в частности, философии 
неотомизма, наиболее известными представителями которой выступили Э.Жильсон и 
Ж.Маритен.

Ключевые слова: неотомизм, Э.Жильсон, Ж.Маритен, философия Бога и  Человека 
П.Клоделя.  

The article is dedicated to the investigation of philosophical-theological views of the 
outstanding representative of Catholic Renaissance literature Paul Claudel in the context of 
complicated atmosphere of the end of 19th – the beginning of 20th century. Special attention is 
concentrated on the famous representatives of neothomism philosophy - Etienne Gilson and 
Jacques Maritain.

Key words: neothomism, philosophy of God and philosophy of human nature, Paul Clau-
del,  Etienne Gilson, Jacques Maritain.

На рубежі ХІХ – ХХ століть, у період, що отримує назву «fin de siècle», «епоха де-
кадансу», або занепадництва, західне суспільство переживає кризу, що позначається на-
самперед як криза культури, моральної та релігійної свідомості. «Наука зазнала краху, 
віра залишилась в минулому, надія померла», – подібні скарги лунали звідусіль [1: 147]. 
«Упродовж усього цього століття не було ще періоду такого інтелектуального занепаду… 
що оточував нас», – з гіркотою підсумовував М.Баррес [2: 79]. 

Крах позитивізму детермінує активний пошук можливих перспектив подальшого 
розвитку Західної Європи, зокрема, Франції. У 80-х роках у Франції поширюється фі-
лософія Шопенгауера, що знаходить підготовлене підґрунтя в песимістично налаштова-
ному суспільстві. Вплив Шопенгауера також відчувається опосередковано, через музику 
Вагнера, захоплення якою на той час було повальним. 

На початку ХХ століття популярності набуває філософія Ф.Ніцше. Але на зміну пер-
шому захопленню ідеєю надлюдини (Р.Роллан вітає появу сильної людини, здатної на 
перетворення світу; А.Жід вбачає в ньому природну людину, сповнену життєвої енергії; 
©   Богданова І.В., 2012
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обидва наголошують на тому, що ніцшеанство з’явилось у Франції задовго до знайом-
ства з філософією Ніцше) приходить усвідомлення небезпеки культу сили. 

У такому контексті цілком логічним видається прорив мистецтва в  онтологічний 
вимір, що відбувається під знаком пошуку нової духовності, здатної протистояти суто 
матеріальним інтересам буржуазного суспільства, де «єдиним господарем і володарем 
стали гроші» [3: 17].

Офіційною доктриною католицької церкви виступив неотомізм, що було декларова-
но папою Левом ХІІІ у 1878 році. На переконання одного із найвідоміших репрезентантів 
неотомізму Е.Жільсона, «Лев ХІІІ посідає в історії церкви  місце найвеличнішого хрис-
тиянського філософа ХІХ ст.  і одного із найвидатніших філософів усіх часів» [4: 78]. 
Датою народження томістського ренесансу вважають 1879 рік – рік виходу енцикліки 
папи «Aeterni Patris», де йдеться про необхідність «відновити вчення Фоми Аквінського 
і повернути йому колишню красу» (§25), оскільки «розум, піднесений на крилах Фоми 
на вершину людства, напевне, не може піднятись ще вище, тому що віра навряд чи може 
сподіватись від розуму більшої або сильнішої допомоги, ніж та, яку вона вже здобула 
завдяки Фомі» (§18).

Неотомізм набуває поширення не лише у колах теологів та філософів, але й серед 
митців, зокрема, найвідомішими представниками в науково-літературному середовищі 
стають Ж.Марітен та П.Клодель. Е.Жільсон характеризує Ж.Марітена як «одного з най-
кращих письменників нашого часу», стиль якого «завжди свіжий, винахідливий, що вмі-
ло поєднує метафізику і поезію» [4: 89].

У мистецтві слова утверджується поняття «література католицького Відродження». 
Нове покоління французьких письменників проторує свій шлях обабіч основної реаліс-
тичної та натуралістичної магістралі розвитку літератури: ані раціоналістичні принципи 
відтворення життя, ані соціальна проблематика творчості не цікавлять молодих пись-
менників, «де кожний утверджує з гордістю свою самотність» [5: 5]. Спільним критерієм 
творчості для них виступає ідеалістичний погляд на дійсність і пошук нових способів 
її пізнання. На зміну застарілому реалізму приходить мистецтво, що відмовляється від 
«умовностей» суспільного життя і цікавиться людиною як позасоціальною, позаісторич-
ною істотою, а процес пізнання  здійснюється не від дійсності до людини, а від лю-
дини до дійсності. Відомий історик католицької літератури Гонзаг Трюк відзначає, що 
«релігійне відродження супроводжувалось літературною революцією» і уточнює, що «в 
літературі, власне, йдеться не про відродження, а про абсолютно нові явища зі своїми 
злетами і своїми труднощами… Раптом з’явились письменники, на яких не розраховува-
ли, яких не передбачили, але які відкривали несподівані перспективи» [6: 151].  

Серед представників літератури католицького відродження письменники, що при-
ходять у віру різними шляхами, але які солідарні в єдиному пориві утверджувати ідеа-
ли духовності та християнського благочестя. Серед них Л.Блуа, Ж.Бернанос, Ф.Моріак, 
Ш.Пегі та ін. Наймогутнішою постаттю є Поль Клодель (1868-1955), чий талант засвід-
чив себе в драматургії, поезії та критичних жанрах есе, літературної статті тощо. Остан-
ні роки свого життя митець, чий світогляд формується у річищі неотомізму, присвячує 
коментарю Біблії.

Знаменно, що навернення в лоно католицької церкви ряду митців відбувається поді-
бно, що свідчить про закономірність та типовість подій. Зокрема, йдеться про П.Клоделя 
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та Ж.Марітена. Услід за розчаруванням у панівних світоглядних системах настає про-
зріння та свідоме служіння ідеї, що засвідчує себе у філософських, критичних чи ху-
дожніх творах. Так, Ж.Марітен у своїй «Сповіді» згадує про розчарування у «філософії 
моїх вчителів із Сорбонни», що призвело до «розчарувань у розумові» [7: 23]. Натомість 
надзвичайне враження справляє на нього знайомство с томістською філософією: «Від-
разу після мого навернення в католицьку віру я пізнав святого Фому. І я, котрий… блукав 
серед вчень сучасних філософів і не знайшов в них нічого, крім розчарування і… неви-
значеності, я пережив тоді щось подібне просвітленню розуму» [Там само].

Як буде пізніше згадувати П.Клодель, формування його творчої особистості припало 
«на безрадісні вісімдесяті роки – добу розквіту натуралізму в літературі. Ніколи ще ярмо 
матерії не здавалося таким непохитним. Все визнане у мистецтві, науці  та  літературі 
було нерелігійним. Усі так звані великі люди кінця століття вирізнялись своїм ворожим 
ставленням до Церкви  <...> звичним здавався стан задухи та відчаю» [8: 1009]. Молодий 
поет шукає розради у музиці Бетховена та Вагнера, які дають передчуття того, що «вели-
ка божественна радість – єдино можлива реальність» [Там само: 1011].  У травні-червні 
1886 р. він відкриває для себе Рембо, що здійснює справжній переворот у світобаченні й 
поетичних пошуках самого Клоделя. Як не парадоксально, але саме «бунтівник Рембо» 
сприяв наверненню Клоделя у католицьку віру, найперше тим, що підняв бунт проти 
матеріалістичності світу [9: 524-526]. Іншим фактором, що значно вплинув не тільки 
на свідомість Клоделя, але й в цілому на  свідомість людини ХІХ століття, була філо-
софія А.Шопенгауера, що вперше засвідчила відчуття катастрофічності буття і в якій 
зазвучав на повну силу «бунт» проти причиновості тогочасної науки, що прагнула все 
пояснити. Клодель приходить до висновку, що вихід можливий лише у вірі. Філософія 
Ф.Ніцше, що «визволила» людство від Бога і цим самим поставила людину віч-на-віч із 
холодним і байдужим до неї буттям,  позбавила людину опори в житті. Клодель, добре 
обізнаний із ніцшеанською філософією, використовував ідеї відомого філософа (напри-
клад, у драмі «Золота Голова») для їх розвінчання, адже він бачив усю згубність такого 
впливу на свідомість людини; для нього ж самого не існувало інших авторитетів, окрім 
Бога. Навернення молодого Клоделя відбулося під час церковної служби й дитячого спі-
ву «Магніфікату» на Різдво 1886 року як раптове осяння, що раз і назавжди визначило 
долю митця [Див.: 8: 1010]. 

Сам Клодель, підводячи в зрілому віці підсумки своєї творчості, зазначав: «Все те, 
що мені намагалися нав’язати професори в роки юності, я відхилив!.. Щастя бути като-
ликом полягало насамперед в тому, щоб поєднатися зі світом, його першоосновними, 
фундаментальними елементами – морем, землею, небом і словом Бога! І це в період 
панування науки, літератури, мистецтва мого часу, доби світської, механічної, матеріа-
лістичної цивілізації; і я сам зміг протистояти цьому!» [цит. за: 10: 177].

У процесі пошуку відповіді на питання про причину суспільної і духовної кризи 
західної цивілізації неотомісти, скажімо, Ж.Марітен, приходять до висновку, що в усьо-
му винен домінуючий упродовж останніх віків раціоналізм. Ставлення до Декарта, який  
«панує над усією філософією трьох останніх століть», відзначається суперечливістю. З 
одного боку, Марітен погоджується, що «історичне значення Декарта важко перебільши-
ти», оскільки в галузі фізики і математики він виступив «новатором і творцем», більше 
того, його поява виявилась надзвичайно своєчасною і сприяла «руху зростання думки» 



50

[11: 248]. Водночас Марітен наголошує на невиправданій і непотрібній абсолютизації ра-
ціоналізму, критикуючи, проте, «швидше картезіанський дух, ніж Декарта»  [Там само: 
285]: «Будь-яка раціоналізація невідворотно породжує абсурдні результати, коли вона не 
виступає продуктом інтегрального розуму, керованого мудрістю» [Там само]. Зрештою 
Марітен твердить про «великий картезіанський гріх» французів, що спричинив багато 
зла у суспільстві [12: 123]. Розум раціоналістів зазіхає на пізнання Абсолютного, ніве-
люючи і замінюючи собою Бога. За Марітеном, розум, який мав слугувати інструментом 
пізнання чуттєвої реальності, що, у свою чергу, є лише щаблем для пізнання реальності 
надчуттєвої, втрачає свою основну функцію. Логічною та невідворотною є трансфор-
мація раціоналізму в скептицизм, позитивізм, а також ірраціоналізм та спіритуалізм, 
оскільки перестає задовольняти духовним потребам суспільства (раціоналізм спричи-
нює «смерть духовності» [11: 274]). 

Услід за Левом ХІІІ, який наполягав на тому, що «людський розум, скутий певними 
межами, притому надзвичайно тісними, піддається впливам  чисельних хибних уявлень 
і недосвідчений у багатьох речах» (§ 9 декларації Лева ХІІІ), Марітен говорить про об-
межені можливості розуму та інтелекту, на які «чигають…  гординя, лінощі, бажання… 
і щось на кшталт духовної скупості, через яку замість реальності віддають перевагу по-
няттям, що її представляють» [13: 52]. Відтак розум не може вважатись необхідною умо-
вою пізнання істини; він має бути підпорядкований категоріям вищого порядку – вірі 
та розуму більш високої ієрархії. Отож Марітен протиставляє раціоналізму, що дисква-
ліфікував себе, концепцію розуму, обмеженого вірою і нерозривно пов’язаного з нею. 
На його переконання, розум, наука мають служити вірі, посідаючи почесне друге місце, 
оскільки істини, що осягаються розумом, відносні, мінливі, гіпотетичні, істини віри аб-
солютні й непорушні. 

Актуальне завдання сучасності, таким чином, полягає у подоланні віковічного кон-
флікту між релігійною та інтелектуальною свідомістю, що даються людині Богом, в 
усвідомленні єдино можливої істини: недосконалий розум придатний для осмислення 
дійсності тільки за умови підпорядкування божественній мудрості. На необхідності син-
тезу «релігійного послуху із філософським розумом», «єднанні віри і розуму» акцентує 
увагу Е.Жільсон. Розум має слідувати за вірою – «єдиним знанням, що сягає Бога релігії, 
інакше Бога-спасителя… Усі філософські знання про Бога, зібрані воєдино, ніколи не 
приведуть нас до Спасителя… акт віри істинно релігійний, будучи за своєю природою 
визнанням надприродної, божественної істини, в якій людина своєю вірою бере обме-
жену, але безперечну участь; ця віра і є початком пізнання Бога в Його благодаті. Таким 
чином, – підсумовує Е.Жільсон,  – розум може осягнути існування єдиного Бога, але 
досягти (курсив – Е.Ж.) Його можна тільки вірою»  [4: 56-57]. Жільсон посилається без-
посередньо на Святе Письмо: «Догодити без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, 
мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду» (Євр.: 11, 6).  Віра 
не потребує жодних раціональних  доказів, інакше вона перетворюється на впевненість, 
переконання в знаннях, що можуть розвіятись,  щезнути, якщо похитнеться достовірна 
база [Див.: 4:  60-61].

Відтак Жільсон аргументує думку про те, що «теологія посідає вищу сходину в іє-
рархії наук, подібно до того, як Бог є вершиною буття»  [4: 83]. Філософія має викорис-
товувати надбання наук і залишатись раціоналістичною, теологія – використовувати її 
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надбання. Зрештою, зміна картин світу (Птоломея, Галілея, Ньютона чи Ейнштейна) ніяк 
не позначається на доктрині християнства, що залишається вірним Одкровенню упро-
довж двох тисячоліть: «Святе Писання… не більше потребує вчення Ейнштейна, ніж  
світогляду Аристотеля», – дотепно зауважує Е.Жільсон.

Філософія  Бога та Людини П.Клоделя висновується у загальному річищі неотоміз-
му. Визначальною силою усього сущого є Бог-Творець. В одній із «П’яти Великих Од» 
Клодель вибудовує чітку ієрархію світобудови, де над світом, в якому «торжествує ро-
зум» головного героя, підноситься Бог у трьох іпостасях: Творець, Святий Дух та «до-
сконала Людина на Хресті» [14: 175]. Клодель переконаний, що віра має вивищуватись 
над розумом, слідуючи в цьому за Е.Жільсоном та Ж.Марітеном. Клоделем створюється 
оригінальна філософсько-теологічна концепція спів-народження (co-naissance), згідно з 
якою процес пізнання світу (conaissance) ототожнюється із спів-народженням Людини та 
людської спільноти, тобто із усвідомленням екзистенційної солідарної відповідальності, 
яка пов’язує індивідуумів, що перебувають у Богові. Всі речі, на думку автора, існують 
самостійно й водночас не є самодостатніми: буття окремої речі є результатом і свідчен-
ням існування Бога-Творця. Існування людської спільноти, усього соціуму засвідчує бут-
тя трансцендентного Бога. У драматичних та поетичних творах Клоделем реалізується 
ідея паралелізму „великого” й „малого” простору макро- та мікрокосму. Макрокосм Бога 
перехрещується та взаємодіє із мікрокосмом людини, вбираючи останнього в себе. У той 
же час мікрокосм, трансгресуючи через еволюцію почуттів, внутрішнього світу людини, 
розширюється до меж макрокосму, набуваючи небувалої монументальності. 

Як послідовний неотоміст Клодель стверджує, що оточуюча  реальність є «світом 
видимих речей», які, у свою чергу, відтворюють «світ невидимого», Божественних сут-
ностей. Клоделем процес Божественного творіння тлумачиться не як одномоментний 
акт, що здійснився в минулому, а як перманентна дія, що продовжує тривати в історії, де 
Митець у процесі творення мистецького витвору зливається з Богом.

На думку Клоделя, перевага християнства полягає в тому, що воно пропонує не голу 
ідею, а цілком матеріальний доказ існування Божого, яким є існування зовнішнього, ре-
ального світу. Про видимий світ свідчать розум, уява та почуття. Про невидимий – світло 
віри. Обидва вони складають створений Богом всесвіт і пронизані потайними та явними  
зв’язками. Про світ невидимого свідчить світ видимих речей. Наука ж вивчає лише кау-
зально-детерміновані матеріальні явища, а не те, що вони позначають, використовуючи 
розумовий потенціал, що в кінцевому підсумку є засобом констатації, а не творчості [14: 
29]. Суть явища чи речі можна збагнути, за Клоделем, за однієї умови «всесвітнього, чи 
релігійного уявлення про світ». Відтак визначальним принципом поетичного мислення 
має виступити релігія. Без віри поезія може стати хіба що джерелом виробництва маси 
«витончених дрібничок». Не раз Клодель підкреслює, що релігія і поезія мають бути не-
подільними. У певному сенсі «поезія поєднується з молитвою, оскільки вона вивільняє 
чисту сутність речей, які створені Богом і свідчать про Нього» [14: 39]. 

Однією із найважливіших у творчості Клоделя є тема Поета та поезії. У тлумаченні 
сутності мистецтва та його відношення до дійсності П.Клодель близький до Ж.Марітена. 
Зокрема, йдеться про духовну близькість робіт «Art et scolastique» Ж.Марітена та збір-
ки «Positions et propositions» П.Клоделя. Обидва митця істинність та сенс творчості 
пов’язують із актом віри та релігійною позицією митця.
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Для Клоделя поезія – форма єднання із Богом та світом, можливість приєднатися до 
Божественної Благодаті через власні тексти релігійного змісту. Характерною та визна-
чальною рисою творчості виступає образна багатозначність та символічність: одне із 
значень співвідносить образ із реальним земним світом, інше – із світом Божественного. 
Ліричне «я» Клоделя синтезує одиничне та множинне, особистісне й загальне, глибоко 
інтимне та суспільно значиме, завдяки чому сприймається як узагальнений образ Люди-
ни – пошукача істини, яка відкриває цю істину в Слові Божому. В результаті клоделівська 
правда мислиться як правда кожної людини, що постає перед екзистенційними пробле-
мами визначення сенсу життя та смерті, пошуку Бога тощо. 

Справжня поезія має бути істинною та вічною, що можливе лише за умови її синте-
зу з релігією. Серед переваг, які релігія дарує поезії, Клодель називає три: «віра в Бога 
припускає похвалу. А це – могутня рушійна сила поезії, що виражає глибоку потребу 
душі… Релігія пропонує нам не лише пісню, але й слово... Вона... принесла у світ не 
лише радість, а й сенс <...> Ця якість не має ціни для митця, оскільки скептицизм, сумні-
ви та  невпевненість – смертельні вороги справжнього мистецтва. Третя перевага релігії 
– драма. Світ, де залишаються нечіткими контури добра і зла, де немає ні морального, 
ні інтелектуального закону...  позбавлений боротьби, тому що боротися немає за що. Але 
поруч із християнським одкровенням, величними поняттями Рая і Пекла... доля людини 
набуває надзвичайної цінності...» [14: 34].    

Беручи за критерій істинності поезії її зв’язок з Божественним, Клодель солідарний 
із Ж.Марітеном. В ході аналізу мистецтва попередніх епох, зокрема, ХУІІІ–ХІХ століть, 
він приходить до висновку, що будь-який поетичний талант втрачає свою силу і сенс, 
якщо він не приводить до Бога  [14: 30-31]. У такому контексті Клодель протиставляє по-
езію Бодлера, яка поглиблюється у вимір Нескінченності, поезію Данте, що занурюється 
«у глиб визначеності, щоб знайти в ній невичерпне джерело» [Там само].

Подібним чином розмірковує Марітен, послідовно критикуючи сучасні йому напря-
ми літератури: «мистецтво для мистецтва», яке, хоча й було покликане врятувати мис-
тецтво від руйнівного впливу буржуазної цивілізації, забуло про істинне покликання – 
забезпечувати зв’язок людини і Бога, поширювати добро, любов до ближнього та інші 
християнські чесноти; так зване «соціальне» мистецтво, що формується відповідно не до 
творчої інтуїції, а «на замовлення», згідно з нагальними суспільними, ідеологічними чи 
моральними інтересами, є «мистецтвом пропаганди». Соціальна заангажованість мис-
тецького твору призводить, за Марітеном, до втрати ним художньої цінності. Істинний 
естетичний зміст художнього твору перебуває у прямій залежності від духовного, ві-
чного та   безкінечного Абсолюту, від трансцендентного Бога. Мистецтво, таким чином, 
перебуває поза соціальними чи класовими проблемами, його предметом є вища доско-
налість, тобто Бог, а завдання мистецтва полягає в тому, щоб відкривати людству вищу 
істину у вигляді божественного одкровення.

Мистецтво, за Марітеном, – це «теологія в образах», а його призначення – «навчання 
народу» [15: 144]. Мистецтво покликане відкривати людям Бога, сприяти єднанню ві-
руючих в одну спільноту, в ньому проявляється Божественна сутність. 

Відповідно до середньовічних томістських уявлень і Марітен, і Клодель наголошу-
ють на символічному характері  мистецької форми. Відтак знак і символ в неотомістській 
естетиці набувають універсального значення, оскільки вони – «еманація Божественно-
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го». Критерії прекрасного, визначені ще Фомою Аквінським, суть які є «цілісність, адже 
розум любить буття; пропорційність, адже розум любить порядок і єдність;… яскравість 
і ясність, адже розум любить світло і розумність» [15: 37], на думку Марітена, мають 
носити символічний характер, оскільки вони перебувають у співвідношенні не з кон-
кретною дійсністю, а зі світом Божественного.

Отже, мистецтво, за Марітеном, «єдиний спосіб наслідування Бога» [15: 124]. Саме 
віра, що є іманентною потребою людини, надихає художника на створення  шедеврів: 
«Не намагайтесь здійснити абсурдне прагнення роз’єднати в собі художника і христия-
нина, оскільки вони – єдине», «не відділяйте ваше мистецтво від вашої віри» [15: 97-98].          
Мистецький дар посилається художнику як Божественне одкровення, натхнення – це дар 
Благодаті: «Зафіксований в інтуїції почуття дух озаряється розумним світлом, що дається 
йому несподівано… і він сприймає це світло не відповідно образу істини, а швидше від-
повідно образу насолоди»  [15: 40], відтак прекрасне розглядається як різновид блага, а 
не пізнання.

Різні підходи до суті природи та мистецтва породжують і різні методи їх взаємодії. 
Якщо природа божественна сама собою, поет дістанеться своєї мети через порив, «на-
пругу серця і нервів», як це робив Рембо; якщо ж природа – особистий  витвір розумного 
Бога, місія поета – за допомогою розуму вивчати та інтерпретувати цю велику книгу 
Господа, чим і займається Клодель [Див.: 14]. 

Наскільки б не здавався «реалістичним» матеріал, використаний письменником (за 
його власними свідченнями), він підпорядковується ідеалізації дійсності – утверджен-
ню християнських цінностей, що узгоджуються із вченням неотомізму. Цінність твор-
чості Клоделя полягає в тому, що вона інтенціонально містить не просто ідею Бога, а 
«засвідчує кожним своїм рядком його присутність» [10: 168]. Клоделівська спадщина 
характеризується особливою духовною атмосферою радості та християнської любові, 
вона надихається реальністю і відтворює її. Не тільки Я, душа, розум, непорушні духовні 
субстанції, але й людство, космос, Всесвіт, створений Богом і освячений ним, утворюють 
живу тканину художнього світу, що є новою реальністю і потребує ще свого ретельного 
вивчення.
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мода КріЗЬ ПриЗму миСтЕЦтва

Стаття присвячена особливим проявам моди у творах мистецтва, а також симво-
лізму у моді та мистецтві. 

Ключові слова: мода, стиль, костюм, аксесуари, література, кіно.
Статья посвящена особым проявлениям моды в произведениях искусства, а также 

символизму в моде и искусстве.
Ключевые слова: мода, стиль, костюм, аксессуары, литература, кино.
The article deals with peculiar manifestations of the fashion in works of art, as well as with 

symbolism of style and art.
Key words: fashion, style, costume, accessories, literature, cinema.
 
Її Величність Мода…Чарівна та потворна, висока та вулична, доросла та дитяча, 

стримана та розкута, багата та бідна, вигадлива та примітивна…Це далеко не всі епітети, 
якими її нагороджують.

Мода завжди дивувала, захоплювала, викликала непорозуміння, дратувала, вражала 
уяву та ніколи нікого не залишала байдужим! Вона залишається важливим фактором 
еволюції не тільки костюма, але й сучасного суспільства в цілому. 

Таке знайоме та звичне слово «мода» походить від латинського «modus», що означає 
«міра, правило, образ дії». У кожній європейський мові існує слово, аналогічне нашому 
«мода». У Франції ми почуємо «modе», в Італії – «modа», англійці промовляють «modе», 
хоча останнім часом все частіше чуємо інтернаціональне «fashion». 

А що ж таке мода? Сьогодні існує близько 200 трактувань, які пропонують різні 
спеціалісти. Наприклад: мистецтвознавці, вважають: «Мода – сукупність звичок, сма-
ків, тих досягнень, що проявляються у зовнішніх формах побуту, у певному суспільному 
середовищі у даний час»; за психологом Л. Петровою «Мода – особливий спосіб, образ, 
міра обробки соціальної інформації».

Соціологи спостерігають цікаве суспільне явище: мода впливає на суспільство і, 
одночасно, події, які відбуваються у суспільстві, відбиваються на розвитку моди, тому 
трактують поняття моди так: «Мода – найтонший, вірніший і безпомилковий показник 
ознак суспільства, маленька частинка людини, країни, народу, способу життя, думок, 
занять, професій» [1:25-26].

мова СучаСного миСтЕЦтва
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 Змінюються часи – змінюється мода, і за вмістом власної платтяної шафи можна 
вивчати історію: там накопичуються немодні речі – німі свідки минулого. Ми всі так чи 
інакше беремо участь в цьому процесі. Сьогодні модою цікавляться багато людей різного 
віку, чекають на прогнози та показів, з’ясовують, що шити, що купувати, як одягатися, 
щоб не відстати від часу. Вступаючи у будь-які відносини з модою, ми опиняємось перед 
вибором, і робити його треба свідомо. Ми обираємо не просто фасон костюма, ми обира-
ємо свій естетичний ідеал, заявляємо про свої переконання [2:16-18].

XX століття називали століттям моди. Його друга половина позначена небаченою до 
цього часу увагу пересічного загалу до одягу, макіяжу, а потім і самого способу життя 
за зразками краси і престижу. І якщо раніше Крістіан Діор стверджував, що найкращим 
доказом магії моди є те, що про неї ніколи не говорили, то сьогодення демонструє більш, 
ніж переконливий факт чарівності моди, пов’язаний з надміром інформації про неї [3:10].

Особливого значення набуває мода при ознайомленні з витворами мистецтва: карти-
нами, літературними творами, театральними виставами та кінотворами. З полотен жи-
вописців дивляться на нас пихаті вельможі в урочистих офіційних позах, піші та кінні; 
тендітні або огрядні красуні у буянні мережив та блиску прикрас. Вбрання цих осіб від-
різняє численна вишивка й позолота, у чоловіків – багата перев’язь для шпаги, ажурні 
панчохи, у жінок – дорогі аксесуари, хутра, у всіх – перуки з довгими локонами, що 
спадають на плечі та спину. Епітети – придворний, урочистий, елегантний, величний, які 
характеризують стиль того часу, у повній мірі правомірні по відношенню до моди [4:61]. 

А ось на фото живописна група молодих людей, затягнутих у джинси та майки, з 
розпущеним волоссям, босоногі або у стоптаних сандалях, з вишитими сумками-тор-
бинами, і одразу в уяві глядача виникають знайомі образи незабутніх 70-х: хіпі, музика 
«Біттлз», рок-опера «Ісус Христос – суперзірка»…

Що ж дозволяє нам безпомилково визначити часи та характери зображених персо-
нажів»? Звичайно, мода. Мода на одяг, зачіски, аксесуари, окремі предмети інтер’єрів, 
архітектурні споруди тощо. 

Кожна історична епоха випрацьовувала власну систему моди, яка з часом удоскона-
лювалась під впливом культурних контактів, модернізації технологій, розширення тор-
гових зв’язків. Мода, зрівняно з іншими видами мистецтва, має одну унікальну власти-
вість – здатність широко та практично миттєво реагувати на події у житті народу, зміну 
естетичних та ідеологічних течій у духовній сфері. 

Неможливо, щоб характер людини, його місце у суспільстві, переконання не відби-
лися на його зовнішньому вигляді. Манера носити костюм, деталі, якими його доповне-
но, сполучення, в яких його представлено – це дрібні рисочки, що виявляють характер 
власника [5:41]. 

Найяскравіше прийом опису зовнішнього вигляду особи з метою охарактеризувати 
її, використовується у художній літературі.

Наприклад, А.П. Чехов описує героя повісті «Человек в футляре» Белікова: «Он был 
замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зон-
тиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле 
из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у 
него был в чехольчике; и лицо, казалось, было в чехле, так как он все время прятал его в 
поднятый воротник...».
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Скориставшись цим прийомом, уважно вдивіться у одяг, і ви зможете скласти загаль-
не враження про характер носія одягу. Неуважність та акуратність, педантизм та добро-
душність, відкритість натури та замкненість – все віддзеркалює одяг. Деколи незначна 
деталь костюма красномовніша за детальну розповідь біографії. Все, що оточує людину, 
несе на собі відбиток його особистості, проявів смаку та уподобань.

 Майстерно застосував такий прийом і Лев Толстой у романі «Анна Каренина», де 
за допомогою незначних штрихів наводить соціальну характеристику: «Мы в деревне 
стараемся, - говорить Левін, - привести свои руки в такое положение, чтобы удобнее 
было ими работать, для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди 
нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок 
блюдечки, чтобы уж ничего нельзя было работать руками».

Деколи, дрібничка у костюмі, предмет, який належить власнику, стає головним «вуз-
ликом» характеристики персонажу, його «візиткою». 

Важко знайти людину, яка б при згадуванні імені Чарлі Чапліна, не уявила маленьку 
худеньку фігурку, яка потонула у широченних штанях та великих, не за розміром, старих 
штиблетах, і при цьому має модний котелок, вусики та палицю – деталі, що свідчать про 
успішність людини. Але глядач при погляді на мішкуватий сюртук та штани, що спада-
ють на штиблети, відчуває сумне розчарування: ні, життя не вдалося!

Так талановито побудовані за контрастом та обіграні частини одягу створили неза-
бутній за переконливістю та силою впливу образ, який став символом не тільки «малень-
кої людини», а й виконавця ролі – Чарльза Спенсера Чапліна. 

У 1955 році на екрани вийшла американська кінокомедія «Свербіж сьомого року» з 
Мерилін Монро у головній ролі. Саме у цьому фільмі міститься видатний епізод, коли 
потік повітря з решітки вентиляційної системи нью-йоркського метро роздуває спідни-
цю білої сукні Монро, відверто відкриваючи модельні ніжки актриси. Біла «летюча» сук-
ня стала головною візиткою М.Монро та вважається найвідомішою в історії світового 
кінематографу, а знедавна – й самим найдорожчим: 18 червня 2011 року його продали з 
аукціону за 4,6 мільйона доларів. Так «кіношна сукня» зажила власним життям, але на-
завжди залишилася символом кінозірки. 

У зовнішньому вигляді людини та її оточенні не існує «випадкових» деталей, які не 
мають відношення до характеру власника. Вони говорять про вік, стан, заняття, смаки 
носія одягу; характеризують час: змінюються форми та вигляд аксесуарів та доповнень. 
Таким чином, існують речі, з якими асоціюються певні поняття, події та особистості, а 
історію моди можна вважати історією символів. 
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ХорЕограФічна ЛЕКСиКа ЯК ЗаСіБ танЦЮваЛЬноЇ  
інтЕрПрЕтаЦіЇ ЛітЕратурного твору у СПЕКтаКЛі  

наЦіонаЛЬноЇ оПЕри «вЕСіЛЛЯ Фігаро» 

Тема статті – інтерпретація драматичного твору мовою балетного театру. 
Автор аналізує постановку балету “Весілля Фігаро” за сюжетом безсмертної коме-
дії Бомарше на сцені Національної опери (2006), показує особливості її хореографічної 
лексики та режисури. У статті дається детальний розгляд характерів дійових осіб, а 
також творчі портрети артистів, які були першими виконавцями провідних партій.

Ключові слова: балет, драма, комедія, театр, хореографія, інтерпретація.
Тема статьи – интерпретация драматического произведения языком балетного 

театра. Автор анализирует постановку балета «Свадьба Фигаро» по сюжету бес-
смертной комедии Бомарше на сцене Национальной оперы (2006), показывает особенно-
сти её хореографической лексики и режиссуры. В статье подаётся детальный разбор 
характеров действующих лиц спектакля, а также творческие портреты артистов, 
которые были первыми исполнителями ведущих партий.

Ключевые слова: балет, драма, комедия, театр, хореография, интерпретация.
This article is dedicated to the problem of dramatic work interpretation in ballet theatre. 

The author analyses the National opera production “The marriage of Figaro” by the 
Beaumarchais immortal play (2006), displays its choreographical vocabulary’s peculiarities. 
The article deals with the dramatis personae of the theatre production as well as the creative 
portraits of the dancers who represented leading roles at first performances.

Key words: ballet, drama, comedy, theatre, choreography, interpretation.

Проблема інтерпретації належить до числа тих, які об’єднують різні галузі гумані-
тарного знання та становлять спільну основу для мовознавчих і мистецтвознавчих до-
©   Коваленко Є.І., 2012
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сліджень. В.З.Дем’янков, характеризуючи ситуацію в мовознавстві на межі століть, від-
значив, що тепер «дослідники прагнуть … не ушкодити мову лінгвістичним скальпелем, 
намагаючись, переважно, проінтерпретувати дані» [3: 11] (підкреслено мною – Є.К.). У 
іншому місці він вбачає одне з центральних завдань інтерпретації в ідентифікації тексту, 
в розпізнаванні його одиниці, коли вона «не зберігається в словнику, а ніби обчислюється 
за аналогією» [4: 49]. Зрозуміло, що саме проблема ідентифікації як основи інтерпретації 
та передумови розуміння тексту, стосується не лише словесного матеріалу, але й цілих 
образів. Зокрема, вона належить до осереддя формування хореографічної лексики, яка 
становить основне знаряддя інтерпретації драматичного словесного тексту лібрето тан-
цювальними засобами. 

Така спільна площина перетину танцю та слова в балетному театрі дозволяє уна-
очнити конкретні завдання, які стоять перед дослідником інтерпретації літератури та 
музики танцювальними засобами. Наявність особливої хореографічної лексики як інтер-
претаційного засобу надає можливостей досліджувати саме питання ідентифікації об-
разу, адекватності спектаклю його першоджерелам. Умовний код або «мова» балетного 
спектаклю як особливого тексту складається з окремих рухів, які, в свою чергу, скла-
даються в рухи завершені – па з кількох па складається хореографічна фраза – аналог 
вербального речення. А завершений хореографічний номер – це вже історія. Але якщо 
продовжити цю аналогію, можна помітити, що “переклад” не може бути буквальним: 
мовою танцю не можна передати все, що можна передати словами, а часом можна пере-
дати значно більше. Як відбувається цей процес у балетному театрі, можна побачити на 
прикладі однієї з найцікавіших постановок Національної опери останніх років – балету 
“Весілля Фігаро” на музику В.А. Моцарта в постановці В. Яременка. 

Щоб оцінити можливості хореографічної інтерпретації, засвідчені цим спектаклем, 
доречно нагадати про сценічну історію другої частини трилогії Бомарше. Коли 27 квітня 
1784 р. відбулася прем’єра твору, а королева Марія-Антуанета навіть сама грала Сюзанну 
у першій аматорській виставі, що відбулася в королівському палаці, нікому не спадало 
на думку, що через вісім років у творі почнуть вбачати символіку тих, хто відправить 
на страту саму королеву. Парадокси інтерпретації засвідчені сучасниками: “Фігаро” – 
це революція в дії” (Наполеон); “Фігаро убив аристократію” (Дантон). Неадекватність 
обох цих інтерпретаційних крайнощів - від наївності королеви, що виявила довірливість 
до такого досвідченого інтригана, яким був таємний агент спочатку французького коро-
ля, а згодом американського президента Бомарше, до не менш наївного (або удаваного) 
ентузіазму революційних діячів – переконливо спростовується з урахуванням розвитку 
самого образу Фігаро: коли в першій частині трилогії («Перукар з Севільї») це типове 
амплуа, що походить з комедій Плавта, Мольєра, Лопе де Вега, Гольдоні - спритний слу-
га, який забезпечує щастя панів, то в останній частині («Мати-винуватиця», що звичайно 
невірно перекладають як «Злочинна мати») він вже випереджає постаті вірних лакеїв та 
спритних детективів, що стоять на сторожі панського майна. Тому варта подиву інтуїція 
Моцарта, який разом з лібретистом да Понте зумів запропонувати ще одну метаморфозу 
драми в своїй опері, прем’єра якої відбулася через два роки – 1 травня 1786 р. Особли-
вості цієї нової версії образу Фігаро відзначив Г. Аберт: «Моральний розклад поширився 
з аристократії на інші стани, що знаходило красномовний вираз у розважальній літера-
турі» [8: 238], а відтак замість того, щоб вишукувати в творі Бомарше соціальний крити-
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цизм, у опері центральним персонажем обрано Сюзанну (що, зрештою, узгоджувалося і 
з уподобанням австрійської принцеси Марії-Антуанети, якій адресувався твір). Цю дум-
ку розвинула О.С. Чорна, яка відзначила, що саме на час створення опери «у Відні почав 
швидко просіватися новий прошарок багатіїв, що вийшли з низів та збагатіли на війні», 
і саме з ними міг ідентифікуватися Фігаро; крім того, виник цілий «струмінь брошур, 
присвячених віденським покоївкам» [6: 227-228], де знаходили відповідності особливос-
ті інтриги – комедії положень. Особливість твору Моцарта – в тому, що на відміну від 
системи амплуа опери – буф тут надано розгорнуту індивідуальну характеристику окре-
мих дійових осіб, зокрема, «побутові постаті слуги та служниці збагатилися ліричними 
та драматичними деталями» [2: 47]. Особливе місце опери в творчій біографії Моцарта 
відзначив і такий проникливий коментатор композитора, яким був відомий дипломат 
Г. Чичерін: «Різкий перелом до невтішної тьмяності та панування скорботи відбувся в 
Моцарта в проміжку між Фігаро та дон Жуаном» [7; 205]. Цим визначається межове 
становище твору, який жодною мірою не може тлумачитися лише як весела комедія: на 
противагу «Севільському цирюльникові» Россіні «та його шаржами замість людей» у 
Моцарта з усіх персонажів «кожен проблематичний» [7: 208, 210]. Ця проблематичність 
створює особливо широкі можливості для інтерпретації.    

Одну з версій нової інтерпретації здійснено в Києві. Автори лібрето київської виста-
ви “Весілля Фігаро” В.Яременко та Ю.Станішевський створили лібрето, взявши за осно-
ву оперу Моцарта, але при цьому дали волю своїй фантазії. В.Яременко звернувся до 
музики Моцарта, використавши його “ранні та маловиконувані симфонії, з 24-ї по 34-у, а 
також його німецькі танці, контраданси й серенади” [1]. У створенні музичної партитури 
провідна роль належить диригенту-постановнику спектакля народному артисту України 
Олексію Баклану. Було вирішено відійти від оперної партитури, залишивши з одноймен-
ної опери тільки увертюру. Мабуть, постановники керувалися тим, що глядачі, знайомі 
з оперою Моцарта, будуть шукати в хореографії ілюстрацію змісту. Отже, принцип про-
грамності ніякою мірою не обмежував фантазію постановників.  

Спектакль починається з увертюри до опери Моцарта “Весілля Фігаро”. Завіса під-
німається, і в напівтемряві з’являється витончена фігура юнака (артист В.Засухін): він 
запалює свічки в старовинних канделябрах (як у старовинному французькому театрі на 
початку вистави). Потім з’являється ще один, ще двоє – вони роблять те ж саме. Це слуги 
в палаці графа Альмавіва. Поступово сцена освітлюється яскравим світлом, темп му-
зики пожвавлюється: з’являються дівчата – служниці. Починається веселе прибирання. 
На сцені з’являються справжні... швабри. Танцівники “прибирають” сцену, стрибають 
через швабри, катають одне одного, не забуваючи при цьому чітко тримати лінії (заслуга 
вимогливого репетитора Тетяни Білецької). Ця сцена нагадує постановки знаменитого 
угорського балетмейстера Іржі Кіліана, відомого своїми гумористичними інтерпретаці-
ями серйозної класичної музики. А найзавзятіші в цьому дійстві – головні герої Фігаро 
та Сюзанна. О.Філіпп’єва своїм стрімким фуете немов розганяє дівчат зі швабрами, які, 
рухаючись по колу, залишають сцену у той час, як Фігаро С.Сідорський у шаленому тем-
пі виконує блискучі жете антурнан. Закохані залишаються удвох, і починається перше 
ліричне адажіо, поставлене у неокласичному стилі. У хореографії цього дуету можна 
знайти щось і від Баланчіна періоду “Сну літньої ночі”, і від “Марної перестороги” сера 
Фредеріка Аштона, і від Дж.Ноймайєра. 
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Необхідно звернути увагу на один парадокс: у сучасному спектаклі зовсім не вико-
ристовується лексика танцю модерн – напряму хореографічної культури, що народився  
від відчаю та депресії в жахливі роки першої світової війни та післявоєнної кризи. Варто 
згадати, що Михайло Фокін, якого вважають революційним реформатором танцю по-
чатку ХХ ст., дуже негативно ставився до танцю модерн, який набував популярності 
у 20-і рр. ХХ ст. Він писав, що одна з умов прекрасного танцю – максимум руху при 
мінімальних зусиллях, тоді як «у модерністському танці все навпаки: найпростіший рух 
виконується зі страшенною напругою» (під напругою великий російський балетмейстер 
мав на увазі систему contraction та release, яка є основою танцю модерн): «Радість від 
руху – ось головний сенс танцю» [5: 210]. Саме цю радість руху, радість від танцю і по-
казали В.Яременко та артисти Національної опери у “Весіллі Фігаро”. Балетмейстер, 
який має багатий сценічний досвід у різних танцювальних стилях, в тому числі й у танці 
модерн,  пішов цього разу дорогою Баланчіна – дорогою віртуозного й життєстверджу-
ючого танцю.  

“Весілля Фігаро” нагадує за своєю стилістикою інший спектакль, який довго при-
крашав сцену Національної опери – “Марну пересторогу” в постановці О.Виноградова. 
Це також комічний балет, і навіть деякі сюжетні моменти та характери дійових осіб 
перейшли до “Фігаро” (зокрема, Марцеліна). Відносно “Марної перестороги” слід ще 
сказати, що прем’єра цього балету відбулася у липні 1789р., рівно за 3 тижні до штур-
му Бастилії. Отже, В.Яременко створив балет у традиційному жанрі, використавши 
відомий сюжет, традиційну хореографію та традиційні режисерські прийоми умовної 
пантоміми, які використовувались в старовинних комедія-дель-арте.. Але все це поєд-
нано в яскравий талановитий спектакль, який вражає своєю невичерпною енергією та 
новизною. В.Яременко зайняв у своєму спектаклі кращих солістів театру – н.а. України 
О.Філіпп’єву та Т.Голякову, лауреатів міжнародних конкурсів С.Сидорського, Я.Саленка, 
М.Міхеєва (після виконання ролі Марцеліни йому було присвоєно звання заслужено-
го артиста України) та багатьох інших прекрасних артистів. Навіть у масових сценах 
були задіяні такі професіонали, як лауреат міжнародних конкурсів О.Киф’як, виконавці 
сольних партій О.Коваленко та В.Засухін. Про особливості інтерпретації можна судити з 
характеристики окремих дійових осіб.    

В ролі Фігаро виступили молоді солісти балету Сергій Сидорський та Віктор Іщук. 
Хореографія цієї партії дуже складна: тут багато “дрібних” віртуозних па – стрибків та 
заносок, технічних обертань, широких жете та со-де-басків. Артист повинен бути плас-
тичним, рухливим, координованим, адже саме так можна передати характер веселого 
авантюриста Фігаро, видумані пригоди якого дуже нагадують біографію самого Бомар-
ше, на життєвому шляху якого було багато злетів та падінь. Виконавці партії Фігаро 
демонструють  у варіаціях бездоганну роботу стопи. Взагалі, робота стопи і виворот-
ність ніг –це те, що відрізняє танець класичний з-поміж інших його форм. Тенденція 
до ускладнення сольного чоловічого танцю шляхом удосконалення саме “дрібної тех-
ніки”, коли особливого значення набуває філігранна робота стоп, рухливість корпусу та 
еластичність суглобів прийшла до нашого балетного театру з-за кордону – з Франції, 
Англії, Америки зовсім недавно, разом з відкриттям залізної завіси, коли наші артисти 
познайомилися з хореографією Дж.Баланчіна, С.Лифаря, М.Бежара та інших видатних 
хореографів. Отже, в “Фігаро” показана трансформація образу балетного танцівника за 
останні десятиліття. 
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Виконавиця ролі Сюзанни Олена Філіпп’єва – балерина справді унікальна. Сюзанна 
– “спритна молода особа, дотепна й життєрадісна” [9: 370], за характеристикою самого 
Бомарше, у виконанні О.Філіпп’євої сповнена внутрішньої енергії та почуття власної 
гідності, яке допомагає їй боротися за свою честь і за свою любов. У мімічних сценах, 
які потребують надмірного кокетства, балерина виглядає менш органічно, бо інженю-
комік – це не зовсім її амплуа. Але танцює Філіпп’єва бездоганно, і в довершеному танці 
розкривається і її артистизм. Взагалі, в танцях Сюзанни та Фігаро (а також і всіх інших 
персонажів) немає психологічного навантаження, як у спектаклях жанру хореодрами або 
сучасних модерн-балетах. Тут немає сильних почуттів: тільки лірика і радість. Лірику в 
балеті передати найскладніше: для цього потрібна висока майстерність і професіоналізм. 
Лірика -- це  красиві лінії та плавні переходи в адажіо, а радість – блискавичне володін-
ням технікою високих стрибків, швидких обертань, маленьких ронд-де-жамбів та зано-
сок. Балетмейстер поставив фінальний дует таким чином, що адажіо переходить у стрім-
ке алегро з ефектними фінальними обертаннями балерини під рукою партнера. Отже, 
зауваження одного з критиків, що треба було відмовитися від традиційних варіацій та 
дуетів, не має жодних підстав, бо без класичного танцю балет перестає бути балетом.   

Як відзначав Бомарше, “Роль Керубіно може виконувати тільки молода й красива 
жінка... В наших театрах немає молодих акторів настільки сформованих, щоб відчути всі 
нюанси цієї ролі” [9: 371]. У Національній опері такі артисти знайшлися. Це Ярослав Са-
ленко, Хідео Сугано, Костянтин Пожарницький. У балетній виставі образ Керубіно на-
буває відтінку легкої фривольності. “Мальчик резвий, кудрявый, влюблённый” у балеті 
дійсно “жвавий” та “кучерявий”, але закоханий скоріш у себе. Не дивно, що для музичної 
характеристики Керубіно не знайшлося місця для ніжної арії “Рассказать, объяснить не 
могу я” з опери Моцарта: його варіації – або бравурні, або легковажні. Щоб підкреслити 
дитячу безпосередність героя, балетмейстер примушує його танцювати з великою гім-
настичною стрічкою та зі скакалкою. Більше того, згідно лібрето, коли розлючений граф 
відсилає Керубіно до армії, він вмовляє солдат кинути гвинтівки й роздає їм скакалки. І 
ось у фіналі балету солдати на чолі з Керубіно зв’язують їх і всі разом стрибають через 
довгу мотузку (цей трюк дуже складний, і іноді на виставі його доводиться повторювати 
кілька разів, поки не вийде – як у цирку). 

Образи графа та графині не отримали розгорнутої хореографічної характеристики. 
Графині пощастило більше: у неї є варіація в ІІ картині І акту. Ця варіація нескладна за 
хореографічним матеріалом, але танцівниця повинна демонструвати красиві лінії, пози й 
бездоганну чистоту класичних позицій. Особливо переконливою в цій партії була балери-
на Катерина Козаченко. На прем’єрі партію графині виконувала з.а.України Т.Андреєва, 
відома характерна танцівниця. Партія графа – майже мімічна. На жаль, балетмейстер не 
знайшов для цього образу танцювального вираження, хоча виконавці – солісти балету 
І.Буличов, А.Дацишин та О.Шаповал безумовно на це заслуговують, бо це майстри висо-
кого класу. Напевне такою трактовкою балетмейстер хотів показати, що граф – немолода 
людина, але цей образ вийшов дещо схематичним. Глядачі іноді без особливого натхнен-
ня спостерігають за відверто мімічними інтермедіями (такими, наприклад, як сніданок 
графа і графині зі справжньої їжею на справжньому коштовному посуді), очікуючи на 
веселі танці. І не тільки на танці головних героїв – Фігаро та Сюзанни, але й на появу 
прими-балерини, “балерини-ассолюта” Марцеліни. 
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Саме цей образ  становить головну інтригу вистави. Яскава й епатажна Марцеліна 
привертає до себе максимум уваги глядачів і спричиняє справжній фурор своєю зовніш-
ністю, акторською майстерністю та дивовижною технікою танцю. Чоловіки, що викону-
ють жіночі партії, на сцені з’являлися й раніше (фея Карабос у “Сплячій красуні”, ча-
клунка Медж у “Сильфіді”, Марцеліна у “Марній пересторозі”), бо за старою балетною 
традицією жінка не може бути на сцені старою, огидною або смішною – жінки в балеті 
можуть бути тільки молодими та красивими, вся інша палітра акторських образів – як 
чоловічих, так і жіночих, діставалася чоловікам. В.Яременко примусив виконавця ролі 
Марцеліни не тільки перевдягнутися в жіноче вбрання, але й встати на пуанти і викону-
вати фуете й подвійні піруети, як справжня балерина. 

За характеристикою Бомарше, “Марцеліна – жінка досить розумна, від природи до-
волі пристрасна, але помилки молодості та досвід змінили її характер. Якщо актрисі, яка 
буде її грати, вдасться з належною гідністю досягти тієї моральної висоти, якої досягає 
Марцеліна після сцени впізнавання [коли вона дізнається, що Фігаро – її син – Є.К.], 
то інтерес публіки до п’єси тільки зросте. Одягнена вона, як іспанська дуенья: на ній 
сукня неяскравого кольору та чорний очіпок”. Що ж використав В.Яременко для вті-
лення цього образу в створеній їм балетній виставі? По-перше, одягнена Марщеліна зо-
всім не “як іспанська дуенья”. Художник вистави М.Левитська створила для виконавця 
цієї партії костюм у яскравій рожево-біло-фіолетовій гамі – балетну пачку з елементами 
французьких придворних суконь у стилі рококо. Отже, Марцеліна – не скромна дуенья, 
а дуже ексцентрична жінка, яка зберегла дитячу безпосередність та романтичні фантазії 
юності. У своєму сні вона бачить себе витонченою сильфідою, яка танцює на кінчиках 
пальців. Пуанти використані постановником не просто заради ефекту (хоча ефект був 
просто неймовірним), пуанти – це недосяжна мрія Марцеліни, така ж недосяжна, як лю-
бов молодого Фігаро.      

Чи вдалося виконавцю партії Марцеліни “досягти моральної висоти у сцені впізнан-
ня”, як написано у Бомарше? Відповісти на це питання важко, бо балетний спектакль, 
де на перший план виходить видовищність та хореографічна насиченість, позбавлений 
драматичної риторики в силу своєї жанрової специфіки, але ця сцена вирішена в балеті 
цікаво з режисерської точки зору, з тонким гумором, і Міхеєв проводить її дуже зво-
рушливо. Картинно заламуючи руки у театральному розпачі кращих традицій “Комеді 
Франсез” Марцеліна розповідає, як її дитину (яку, звичайно, приносить лелека) вкрали 
бандити. Коли вона дізнається, що Фігаро – її син, її мрія збувається: вона, нарешті, зна-
ходить свою любов, але ця любов – материнська. Щоб показати, якою щасливою стала 
Марцеліна, балетмейстер знову ”піднімає” її на пуанти. Він використовує метафору: не-
здійсненна мрія Марцеліни – пуанти. Тепер, коли Марцеліна знайшла своє щастя, для неї 
не існує нічого неможливого: вона вдягає пуанти, які довго ховала, і виконує темпера-
ментну варіацію з віялом із страусячого пір’я. 

Чому В.Яременко обрав для виконання партії Марцеліни не балерину певної зовніш-
ності та акторських даних, а чоловіка? Традиція травесті (виконання чоловіками жіночих 
партій і навпаки) існує в театрі дуже давно. В давньогрецькому театрі та в театрі епохи 
Шекспіра взагалі не було актрис, і всі жіночі ролі виконували чоловіки. На початку ХХ 
ст. в Санкт-Петербурзі з великим успіхом виступав танцівник Ікар (справжнє ім’я – Ми-
кола Барабанов, він навчався в гімназії разом із Олександром Блоком), який почав свою 
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кар’єру з дуже вдалої пародії на Айседору Дункан, а потім став копіювати знаменитих 
балерин – Анну Павлову, Матильду Кшесинську, Ольгу Спесивцеву. В нашому випадку 
танець Марцеліни на пуантах потрібен постановнику для того, щоб показати контраст 
між її мріями та дійсністю. Танцювати партію Марцеліни повинен саме чоловік з 42-м 
розміром взуття, тоді його піруети, фуете, арабески й обводки на пуантах, а головне мо-
мент, де в картині сну Марцеліна в пориві пристрасті піднімає Фігаро під час стрибка й 
уносить за куліси, мають найбільш комічний ефект, що й потрібно для комічного балетe.    

Комедійний балет (а саме так, а не балетом-пародією, його слід називати) має ве-
ликий успіх у глядачів. Тут співіснують академічний балет і балетний капусник. А сце-
нографія й яскраві костюми М.Левитської створили справжню атмосферу казки. Таким 
чином, була відкрита ще одна можливість інтерпретації тих світових образів, якими вже 
понад два століття є персонажі трилогії Бомарше. Ця можливість забезпечена своєрід-
ністю хореографічного художнього коду, перспективи якого ще потребують докладного 
дослідження.    
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У статті аналізується сучасна фразеологічна система як один з об’єктів вивчення 
в лінгвокультурології. В утворенні фразеологізмів важливу роль відіграють позамовні 
фактори, тому лінгвокультурологічний аспект є одним із визначальних. 

Ключові слова: фразеологічна система, лінгвокультурологія, соціолінгвістика, ет-
нолінгвістика.

Статья рассматривает современную фразеологическую систему как один из объ-
ектов изучения в лингвокультурологии, в создании фразеологизмов важную роль играют 
внеязыковые факторы, потому лингвокультурологический аспект является одним из 
определяющих.

Ключевые слова: фразеологическая система, лингвокультурология, социолингви-
стика, этнолингвистика. 

The article deals with the modern phrasal system as one of the objects of investigation in 
lingvoculturology factors play the important role in the formation of phrasal units. That’s why 
linguistic cultural aspect is a crucial one.

Key words: phrasal system, linguistic culture, sociolinguistics, ethnolinguistics.   

У всі часи мова та культура залишаються найяскравішою ідентифікаційною харак-
теристикою етносу. Проте  необхідно відмітити, що у першій половині ХХ ст.  макро-
лингвістична проблематика – мова – суспільство – культура – особистість,  яку детально 
вивчали В. фон Гумбольдт, Г.Штейнталь, К.Фосслер й А.А.Потебня, була віднесена на 
другий план та обмежувалась дослідженнями мови у напрямку «в себе та для себе». Але 
з кінця минулого століття пріоритети пізнання зміщуються з вивченого вже центру на 
периферію та закріплюються на стику областей наукового знання, де виникають нові 
науки: етнопсихологія, психолінгвістика, когнітивна психологія, соціолінгвістика, когні-
тивна лінгвістика, етнолінгвістика, в середині яких процес міждисциплінарного синтезу 
і симбіозу продовжується. Цей процес привів до «виділення», наприклад, в складі етно-
лінгвістики психолінгвістики, етносемантики та навіть етнофразиології.

Наприкінці ХХ ст. склалася та бурхливо розвивається нова міждисциплінарна об-
ласть гуманітарних досліджень, головна тема якої – мова та культура. Термін «лінгво-
©   Козубай В.І., 2012
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культурологія» виник у зв’язку з роботами фразеологічної школи В.Н.Телія й публікаці-
ями В.В.Воробйова, В.А. Масловой та ін. [1:25-26].

Сьогодні лінгвокультурологія одне з наймолодших відгалужень етнолінгвістики. В 
задачі цієї наукової дисципліни входить вивчення та опис взаємовідношень мови та куль-
тури, мови та етносу, мови та народного менталітету. Виникла вона за прогнозами Бенве-
ниста, «на основі тріади – мова, культура, людська особистість» і уявити лінгвокультуру 
можна як лінзу, через яку дослідник може бачити матеріальну й духовну самобутність 
етносу.

Адже, лінгвокультурологія – це комплексна наукова дисципліна, яка вивчає 
взаємозв’язок та взаємодію культури й мови в її функціюванні та відбиває цей процес 
як цілісну структуру одиниць у єдності їхнього мовного та позамовного (культурного) 
змісту. 

Історично фразеологію відносили до етнолінгвістики, але сучасна фразеологічна 
система являється одним з об’єктів вивчення в  лінгвокультурології, яка досліджує, перш 
за все, «живі» комунікативні процеси та зв’язок мовних висловівз синхронно з діючим 
менталітетом  народу. 

Фразеологізми – універсальне мовне явище, оскільки вони властиві всім мовам. У  
будь-якій мові вони мають свої  особливі форми виразу.  Фразеологізми як мовні утво-
рення порівняно з одиницями нижчих рівнів (слово, фонема, морфема) мають складнішу  
лексико-граматичну  й особливо смислову структуру, в утворенні якої важливу роль віді-
грають позамовні фактори. Хоча слово є основною мовною одиницею, фразеологізми 
несуть набагато більше інформації і їх слід вивчати та враховувати в різних аспектах: 
когнітивному, функціональному, лінгвокультурологічному, тощо.

Проблемами фразеології як окремої лінгвістичної дисципліни присвячені праці ві-
тчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема В.А.Архангельського, М.Ф.Амфіренко, 
В.В.Виноградова, В.І.Гаврися, М.В.Гамзюка, С.Н. Денисенко, Д.О.Добровольського, 
Р.П.Зорівчак, О.В.Куніна, О.Д.Райхштейн, В.М.Телія, І.І.Чернишової.

Інтерес до вивчення особливостей та закономірностей функціювання фразеологіз-
мів зумовлений намаганням дослідити певні модифікації структурного та  семантичного 
складу фразеологізмів, що також  відбуваються на рівні комунікації.

Поняття «фразеологізм» як лінгвістична категорія отримало глибоке різнобічне ви-
значення у науковій літературі, аналіз якої дає підстав стверджувати, що існує чимало 
визначень означеного поняття.

За лінгвістичним словником, фразеологізм визначається як «лексико-граматична єд-
ність двох або більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за 
моделлю словосполучення  чи речення, але неподільних лексично, яка є стійкою у своє-
му складі й структурі, що маючи цілісне значення, відтворюється у мові» [2:88].

За визначенням В.В.Виноградова, фразеологізм або фразеологічний зворот – це 
окрема самостійна одиниця, що характеризується цілісним значенням, стійким компо-
нентним складом, граматичними категоріями та  відтворюваністю у процесі спілкування 
[3:234].

Фразеологізми мають великий національно-культурний потенціал завдяки своєму 
образно-асоціативному фону за рахунок культурно-історичних конотацій та етноситу-
ативній вмотивованості внутрішньофразового контексту. Національно-культурний еле-
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мент, виражений експліцитно та імпліцитно, не тільки утворює фон фразеологічної єд-
ності, а й є стрижнем смислового значення.

С.Ф.Соколовська (Житомир) аналізує   фразеологізми з точки зору нормативності 
та варіювання їх інформаційного потенціалу, стилістичного забарвлення і прагматичної 
направленості. Лінгвіст зазначає, що однією з основних ознак фразеологізму є  стійкість, 
яка включає  «стійкість уживання фразеологізму, його структурно-семантичну, морфо-
логічну, синтаксичну стійкість, а також стійкість значення і компонентного складу фра-
зеологізму». В подальшому С.Ф. Соколовська справедливо  зазначає, що стійкість фра-
зеологізму на мовному рівні не є абсолютною і пов’язана з варіантністю, тому що фра-
зеологізми можуть мати лексичні, морфологічні, синтаксичні та інші різновиди, тобто 
фразеологічні варіанти. І тут до багатозначності, універсальності фразеологізмів можна 
додати ще одну цікаву рису – експресивність і емоціональність, яка може посилюватись 
за допомогою таких мовних засобів як повтор простий, повтор варійований, синонімічне 
підхоплення,   сентонімічні відношення, подвійна актуалізація, зміна нормативного  по-
рядку компонентів у реченні [4:93].

Фразеологічний фонд включає фразеологізми трьох типів: інтернаціональні, власно 
національні, змішаного типу. Найбагатшими на лінгвокраїнознавчу інформацію вияви-
лись ті фразеологічні одиниці, які мають у своєму складі топоніми, власні імена, (істо-
ричні персонажі або літературні герої), назви страв та рослин, назви предметів побуту. 
Саме в цих фразеологізмах проявляються національно-специфічні моменти відображен-
ня та сприйняття етносом оточуючого світу. З комунікативно-прагматичних та лінгво-
культурогічних позицій прислів’я можна розглядати як потенційний й реальний об’єкт 
фразеології. Як засіб наглядно-образного виразу думки, вони часто використовуються у 
суспільній комунікації завдяки таким властивостям як складність семантичної структу-
ри, здатність до асоціативних зв’язків та ситуативним  перетворенням. 
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КонЦЕПтуаЛЬнЫЕ мЕтаФорЫ  
КаК ЗЕрКаЛо мЕнтаЛЬноСти народа

У статті розглядаються способи вербалізації концептуальної метафори «душа-
зірка» в російській мовній картині світу. Основну увагу звернено на питання аналізу 
концептуальної метафори, тобто образних і символічних ознак, що її формують. 

Ключові слова: мовна картина світу, внутрішній світ людини, концептуальна ме-
тафора, концепт. 

В статье рассматриваются способы вербализации концептуальной метафоры «ду-
ша-звезда» в русской языковой картине мира. Основное внимание обращено к вопросу 
анализа концептуальной метафоры, т.е. образных и символических признаков, форми-
рующих ее. 

Ключевые слова: языковая картина мира, внутренний мир человека, концептуаль-
ная метафора, концепт.

The article presents an analysis and description of the conceptual metaphor «soul-star» 
in Russian language picture of the world. This article discusses the problem of the conceptual 
metaphor`s analysis: its different figurative and symbolic features and components which form 
the structures of the concepts. Analysis of the conceptual metaphor`s parts are demonstrated on 
the concept душа which allows to study the formation of its core component and interpretative 
field in literature sources.

Key words: the language picture of the world, mans` inner world, conceptual metaphor, 
concept.

Проблемы ментальности и ее отражение в языке и речи находятся в центре внима-
ния современных исследователей. Первоначально ученые рассматривали связь языка и 
мышления (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ), затем обратились 
к «логическому анализу языка» (Н.Д. Арутюнова), позже ментальность был выделена 
как самостоятельная научная проблема (В.В. Колесов).. До сих пор нет общего опреде-
ления терминов менталитет и ментальность. Многочисленные формулировки осно-
вываются на различных концепциях, подходах, проанализировав которые, В.В. Колесов 
приходит к заключению, что «менталитет и ментальность отличаются друг от друга раз-
личным составом своих содержательных форм» [3, с.11]. Менталитет «в своих призна-
ках есть наивно целостная картина мира в ее ценностных ориентирах, существующая 
длительное время, независимо от конкретных экономических и политических условий, 
основанная на этнических предрасположениях и исторических традициях; проявляется 
в чувстве, разуме и воле каждого отдельного члена общества на основе общности языка 
и воспитания и представляет собой часть народной духовной культуры, которая создает 
этноментальное пространство народа на данной территории его существования» [Там 
же, с. 15]. А ментальность это – «миросозерцание в категориях и формах родного языка, 
©   Пименова М.В., 2012
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в процессе познания соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества на-
ционального характера в типичных проявлениях» [Колесов, с. 15].

В ментальности народа немаловажную роль играет климат, а также ландшафт, в 
котором живёт народ (ср.: «пейзаж русской души», по Н.А. Бердяеву). Эти признаки 
определяют специфику языковой картины мира. При описании признаков концептов 
внутреннего мира человека используются разнородные виды концептуальных метафор: 
вегетативные, витальные, антропоморфные, зооморфные, предметные, пространствен-
ные, темпоральные. Концепты внутреннего мира описываются концептуальными мета-
форами жизни, Логоса, космоса, артефактов, стихий, вещества. У концептов внутрен-
него мира отмечены признаки ‘небесных объектов’, обычно представленные разными 
концептуальными группами признаков (о душе в русской и английской лингвокультурах 
см. подробнее в: [Пименова 2004]).

В качестве примера рассмотрим одну концептуальную метафору: «душа-звезда». 
Образ души-звезды чрезвычайно устойчив в русском языковом сознании, его часто ис-
пользуют поэты и писатели (ср.: Душа хотела б быть звездой, Но не тогда, как с неба 
полуночи Сии светила, как живые очи, Глядят на сонный мир земной,– Но днём, когда, 
сокрытые как дымом  Палящих солнечных лучей, Они, как божества, горят светлей В 
эфире чистом и незримом. Ф. Тютчев). 

Отождествление души со звездой имеет давнюю традицию, основанную на древних 
мифологических воззрениях. Об этом писал А.Н. Афанасьев: «душа представлялась 
звездой, что имеет близкую связь с представлением её огнём; ибо звёзды первобытный 
человек считал искрами огня, блистающими в высотах неба. В народных преданиях 
душа точно так же сравнивается со звездой, как и с пламенем; а смерть уподобляется 
падающей звезде, которая, теряясь в воздушных пространствах, как бы погасает» [1: III, 
с. 198]. Звезда – это небесный огонь (ср. существующие до сих пор стёртые метафоры 
звезда горит, звёзды погасли, звезда пылает, звёзды зажглись на небе). Природа души 
определяется её закрепленным локусом (небесная душа). Душа имеет характеристики 
неба (безоблачная душа; сумеречная душа; сумрачная душа; тёмная душа; мрачная 
душа; ясная душа; светлая душа; чистая душа; черная душа). Небесная душа – это че-
ловек, обладающий добрым характером ([Дон Гуан:] Так ненависти нет В душе твоей 
небесной, Дона Анна? Пушкин. Каменный гость).

Небеса – локус Бога. Предполагаемые черты и свойства Бога метонимически пере-
носятся на то, что определяется соответствующими эпитетами. Небесная душа – возвы-
шенная. Людей с такой душой называют не от мира сего (-И такая высокая, небесная 
душа, этот молодой Безухов! Л.Толстой. Война и мир); ср.: Я здесь был рождён, но 
нездешний душой… Лермонтов). В народных поверьях душа человека после его смерти 
(первоначально вместе с дымом погребального костра) отправляется на тот свет, кото-
рый располагается где-то высоко в небесах (слова дух и душа – однокоренные; дух – это, 
в свою очередь, воздух). Как пишет Л.Н. Виноградова, «путь на тот свет представляется 
долгим, трудным и опасным. … В похоронных причитаниях душа умершего обычно изо-
бражается птицей, улетающей к небу, “за горушки за высокие”, “за облачки за ходячие”, 
“к красну солнышку, к светлу месяцу”, “за часты звёзды подвосточные”. … Млечный 
путь во многих славянских традициях осмыслялся как «птичья дорога» или как “дорога 
души”. Согласно древнерусским представлениям, Млечный Путь – это “дорожка умер-
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ших, идущих на вечное житьё” или путь, по которому праведники шествуют в рай» [2, с. 
373]. Преодолев трудный путь, душа достигает небес, вспыхивая звездой (Давно звезда в 
стакан мой канула, – Ужели навсегда?.. И вот душа моя воспрянула: Со мной моя звез-
да! Блок. В октябре). Отсюда устойчивые образы сияющей (Как осеннее дыхание Красо-
ту с её чела, Так с души моей сияние Длань судьбины сорвала. Бестужев-Марлинский. 
Осень), вспыхивающей души (Душа дрожит, готова вспыхнуть чище, Хотя давно угас 
весенний день И при луне на жизненном кладбище Страшна и ночь, и собственная тень. 
Фет. Ещё одно забывчивое слово...), а также души, стремящейся в высоту неба (Взгля-
нуть ты не смеешь на лунную ночь, Куда душа переносится. Фет. Свеча нагорела). 

Небо, согласно народным представлениям, – это мир, где находится Бог и души. Веч-
ные устремления души – небо, иной мир (Когда луна сверкнет во мгле ночной Своим 
серпом, блистательным и нежным, Моя душа стремится в мир иной, Пленяясь всем 
далеким, всем безбрежным. Бальмонт). В неземных пространствах душа обычно прокла-
дывает себе пути (Три души блуждали, вольные от жизни, В радости эфирной неземных 
пространств. Бальмонт. Три души). Такие пути определяются теми же целями, что были 
на земле. Душа на небе ищет своих близких и любимых ([Священник:] Когда Желаете 
вы встретить в небесах Утраченных возлюбленные души, Ступайте по своим домам! 
Пушкин. Пир во время чумы). Родные для души пространства находятся далеко от зем-
ли, высоко на небе (Всё лучше там, светлее, шире, Так от земного далеко… Так разно 
с тем, что в нашем мире, – И в чистом пламенном эфире Душе так родственно-легко. 
Тютчев. Е.Н. Анненковой).

Согласно христианским воззрениям, конечной точкой души в её стремлении к небу 
является рай (Весь мир, как смертью, сном объят – На крыльях веры в эту даль, Где 
смутно брезжит отблеск рая, Душа стремится, забывая, Что ею властвует печаль. 
Бутурлин). Рай – это Царствие небесное, где обитают праведные души (Шкуру с медведя-
то содрали, продали: Деньги – семнадцать рублей – За душу бедного Савушки подали, 
Царство небесное ей! Некрасов. В деревне). Не каждая душа попадает в рай (И рада бы 
душенька в рай, да грехи не пускают. Гарин-Михайловский. Несколько лет в деревне). 
Души, попадая на небо, предстают перед судом божьим, после которого они награжда-
ются или осуждаются. От божьей оценки души зависит её дальнейший путь (Как жизнь 
я кончу, где душа моя Блуждать осуждена. Лермонтов. 1831-го июня 11 дня). Душа, 
покинув тело, может оставаться на земле, ограничивая своё жизненное пространство 
обитанием над могилой (Всё так ярко рисуется взору, Что не верится мне в эту пору, 
Чтоб не мог увидать я и той, Чья душа здесь незримо витает, Кто под этим кре-
стом почивает… Некрасов. Рыцарь на час). С душой, обретшей свободу, происходит 
метаморфоза – она изменяется (И кто, кто скажет, совесть заглуша: Прелестный лик, 
но хладная душа! Когда он вдруг увидит пред собою То, что сперва почёл бы он душою, 
Освобождённой от земных цепей. Лермонтов. Измаил-Бей).

У народа до сих пор бытует мнение, что падение звезды обозначает смерть. Душа че-
ловека после смерти появляется на небе в виде звезды (ср.: Как мог, слепец, я не видать 
тогда, Что жизни ночь над нами лишь сгустится, Твоя душа, красы твоей звезда, Пере-
до мной, умчавшись, загорится. Фет. Светил нам день, будя огонь в крови...). Наравне с 
этим существуют совершенно противоположные поверья. Падающая с неба звезда сим-
волизирует рождение человека (ср.: Гляди – звезда упала! Это чья-нибудь душенька чи-
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стая встосковалась, мать-землю вспомнила! Горький). Появление новой звезды на небе 
связано с рождением младенца, т.е. сколько людей на земле, столько и звёзд на небе. С 
последним поверьем связаны также и представления о том, что такая звезда «ведёт» че-
ловека по жизни. Эта звезда определяет счастливую или несчастливую судьбу (родиться 
под счастливой/ несчастливой звездой).

Душа – это звезда (душа на небе/ небесах; яркая душа). Души-звёзды – это божества 
(Душа хотела б быть звездой, Но не тогда, как с неба полуночи Сии светила, как жи-
вые очи, Глядят на сонный мир земной,– Но днём, когда, сокрытые как дымом Палящих 
солнечных лучей, Они, как божества, горят светлей В эфире чистом и незримом. Тют-
чев. Душа хотела б быть звездой…). Одни из самых древних представлений о божествах 
русского народа отражены в сказках. В сказках в роли божеств – охранителей, дарителей 
благ, помощников и советчиков – выступают предки (зачин практически любой сказки – 
жили-были дед и баба; ср.: в белорусском: дзяды и бабы). Млечный путь, звёздный путь 
– это путь к предкам. О верованиях многих народов в то, что души умерших предков си-
яют на небе звездами упоминали А.Н Афанасьев и А.Н. Соболев, которые отмечали, что 
такие верования распространены у славян, римлян, кельтов, немцев [1: III, с. 199-200], 
индусов и у древних греков [5, с. 56]. Души общаются со звёздами (Но там, за этим цар-
ством вьюги, Там, там, на рубеже земли, На золотом, на светлом Юге Ещё я вижу вас 
вдали: Вы блещете ещё прекрасней, Ещё лазурней и свежей – И говор ваш ещё согласней 
Доходит до души моей! Тютчев. Давно ль, давно ль, о Юг блаженный…).

Признаки души-звезды «прочитываются» в устойчивых сочетаниях, среди таких 
признаков отмечены свет, сияние, небесная природа и огонь (пламя/ огонь души; свет/ 
сияние (небесной) души). Душа отождествляется с внутренним огнём, дающим жизнь: 
человек жив, пока это пламя горит, поэтому о том, кто умер, говорят угас (как о пла-
мени). Свет души отображается в глазах человека (ср.: …А душа так открыто и ясно 
светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. Гончаров. Обломов), 
о человеке, потерявшем интерес к жизни говорят с потухшими глазами, с потухшим 
взором. Свет-душа – когда-то распространённое обращение к любимым (ср.: Но зачем 
в степную даль Свет-душа стремится взорами? Ждёт и там её печаль За железными 
затворами. Одоевский. По дороге столбовой...). Эмоциональная сфера, функциональ-
но закреплённая за душой, традиционно передаётся метафорами огня (пламя страсти; 
огонь любви); такие метафоры часто совмещаются с пространственными метафорами 
(в душе огонь/ пламя любви/ страсти). Любовь и любимые описываются метафорами 
света души (Мимо окон моих – бесстрастный – Ты пройдёшь в снеговой тиши, Божий 
праведник мой прекрасный, Свете тихий моей души! Цветаева. Ты проходишь на запад 
солнца...; Отшельник мирный и безвестный, Остался в счастливой глуши, С тобою, 
друг милый, друг прелестный, С тобою, свет  моей души! Пушкин. Руслан и Людмила; 
Мой милый друг, твои младые годы Прекрасный свет души твоей спасут; Оставь же 
мне и гром и непогоды… Они твоё блаженство унесут! Красов. Песня).

Символы некоторых древних верований могут быть настолько устойчивы, что су-
ществуют у народа независимо от смены религий. Новые религии, сменяя друг друга, 
отличаются преемственностью некоторых положений. Так, согласно таким воззрениям, 
человек, рождаясь, получает душу (Я здесь был рожден, но нездешний душой... Лер-
монтов. Желание). Душа – нездешняя, не земная жительница, её родина – небеса (Душа 
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грустит о небесах, Она нездешних нив жилица. Люблю, когда на деревах Огонь зелёный 
шевелится. Есенин. Душа грустит о небесах…; Роднее бывшее - всего. Все признаки 
с меня, все меты, Все даты - как рукой сняло: Душа, родившаяся - где-то. Цветаева. 
Тоска по родине! Давно...). Покидая тело человека, временно или навсегда, душа обре-
тает крылья, и путешествует она тогда в облике птицы (Но опьянённая душа его [Про-
хора] – на крыльях. Шишков. Угрюм-река). Птица-душа летает или парит на крыльях 
(Душой улетая за песней, Она отдалась ей вполне… Нет в мире той песни прелестней, 
Которую слышим во сне! Некрасов. Мороз, Красный Нос). В русской культуре птицы 
традиционно символизируют свободу и волю (Ах, если бы живые крылья Души, паря-
щей над толпой, Её спасали от насилья Бессмертной пошлости людской! Тютчев. Чему 
молилась ты с любовью…). По другим поверьям,  «в момент смерти душа вылетает изо 
рта в виде яркой звезды и устремляется к небу» [6, с. 166].

Рождение человека предопределяет его земной путь. Несмотря на земные пути душа 
сохраняет свою связь с небом ([Андрей Болконский] знал, что это был Наполеон – его 
герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком 
в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, беско-
нечным небом с бегущими по нем облаками. Л.Толстой. Война и мир). Душа, временно 
покидая тело, посещает иные миры, иные края, расположенные над звёздами (Я понимал 
их звуки роковые, Я в край надзвёздный пылкою душой Летал на колеснице громовой!.. 
Лермонтов. Аул Бестунджи). Такие путешествия души передаются в метафорах полёта. 
Душа может представать в образе гостьи, посещающей иные миры (Пусть не по нём и 
мир наш внешний, Пусть, по мечтам, он и нездешный, А где-то всей душой гостит. 
Ф.Глинка. В защиту поэта).

Двойственность существования души отображается в способности странствовать 
обычно в двух пространствах – земном и небесном. Земная жизнь и жизнь небесная от-
личаются друг от друга. Душа находится между этими двумя пространствами, пребывая 
одновременно и на земле и на небе (О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги, О, как 
ты бьёшься на пороге Как бы двойного бытия!.. Тютчев. О вещая душа моя!). Душа 
уносится в небо – сферу добра и блага ([Дон Гуан:] Так ненависти нет В душе твоей 
небесной, Дона Анна? Пушкин. Каменный гость). Благо есть идеал души. Достижение 
идеалов и поставленных целей передаётся метафорами пути. Небесные пути души про-
ходят на большой высоте (Светись, светись, далёкая звезда, Чтоб я в ночи встречал 
тебя всегда; Твой слабый луч, сражаясь с темнотой, Несёт мечты душе моей больной; 
Она к тебе летает высоко; И груди сей свободно и легко… Лермонтов. Звезда).

Душа в оценочных характеристиках предстаёт как высокая, небесная или падшая с 
небес (-И такая высокая, небесная душа, этот молодой Безухов! Л.Толстой. Война и 
мир; Когда из мрака заблужденья Горячим словом убежденья Я душу падшую извлёк, 
И, вся полна глубокой муки, Ты прокляла, ломая руки, Тебя опутавший порок. Некрасов. 
Когда из мрака заблужденья…). Душу может возвысить природа (О мечты! о волшебная 
власть Возвышающей душу природы! Пламя юности, мужество, страсть И великое 
чувство свободы – Всё в душе угнетённой моей Пробудилось… Некрасов. Рыцарь на 
час). Высокая душа – это эталон, идеал (Притворством вечным утомлён; Душе высокой 
не довольно Остатков юности своей. Лермонтов. Измаил-Бей). Земное трактуется че-
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рез качественные характеристики тлена, праха, небесное – вечности, отсутствия смерти 
(Вознесусь душой нетленной На невидимых крылах. Блок).

В описаниях «звездных» свойств души встречается метонимический перенос, – душа 
приобретает признаки ночного неба, на котором светят звезды (Он говорил мне: «Яркой 
звездою Мрачную душу ты озарила, Ты мне надежду в сердце вселила, Сны наполняла 
сладкой мечтою». Медведев. Он говорил мне: «Будь ты моею…»). Звёзды в душе всег-
да передают положительные признаки. Звезда ассоциируется с надеждой или любовью 
(Звезда надежды благодатная, Звезда любви волшебных дней, Ты будешь вечно незакат-
ная В душе тоскующей моей! Чуевский. Гори, гори, моя звезда…). Лучи света в душе 
– это надежда (Надежды луч бледнеет Теперь в душе моей…Уже другой владеет Навек 
рукой твоей!.. Карамзин. Прости).

Концепту душа свойственны признаки ‘солнца’ (яркая душа; воспламененная душа; 
огненная душа; пламенная душа; пылающая душа; пылкая душа). Спектр признаков 
‘солнца’ у концепта душа отличается разнообразием: ‘сияние’ (И всё проснулось в приро-
де; Как солнце, душа просияла; Блаженство, восторги Воскресли в измученном сердце! 
Я счастлив: ты снова моя. Кукольник. Английский романс; Зарница только в вышине 
По их оружию играет; И только их душа сияет, Когда на бой, на смерть идёт. Дер-
жавин. На взятие Измаила), ‘затмение’ (Что же грудь моя трепещет, Что же душу 
тьмит мою? В.Кюхельбекер. К друзьям, на Рейне; И дней невинных её не жаль, И душу 
ей одна печаль Порой, как туча, затмевает. Пушкин. Полтава). Сходные признаки 
встречаются и в других языках. В английском душа (soul) – это движущееся по кругу, 
испускающее чудесный свет, солнце (But small that portion of the wondrous whole, These 
sparkling segments of that circling Soul, Which all embraced, and lighten over all, To cheer – 
to piece – to please – or to appal. Byron. Monody of the Death of the Right Non.R.B.Sheridan, 
Spoken at Drury-Lane Theatre, London). Для концепта soul распространёнными являются 
признаки ‘света-сияния’ (As the branch, at the bidding of Nature, Adds fragrance and fruit 
to the tree, Through her eyes, through her every feature, Shines the soul of the young Haidee. 
Byron. Translation of the Romantic Song, где to shine «светить, сиять»).

Мифическая символика, ясно прочитываемая в признаках концепта душа, представ-
ляет стёртые метафоры. Неоднократная смена верований у народа не повлияла на эту 
символику. Язык законсервировал в себе многие устойчивые религиозные образы, кото-
рые трудно интерпретировать, не учитывая образы и символы былых верований. Катего-
рии культуры накладывают свой отпечаток на созна нии носителя языка, что обязательно 
находит свое отображение в языке. Еще Г.В. Лейбниц предлагал концепцию «алфавита 
человеческих мыслей»: «хотя количество понятий, которые можно себе мысленно пред-
ставить, бесконечно, возможно, что весьма невелико число таких, которые мысленно 
представимы сами по себе; ибо через комбинацию весьма немногих элементов можно 
получить бесконечное множество. …Алфавит человеческих мыслей есть каталог тех по-
нятий, которые мысленно представимы сами по себе и посредством комбинаций кото-
рых возникают остальные наши идеи» [7, c. 430].

Знания человека об окружающей действительности и способ, которым он классифи-
цирует мир, выражены в его языке; с другой стороны, «язык – единственное средство, 
способное помочь нам проникнуть в скрытую от нас сферу ментальности, ибо он опре-
деляет способ членения мира в той или иной культуре» [3, c. 8]. Исследование языка 
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сближается с исследованием когниций (процедур, связанных с приобретением, хране-
нием, передачей и выработкой знаний). Как пишет Г.В. Лейбниц, «языки – это поистине 
лучшее зеркало человеческого духа и... путем тщательного анализа значения слов мы 
лучше всего могли бы понять деятельность разума» [7, c. 338]. Как отмечает В.В. Коле-
сов, «Мен  таль ные архетипы склады ва лись исторически, по определён ным, ге не ти чески 
важным принципам, ко торые и следует описать» [3, 15].

Внутренний мир человека моделируется в языке по «образу и подобию» внешнего 
мира. Многоаспектная типология, представляющая концепты посредством системно-
таксономических тождеств и интерпретаций внутреннего мира, отображает классифика-
цию этого мира, так или иначе выраженную в языке.

Внутренний мир человека – это действительно целый мир, где есть солнце, звезды, 
луна, планеты. В этом мире есть особый пейзаж, пейзаж души народа. В этом пейзаже 
редко встретятся приметы нового времени: в описаниях души отсутствуют волнующие 
нас современные реалии – заводские трубы, отравленная вода рек и озёр. В языке со-
храняются приметы старины, признаки патриархального мира. В таком мире значимыми 
считаются родники (этой метафорой описываются знания и творчество), сады (этой ме-
тафорой описываются любовь и счастье), нивы и засеянная почва души. Во внутреннем 
мире есть храмы и святилища, в которых молится душа. В душе-доме человек скрывает-
ся от внешней суеты и тревог этого мира. Дорогу своей жизни человек выбирает в своей 
душе, там же он строит планы, думает, мечтает, любит и ждёт изменений к лучшему. Во 
внутреннем мире своя погода, свой климат, в нём светит солнце, бушуют бури, мелькают 
молнии и появляются лучи зари.

Душа концептуализируется признаками мира по аналогии с существующим миром. 
При этом чаще используются два основных типа классификаций знаний носителями 
языка, которые осуществляются на основе разных моделей представления опыта, – мета-
форизация и метонимизация. Метафорические модели позволяют пропозициональным 
и схематическим моделям одной области использоваться в структуре представления 
знаний другой области. Метонимические модели дополняют выполнение той или иной 
функции элемента по отношению к другим элементам.

Таким образом, ментальность – оборотная сторона картины мира на рода, представ-
ляющей собой систему категорий и субкатегорий, с помощью которой носители языка 
воспринимают дейст вительность и строят образ мира, существующий в их языковом 
сознании. Кате го рии, образующие картину мира, составляют основной когнитивный 
ин вентарь культуры, потому что они запечатлены в языке, образуя его кар кас. Человек 
мыслит о мире так, как «подсказывает» ему язык. Мыслить нам приходится в тех катего-
риях, которые есть в языке.
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«гумБоЛЬдт в иСтории ФиЛоСоФСКого ЯЗЫКоЗнаниЯ»

Статтю присвячено аналізу суб’єктивно-дискурсивних особливостей концепту 
«слово», актуалізованих в одній з наукових праць П.Г. Житецького. Здійснено опис його 
когнітивної репрезентації в індивідуальній картині світу вченого. 

Ключові слова: концепт, вербальна репрезентація, слово – мова – мовлення. 
Статья посвящена анализу субъективно-дискурсивных особенностей концепта 

«слово», актуализированных в одной из научных работ П.И. Житецкого. Проводится 
описание его когнитивной репрезентации в индивидуальной картине мира учёного. 

Ключевые слова: концепт, вербальная репрезентация, слово – язык – речь.
The article deals with some characteristic features of the concept «word» in one of the 

scientific works of P. Zhitetsky. The given concept is analysed in cognitive representation in 
individual worldview of the scientist.

Key words: concept, verbal representation, word – language – speech.

Распространение логико-философских методов и понятий прочно утвердило антро-
поцентризм как один из основных аспектов изучения языковых данных в современной 
лингвистике. Наиболее ярко он проявляется в когнитивной лингвистике, сосредоточив-
шей своё внимание на тех когнитивных структурах и процессах,  которые свойственны 
не просто человеку вообще, а человеку как носителю и интерпретатору определённой 
информации, человеку как homo loquens. Сегодня в филологических работах одной из 
©   Синица И.А., 2012
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форм, вербально представляющих когнитивные структуры, рассматривают концепт. 
История лингвистической интерпретации этого термина описана достаточно разносто-
ронне и детально, хотя и вопросов, связанных с методами его изучения, местом в системе 
базовых понятий языкознания и взаимоотношений между ними, осталось немало [см., 
напр.: 4; 8; 9 и др.]. Обращаясь к анализу базовых концептов, вербализованных сред-
ствами различных языков в разножанровых текстах, лингвисты ищут не только нацио-
нально специфические, индивидуально-авторские, но и универсальные содержательные 
компоненты. В то же время необходимо учитывать, во-первых, и тот факт, что концепт 
как носитель различной информации, вербализованной в лексеме и актуализируемой в 
конкретном тексте, не принадлежит к разряду «вечных ценностей», а носит временный 
характер. Постичь его сущность, можно лишь, «преодолев историческую дистанцию», 
устанавливать которую учит нас прежде всего, по мнению М. Л. Гаспарова, филология  
[1: 98]. Во-вторых, выступая своего рода посредниками между словами и экстралингви-
стической действительностью, «концепты по-разному вербализуются в разных языках 
в зависимости от собственно лингвистических, прагматических и культурологических 
факторов, а, следовательно, фиксируются в разных значениях» [6]. Это относится и к 
универсальным базовым концептам, к числу которых принадлежит «слово».

Являясь базовым концептом культуры в целом и русской культуры в частности, 
«слово» издавна интересует учёных гуманитарных специальностей [2; 4; 5; 7; 10 и др.]. 
Отвечая на вопрос «что такое слово?», М. Л. Гаспаров предлагает такую его интерпре-
тацию: «Мёртвый знак живых явлений. А явления эти располагаются вокруг слова рас-
ходящимися кругами, включающими и биографию писавшего, и быт, и систему идей 
эпохи — всё, что входит в понятие «культура». Каждый исследователь выбирает то на-
правление, которое его интересует. Но вначале он должен правильно понять слово» [1: 
101]. Учёный, на наш взгляд, даёт определение с позиций когнитивной лингвистики, 
вычления при этом значения слова, во-первых, как минимальной единицы лингвистики 
(знак), во-вторых, как лексемы в совокупности свойственных ей значений, (которые нуж-
но понять), в-третьих, как вербального репрезентанта концепта.

Материализация, или же вербализация, слова и концепта в одном звуко-буквенном 
комплексе привела к поиску дифференциальных черт между ними. Среди существен-
ных различий между словом и концептом как лингвистическими явлениями Л. А. Груз-
берг называет следующие: 1) внутреннее содержание слова и концепта. Внутреннее 
содержание слова учёный видит в его семантике и коннотациях, концепта – в своего 
рода совокупности смыслов, организация которых существенно отличается от структу-
ризации сем и лексико-семантических вариантов слова; 2) антиномичность концепта, 
предполагающая «сочетание двух взаимопротиворечащих суждений об одном и том же 
объекте…»; 3) субъектное начало в формировании концепта, 4) динамическая природа 
концепта,  определяющая одну из важнейших его функций – доносить до людей знания 
о постоянно меняющемся мире; 5) сфера реализации слова – речевые тексты, концепта 
– «тексты культуры» [2]. Не все из перечисленных признаков мы принимаем бесспорно 
и оцениваем как дифференциальные (к примеру, антиномичность свойственна в отдель-
ных случаях и лексеме – энантиосемия, то же можно сказать и о её динамичности и субъ-
ектном начале). Лексема способна обладать определённой стандартностью хотя бы на 
минимальном синхронном срезе (о чём частично свидетельствуют лексикографические 
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словари), концепт – постоянно развивающаяся динамичная система, включающая уни-
версальные и индивидуально-окказиональные смыслы (см. отражение этих смыслов в 
словарях концептов). Поэтому независимо от специальности, которой занимается чело-
век, каждый имеет своё представление о слове. Совокупность индивидуальных смыслов, 
вкладываемых в то или иное понятие, участвует в формировании его концептуального 
осмысления, или концепта. При этом смысловые составные концепта во многом связаны 
с дискурсивной практикой языковой личности, сферой актуализации концепта. Обраща-
ясь к анализу концепта «слово», актуализируемого в научном дискурсе, представленного 
одной работой П. И. Житецкого, мы тем самым представим лишь субъективно-дискур-
сивный фрагмент, несомненно входящий и формирующий общеязыковой концепт «сло-
во» национального языка.

Статья П. И. Житецкого «В. Гумбольдт в истории философского языкознания», по-
служившая материалом для анализа, была опубликована в 1900 г., более чем через 30 лет 
после выхода в свет труда Ч. Дарвина «О происхождении видов» (1859 г.). Исследование 
Ч. Дарвина повлияло и на развитие языкознания, в частности в 1866 г. Парижское линг-
вистическое общество запретило полемику о происхождении речи. «Парижские линг-
висты, несомненно, … сознавали, что домыслы, не подкреплённые убедительными до-
казательствами, лишь создадут почву для неразрешимых споров и разногласий, которых 
они по понятным причинам стремились избежать» [13]. Интерес к проблеме зарождения 
языка ещё долго вызывал явное неодобрение, в результате чего исследования эволюции 
языка возродились во Франции лишь в 1965 году. Для отечественного языкознания этого 
и других периодов не существовало подобных запретов, поэтому вопрос о происхожде-
нии и взаимоотношениях языка и мышления оставался в кругу обсуждаемых.

П. И. Житецкий одним из первых обратился к критическому анализу научного на-
следия В. фон Гумбольдта. Именно анализируемую статью приводят как доказательство 
того, что П. И. Житецкий является создателем термина  «философия языка» [см., напр.: 
12]. Пытаясь определить место и роль В. фон Гумбольдта в истории философского язы-
кознания и показать последовательность в развитии философских взглядов на природу 
человеческого языка, в центре исследования П. И. Житецкий ставит вопрос: «…есть ли 
язык произведение человеческого духа или же дар Божий?» [3: 3]. 

Преобладание в ХIХ в. религиозно-мифологического мировоззрения наложило от-
печаток и на выбор варианта ответа на этот вопрос и в научных исследованиях П. И. Жи-
тецкого, который, как и большинство гуманитариев этого и последующих периодов, 
отдаёт предпочтение «божественному» варианту, представив его библейской интерпре-
тацией. В связи со сказанным вспомним хорошо известные строки Т. Г. Шевченко: «… 
Знать, од Бога / І голос той, і ті слова / Ідуть меж люди!» («Ну що б, здавалося, слова», 
1848). 

Для П. И. Житецкого триада язык-речь-слово – это, прежде всего, неразрывное един-
ство, с помощью которого исследователь описывает происхождение языка как свойства, 
дарованного человеку Богом. Отстаивая библейские воззрения на язык, учёный акцен-
тирует внимание, что первыми появились слова номинативного типа – названия живот-
ных – и, очевидно, потом лишь развился язык как средство общения между людьми: «…
Всем нам памятно с раннего детства предание о том, как первый человек начал говорить. 
Первое слово его обращено было не к лицу, которое могло бы отвечать ему таким же 
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словом. Оно было произнесено при виде животных, которых провёл Бог пред глазами 
первого человека, чтобы видеть, как он назовёт…» [3: 1]. Человеческая «способность к 
слову» является «отблеском» выдающейся черты «Творца мира» – «могущества слова» 
как «орудия создания мира», «ибо в нём выражались не только личные понятия человека, 
но и самая природа живых тварей» [там же]. Признавая номинативную функцию языка 
в целом и слова в частности первостепенной, исследователь указывает и на связь номи-
нации с сущностными качествами денотата, что доказывает на примере имени самого 
Творца. Учёный отдаёт первенство человеку не только в осуществлении определённых 
физических действий для производства слова, но и определяет слово как «плод вдохно-
вения самого человека». Очевидно, здесь следует говорить о том, что П. И. Житецко-
му близка идея о неразрывном единстве языка и мышления, хотя способность человека 
мыслить, по мнению исследователя, дарована ему Богом, а не является отражением и 
результатом процесса познания.

В статье свой анализ Житецкий начинает со взглядов на слово представителей сред-
невекового реализма, рассматривавших его как «воплощение идей, которые соответству-
ют самому существу вещей… С точки зрения реализма действительное существование 
принадлежит только идеям: universalia sunt realia. Мир явлений есть только образ идей, 
сам в себе не имеющий реального бытия. … Что касается до идей, то они – не более как 
простые названия: universalia sunt nomina» [3: 2]. Преобладание подобных убеждений 
учёный наблюдает до второй половины ХVII в., когда Дж. Локк поставил идеи номина-
лизма, по мнению Житецкого, «на твёрдую почву эмпирического знания». Общие по-
нятия рождаются на основе чувственных восприятий, язык является выразителем отвле-
чённых понятий и «составляет преимущество человека пред животным. В обощающем 
синтезе языка заключается вся его сущность» [3: 3]. Среди идей, впоследствии нашед-
ших отражение в философии языка В. фон Гумбольдта, Житецкий выделяет замечание 
Дж. Локка по поводу творческих сил языка, «которые могли быть только плодом долгой 
умственной культуры» [там же].

Соглашаясь с мнением, что «язык есть плод рефлексии», что «слова – ничто иное, 
как символические знаки, ибо в них ничего нет подражательного», выдвинутым в 
книге «Hermes, or philosophical inquiry concering Universal grammar by James Harris 
(Malmesbury)», изданной в Англии в 1751 г., Житецкий тоже настаивает на символиче-
ской природе слова: «…начало языка заключается в соглашении между людьми, а не в 
природе: таково происхождение всякого рода символов, между прочим, и слов» [3: 4].

 Критический взгляд автора останавливается на взглядах П. Л. М. де Мопертюи 
(1698-1759) и И.-П. Зюсмильха (1707-1767), полагавших, что «язык нельзя считать делом 
человека», «без языка невозможна самая мысль», «язык есть дело совершенного ума, 
произведение божественной силы, которым владеет человек как даром» [3: 5]. Д. Тиде-
ман (1748-1803) и И. Г. Гердер (1744-1803), доказывая, что человек и без языка имеет 
представления, посредством которых создаются слова, «посредством слов – ум, а затем 
уже ум вносит в язык порядок и связь», опровергли взгляды предшественников [там же]. 
Осмысливая концепцию Тидемана, Житецкий представляет её с помощью следующих 
метафор: «…язык есть внешний сосуд мысли, остроумная выдумка ума, а не органиче-
ское произведение человеческого духа…» [3: 6].
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Особое внимание П. И. Житецкий уделил тем моментам в философии Гердера, где он 
указал на «внутреннее начало, на зиждительную силу духа, появляющуюся в слове», на 
то, что впоследствии обратил свой взор и В. фон Гумбольдт. Главное отличие человека 
от животного Гердер видит в мысли, не обусловленной инстинктом и обнаруживаемой в 
слове, но при этом также утверждает, что «человек инстинктивно мыслит и говорит, что 
способность мыслить и говорить врождена ему, что создание языка так же свойственно 
человеку, как производство мёда пчёл» [3: 10]. Главной ошибкой Гердера Житецкий на-
зывает не эти противоречия, а то, что «Гердер считает мыслительность человека силой 
готовой, не думая о том, что вследствие им же признанного тождества её с языком, она 
и возникла некогда с языком, а не создала язык» [там же]. По мнению П. И. Житецкого, 
и философия слова Гердера и Зюсмильха сводятся к «признанию чуда»: «…мыслитель-
ность есть сила, принадлежащая человеку через божественную силу, следовательно, 
и язык человеческий в последней инстанции есть произведение той же божественной 
силы». Закономерен вывод учёного: «Из этой скудной почвы вопрос о начале языка не 
мог извлечь больше питательных соков» [3: 11].

«Прорывом философской мысли» называет П. И. Житецкий учение И. Канта (1724-
1804), который исходной точкой деятельности разума «признаёт не одни чувственные 
восприятия, но и нечто априорное, нечто формальное, исходящее из основных свойств 
познающего разума» – это прежде всего формы пространства и времени, предшествую-
щие всякому опыту  [там же]. Заслугу философа Житецкий видит в том, что «субъектив-
ный идеализм Канта оживил в науке о языке старинные воззрения греков на язык как на 
выражение логических категорий», и далее: «Под влиянием Канта лучшие умы посвя-
щали свои силы на постройку обширного грамматического здания, под названием «Все-
общей грамматики». С идеей этой науки связано было представление о философском на-
правлении в языкознании…» [3: 12]. Отдав должное идеалистической философии Канта 
и его предшественникам, П. И. Житецкий, забегая вперёд,  резюмирует: «Но мы увидим 
впоследствии, что логические категории не составляют прямого и непосредственного 
содержания языка, поэтому они не могут служить мерилом для оценки языков».

Переходя к анализу творческих идей В. фон Гумбольдта, «одного из величайших 
представителей философского языкознания», Житецкий подчёркивает, с одной стороны, 
слабость его взглядов, навеянных именно априорными воззрениями на язык, с другой 
стороны, утверждает, что «эти воззрения, переработанные им в духе сравнительного 
языкознания, были оплодотворяющим семенем, из которого выросли собственные поня-
тия Гумбольдта о языке и языках. Стоя всередине между двумя направлениями – фило-
софским и сравнительным – Гумбольдт заимствовал от первого широту мысли, а от по-
следнего – точность метода» [3: 14].

Исходной мыслью философии языка Гумбольдта Житецкий называет идею о «вну-
треннем начале жизни, которое свободно развивается из себя, сообщая единство внеш-
ним разрозненным явлениям». «…Она удобно прилагается и к главной деятельности 
человеческого духа – к языку. Разнообразие языков является плодом стремления рас-
крыть врождённый людям дар слова» [3: 16]. Автор цитирует ставшие крылатыми слова 
Гумбольдта: «…Язык не есть произведение деятельности, а невольное излияние духа, 
– не дело народа, а дар, назначенный ему в удел его судьбою. Несмотря на то, языки 
развиваются вместе с обособлением народных племён в самих народах, из их националь-
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ного духа, который кладёт на них печать своей индивидуальной ограниченности» [там 
же]; «…это вовсе не игра слов, когда говорят, что язык создаёт себя собственною силою 
и божественно свободен, а языки связаны, потому что зависят от народов, которым при-
надлежат»; «…язык народа есть его дух, а его дух есть язык: тождества языков нельзя 
довольно выразить»; основанием различия языков «можно считать только дух народа, 
потому что он один остаётся в наших глазах самостоятельною силою, а язык держится 
уже на нём» [3: 17]. Приводя эти цитаты, Житецкий эксплицирует противоречия концеп-
ции Гумбольдта: с одной стороны, язык – внутреннее свойство народного духа, с другой 
– его внешнее проявление, сомнительным выглядит и утверждение тождества народно-
го духа и языка, которые происходят из «третьего начала». П. И. Житецкий  упрекает 
Гумбольдта за идеалистический подход в изучении происхождения языка: «Мы можем 
изучать только нечто, а не ничто» (выделено П.И.Житецким) [3: 18]. Это нечто учёный 
связывает с идеей Гумбольдта о единстве языка и мышления: «…язык есть необходимое 
восполнение мышления и вместе с тем естественное развитие того дарования, которое 
знаменует в человеке его человеческую природу»  [3: 20]. С сожалением Житецкий кон-
статирует уход Гумбольдта от поиска ответа на вопрос о происхождении человеческого 
языка и его интерпретацию «как бытиё готовое, а не возникающее» [там же]. 

«Живым нервом всей теории Гумбольдта» называет критик положение о том, что 
«живая речь есть первое и истинное состояние языка…». П. И. Житецкий размышля-
ет: «Кто хочет войти в живое существо языка, тот должен помнить, что язык живёт в 
речи, а не в словарях и грамматиках (выделено П. И. Житецким). Слово записанное есть 
только скелет произнесённого или произносимого слова, которое является всякий раз, 
когда нужно дать объективную ощутимость представлению, возникающему в уме, – с 
тем однако же, чтобы оно снова чрез слух в форме слова возвратилось к субъекту» [там 
же]. Представление как «первый проблеск сознательной мысли», «как субъективное воз-
зрение на предметы» объективируется в слове, которое, по мнению П. И. Житецкого, 
«есть не только знак известного представления, но вместе с тем метод для образования 
его. Язык есть миросозерцание» [3: 21]. Анализируя роль слова в процессе коммуни-
кации («в живом общении между людьми, как речь и понимание») и развивая мысль 
В. фон Гумбольдта о взаимодействии индивидов в процессе восприятия – понимания, 
Житецкий замечает: «Слово, вышедшее из уст другого, пробуждает в нашей душе само-
стоятельную работу мысли, выражающуюся в том, что мы окрашиваем это слово соб-
ственною индивидуальностью», – и, как говорит Гумбольдт, «мелкие оттенки значения 
переливаются по всему пространству языка, как круги на воде при падении камня» [3: 
22]. Динамический аспект существования языка П. И. Житецкий облекает в метафору 
«жизнь языка», которую иллюстрирует, перефразируя известные слова В. фон Гумболь-
дта: «…язык представляет своего рода умственную стихию, идущую навстречу нарож-
дающимся поколениям, которые подчиняются его преданиям прежде, чем могут принять 
деятельное участие в его видоизменении. … живая волна бьёт в нём вечным прибоем из 
неистощимых родников индивидуальной жизни» [3: 23-24]. Такие наблюдения В. фон 
Гумбольдта, по мнению исследователя, опровергают «старинные воззрения на язык как 
на инструмент, изобретённый людьми для практических целей».

Особое внимание учёный уделил вопросу о сущностных чертах языка. Основу для 
сравнения языков Гумбольдт видел во внутренней аналогии, впоследствии во внутрен-
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ней форме языка, определение которой способствует различию языков. «Идея о вну-
тренней форме языка, – делает вывод П. И. Житецкий, – нанесла решительный удар 
философской грамматике» [3: 26]. При этом критик указывает на нечёткость указаний 
Гумбольдта на общие и отличительные черты формы языка и формы мысли. Отвечая на 
вопрос о причинах «одинаковости» сущностной формы всех языков и её «неодинаково-
сти в явлении», Гумбольдт называет два созидательных начала в языке: 1) «внутреннее 
чувство языка»; 2) звук как единство и взаимодействие разумной и чувственной силы 
[там же]. Наблюдая в «философском здании мысли, воздвигнутом Гумбольдтом», равно-
весие между моментом языка и моментом духа, Житецкий пытается найти определение 
духа, поскольку, как говорит сам Гумбольдт, «язык держится на духе». Исходя из того, 
что дух предшествует образованию понятий, для Житецкого очевидно, что «посредством 
языка преобразуются низшие формы неизвестной нам силы в высшие формы известного 
нам человеческого духа, что в то самое время, как возникает язык, он уже есть поэтому 
самому возникший человеческий дух. Язык есть место рождения человеческого духа» 
[3: 29]. Этот вывод П. И. Житецкого как нельзя лучше демонстрирует его же заключение: 
«Обаятельное влияние Гумбольдта заключается в его созерцательном уме, который увле-
кает самим процессом творчества. …в возбудительном влиянии на другие умы, которые 
стремятся досказать недосказанное» [3: 30].

Таким образом, размышления П. И. Житецкого о природе слов- языка-речи, вызван-
ные интерпретацией философских взглядов на язык В. фон Гумбольдта, помогают вы-
явить следующие компоненты в смысловой структуре концепта «слово»: мистический 
(слово как божественный дар), символический (слово как знак), созидательный (слово-
язык как место рождения человеческого духа), инструментальный (слово как средство 
и метод познания и создания мира), функциональный (произнесённое слово как «жизнь 
языка»), познавательный (язык-слово «как миросозерцание» кого-то или чего-то ино-
го), коммуникативный (слово как источник и средство обмена информацией между го-
ворящими). В понимании П. И. Житецкого, слово – нечто объективное, выражающее 
субъективное, содержащее опыт целых поколений и каждого индивида, носителя кон-
кретного языка. Знаменательно, что два из перечисленных компонентов (мистический и 
созидательный) выделены в концепте «слово» и в текстах Т. Г. Шевченко, современника 
П. И. Житецкого [12]. Вполне вероятно, данные составляющие могут быть универсаль-
ными для этого периода развития языка и анализируемого концепта. 
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STYLISTICALLY NEUTRAL WORDS
IN DIFFERENT TYPES OF CONTEXT

Стаття присвячена дослідженню стилістично нейтральних слів (СНС), зокрема їх 
семантичних характеристик. Мета роботи полягає у дослідженні лексико-семантич-
них властивостей стилістично немаркованих одиниць у романах У. С. Моема. Головним 
завданням статті є аналіз різних типів контексту, а також контекстуальної реалізації 
досліджуваних лексичних одиниць у зазначених творах.

Ключові слова: стилістично нейтральне слово (СНС), семантичні характеристики, 
лексико-семантичні властивості, контекст, контекстуальна реалізація.

Статья посвящена исследованию стилистически нейтральных слов (СНС), их се-
мантических особенностей, в частности. Цель исследования состоит в изучении лекси-
ко-семантических свойств стилистически нейтральных единиц в романах У. С. Моэма. 
Главные задачи статьи – проанализировать разные типы контекста, а также кон-
текстуальную реализацию исследуемых лексических единиц в указанных произведениях.

Ключевые слова: стилистически нейтральное слово (СНС), семантические особен-
ности, лексико-семантические свойства, контекст, контекстуальная реализация.

The article is concerned with the investigation of stylistically neutral words (SNWs), their 
semantic peculiarities in particular. The aim of the research is to highlight lexico-semantic 
properties of stylistically unmarked units in the novels by W. S. Maugham. The main tasks of 
the article are to analyze various types of context and the contextual realization of the lexical 
units under study in the mentioned novels.

Key words: a stylistically neutral word (SNW), semantic peculiarities, lexico-semantic 
properties, context, contextual realization.

The problem of meaning has always been in the centre of linguists’ attention in our country 
and abroad [1: 196; 2: 15; 3: 62–63; 4: 161; 5: 124–125; 6: 53; 7: 89; 8: 61; 9: 43; 10: 7; 11: 
215; 12: 57; 13: 18; 14: 8; 15: 9–10; 16: 73; 17: 4; 18: 12]. Moreover, it has been one of the 
most disputable aspects of investigating lexical units. That is why this article will focus on the 
neutral words of the English language and the variety of meanings they may possess in differ-
ent types of context.

The object of the investigation is stylistically neutral vocabulary in the novels written by 
William Somerset Maugham.

The subject of the article is the semantic aspect of stylistically neutral words, their contex-
tual representation in the novels by W. S. Maugham.

The investigation is fulfilled on the material of W. S. Maugham’s novels: ‘Cakes and Ale’ 
[19], ‘Rain and Other Short Stories’ [20], ‘Theatre’ [21], ‘The Moon and Sixpence’ [22], ‘The 
Painted Veil’ [23].

The purpose of the investigation is to highlight lexico-semantic properties of the lexical 
units under study in the mentioned novels.
©   Файфер Н.В., 2012
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The main tasks of the research are:
1) to investigate lexico-semantic peculiarities of the neutral vocabulary in the novels writ-

ten by W. S. Maugham;
2) to analyze various types of context in which stylistically unmarked words are used;
3) to represent the contextual potential of stylistically neutral words in the novels by 

W. S. Maugham.
The article is marked by the novelty of its approaches to the analysis of stylistically neutral 

words which undergo changes in the process of semantico-stylistic transposition.
The methods of linguistic investigation used in the article are:
1) the semantico-functional method;
2) the comparative method;
3) the method of contextual analysis;
4) the method of componential analysis.
The given above methods enable us to get into the semantic structure of stylistically un-

marked lexical units and to investigate the processes which determine the stylistic actuality of 
the neutral vocabulary in the novels by W. S. Maugham.

According to stylistic classification, the word-stock of the English language can be roughly 
divided into three uneven groups: literary words, neutral words and colloquial words. The 
neutral layer of the vocabulary is of universal character. It means that it is unrestricted in its 
use, as neutral words possess no stylistic connotations and, as a result, they are suitable for any 
communicative situation without restrictions [24: 25]. Besides, neutral words can be employed 
in all the styles of any language and in all the spheres of human activity because they form a 
bulk of the English vocabulary. Moreover, it is the neutral stock of words that is so prolific in 
producing new meanings (all the neutral words are highly polysemantic) and generating new 
stylistic variants.

This generative power of the neutral stratum in the English language is multiplied by the 
very nature of the language itself. It has been estimated that most neutral English words are of 
monosyllabic character, as, in the process of development from Old English to Modern Eng-
lish, most of the parts of speech lost their distinguishing suffixes [25: 73].

Every meaning in the English language and every difference in meaning is signalled either 
by the form of the word itself or by context. The role of context is more prominent in languages 
with highly developed homonymy and polysemy [18: 130]. English is the language in which 
various speech conditions play a decisive role in the realization of word meanings.

The notion of context has several interpretations. Context is a certain environment that 
creates conditions for semantico-stylistic transposition of a neutral word and realizes its stylis-
tic intensity [26: 234]. According to N. N. Amosova [27: 59], context is a combination of an 
indicator or indicating minimum and the dependant, that is the word the meaning of which is 
to be rendered in a given utterance.

Every word in an utterance (with the exception of monosemantic words) needs some se-
mantic indication, and is consequently a dependant. One and the same word may be a depend-
ant (as it depends semantically on some indicator), and an indicator (as it helps to clarify some 
other word in the same utterance). Thus, actual speech is a chain, or rather a net of interweav-
ing and intercrossing semantic indications. It is an intricate framework of overlapping context 
units of diverse types. Speech is on the whole a kind of knitted fabric made of diverse threads 
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and filaments, none of which can be pulled out of the tissue without destroying it [27: 59–60].
Analysing the semantic structure of the neutral word yellow we observe that one mean-

ing is representative of the word in isolation, i.e. it invariably occurs to us when we hear the 
word or see it written on paper. Other meanings come to the fore only when the word is used 
in certain contexts. This is true of all polysemantic words. The adjective yellow, for example, 
when used in isolation is understood to denote a certain colour whereas other meanings of this 
word (i.e. “envious”, “suspicious” or “sensational”, “corrupt”), are perceived only in certain 
contexts, e.g.: a yellow look, the yellow press etc.

As can be seen from the examples given above, the term context can be interpreted as a 
minimal stretch of speech determining each individual meaning of the word. Context individu-
alizes various meanings, brings them out. It is in this sense that we say the meaning is deter-
mined by context. The meaning of every neutral word is surrounded by a special expressive 
atmosphere that fluctuates depending on context [28: 365].

Many words are neutral in their direct meaning and emotional, or emotionally coloured, 
under special conditions of context. Some meanings of a neutral word are insufficient and need 
a certain environment to actualize their concepts [29: 50]. So the meaning of a neutral word 
is considered to be a certain potential due to which the neutral word enriches itself in context 
[30: 306].

Meanings of neutral polysemantic words observed only in certain contexts may be viewed 
as determined either by linguistic (verbal) or extra-linguistic (non-verbal) contexts [31: 56]. 
The two main types of a linguistic context which serve to determine individual meanings of 
neutral words are the lexical context and the grammatical context. These types are differentiat-
ed on whether the lexical or the grammatical aspect is predominant in determining the meaning.

In lexical contexts the lexical groups combined with a polysemantic word are under con-
sideration. This can be illustrated by analyzing different lexical contexts in which neutral poly-
semantic words are used, e.g.: the adjective heavy in isolation is understood as meaning “of 
great weight, weighty” (a heavy bag, a heavy log, heavy clouds etc.). When combined with the 
lexical group of words denoting natural phenomena such as wind, storm, snow, it means “strik-
ing, falling with force, abundant”, e.g.: heavy wind, heavy snow, heavy storm.

The verb to take in isolation has primarily the meaning “to hold with both hands, grasp, 
seize”, but when combined with the lexical group of words denoting some means of transporta-
tion (e.g.: to take a bus, to take a train, to take a taxi etc.), it acquires the meaning synonymous 
with the meaning of the verb to go. It can be easily observed that the main factor in bringing 
out this or that individual meaning of a neutral word is the lexical group with which the word 
in question is combined.

The meanings determined by lexical contexts are often referred to as lexically, or phraseo-
logically, bound meanings. It means that such meanings are to be found only in certain lexical 
contexts. Here are some illustrations, taken from the novels by W. S. Maugham, to support the 
idea:

“Chinese servants knew everything anyway. But they held their tongues” [23: 13].
“Walter doesn’t give me the impression of a fellow who’d care to wash a lot of dirty linen 

in public” [23: 56].
“He knew you’d sacrifice me without a pang to save your own skin” [23: 88].
“No, no,” cried Kitty, flushing to the roots of her hair [23: 148].
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“Oh what’s the good of beating about the bush?” [21: 208].
So, taking into account the given examples, we can claim that any word can be analysed 

through its collocability with other words. If we know all the possible collocations, or word-
groups, into which a neutral polysemantic word can enter, we know all its meanings.

According to the character of the connection between the two elements of context (a de-
pendant and an indicator), lexical contexts may be divided into two principal types [27: 35]:

1) the lexical context of the first degree;
2) the lexical context of the second degree.
The lexical context of the first degree is a type of context the contextual elements of which 

have a direct (immediate) syntactical connection between them. Here are several examples to 
illustrate the point:

“<…> heavy grey clouds came floating over the mouth of the harbour” [19: 32]. Here the 
neutral word mouth is a dependant and the word harbour is an indicator, as the lexical meaning 
of the word harbour realizes the meaning of the dependant word.

“<…> they gave him a look of great strength” [20: 33]. In the given example, the word look 
serves as a lexical indicator for the realization of the preceding verb which is ambiguous, as it 
has many meanings. Let’s take one more example by way of illustration:

“Mrs. Tower had by now recovered herself sufficiently to make a cutting remark” [20: 331].
The lexical context of the second degree is a unit of context in which there is no direct 

syntactical connection between its principal elements though they belong to one and the same 
sentence, e.g.: He brushed his hair, paying strict attention to the parting.

In grammatical context it is the grammatical, or syntactic, structure of the context that 
serves to determine various individual meanings of a neutral polysemantic word. The syntacti-
cal context is a unit of context in which an indication comes not from the lexical meaning of 
the indicator, but from the structural peculiarities of the utterance in which the dependant is 
used [27: 49]. For example, one of the meanings of the verb to make is “to force, to induce”. 
It is found only in the grammatical context possessing the structure to make somebody do 
something, e.g.:

“She was unreal, like a picture, and yet had an elegance which made Kitty feel all thumbs” 
[23: 186].

Another meaning of the verb to make is “to become”. It is observed in the context of a dif-
ferent structure (the verb to make should be followed by an adjective and a noun), e.g.: to make 
a good wife. This kind of meaning is sometimes described as grammatically, or structurally, 
bound one.

Context may also play a vital role in fixing the meaning of words which are too vague, 
or too ambiguous, to make sense by themselves, for example: the verb to do has such a wide 
variety of uses that it is virtually meaningless in itself. Here are some illustrations from 
W. S. Maugham’s works:

“Of course, I’ll go over to Paris if you think I can do any good, but you must tell me exactly 
what you want me to do” [22: 51].

“I know it sounds funny-like, but there it is, I can’t read or write, only my name, an’ I only 
learnt to do that (= “to write”) when I went into business” [20: 314].

So, taking into account all the examples we have examined, we may conclude that any 
word which is emotively neutral may in certain contexts acquire emotive implications. All 
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neutral words are highly polysemantic. Every meaning of a neutral word and every difference 
in meaning is signalled either by its form or by context. The contextual method of linguistic 
research is based on the assumption that any difference in the meaning of a linguistic unit is 
always indicated by any difference in its environment. Thus, the contextual analysis concen-
trates its attention on determining the minimal stretch of speech and the conditions necessary 
and sufficient to reveal in which of its individual meanings the word in question is used.

In order to analyze the referential meaning of a neutral word one must identify those neces-
sary and sufficient features that distinguish the meaning of one form from any other form which 
might compete for a place within the same semantic territory. But in addition to discovering 
these semantic features, or components, of meaning, it is necessary to find out what the rela-
tions are between the components, since that is also crucial for the understanding of meaning.

The componential analysis is a very important method of linguistic investigation which has 
attracted a great deal of attention. To determine the linguistic meaning of any form contrasts 
must be found, for there is no meaning apart from significant differences [32: 32]. Neutral 
words have meanings only in terms of semantic contrasts with other words which share certain 
features with them but contrast with them in respect to other features. If we attempt to deter-
mine some componential features of the central meaning of the neutral word father (the name 
of one’s biological progenitor), it is clear that it can be done only by contrasting this central 
meaning of father with the related meanings of other forms which occur in the same semantic 
domain, e.g.: the meaning of father contrasts with that of mother (i.e.: father is male and mother 
is female).

Moreover, the meaning of father contrasts with those of son and grandfather in referring 
to a different generation, though it shares with son and grandfather the component of male sex. 
The same meaning of father also contrasts with a related meaning of uncle, with which it shares 
components of male sex and generation (one generation above ago). Father signifies someone 
who is in a direct line of descent, while uncle is one lateral step removed. We may thus define 
the meaning of father as consisting of three diagnostic components: male sex, one ascending 
generation above ago, and direct line of descent. But this meaning can be known by means of 
contrast with the meanings of words that share certain components with father but diverge from 
the meaning of father with respect to other components.

The related meanings of mother, son, daughter, brother, sister, uncle, aunt, and cousin 
combine with that of father to form a domain of primary kinship, having the common compo-
nents of “human” and “kinship”. As such they serve to define the domain, in the sense that they 
prescribe its boundaries by stating the essential features of the included meanings.

Though the diagnostic components of male sex, one ascending generation, and direct line 
of descent serve to define the meaning of father as a biological progenitor, they are not the only 
semantic components associated with this meaning. In a simile he was like a father to the boy, 
the diagnostic components of the central meaning of father become secondary and other com-
ponents become diagnostic, e.g.: 1) “watchful care for” and 2) “companionship”. All the sup-
plementary components are called connotative, as they derive specifically from conventional 
views and attitudes toward the referents.

The componential analysis does not attempt to describe in detail all the features or charac-
teristics of each type of related meanings, but only to point out some distinctive contrasts which 
serve to separate one meaning or a set of meanings from the others [32: 61]. The componential 
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analysis is not merely concerned with studying the forms and functions of referents and the 
projection of their structure upon the language, in an attempt to make the meanings of neutral 
words conform to the structure of a set of referents. Due to the process of reference we learn 
various meanings of most neutral words in the active or passive vocabulary.

Thus, the componential analysis is an attempt to describe different meanings of words in 
terms of a universal inventory of semantic components and their possible combinations [33: 
58]. The componential analysis shows that the dimensions of meaning may be regarded as 
semantic oppositions because the meaning of a word is reduced to its contrastive elements.

Procedures briefly outlined above proved to be very efficient for providing a researcher 
with a deeper insight into different meanings of neutral words. The componential analysis helps 
discover the semantic features, or components, of meaning and find out what the relations are 
established between the components, as it is also crucial for the understanding of meaning.

Our future investigation will highlight the synonymic, antonymic and homonymic po-
tential of the English neutral word-stock. Besides, frequency of neutral words, frequency and 
occurrence of their grammatical combinability patterns can be analyzed as their functional 
features as well.
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Улановська О.В.

(Горлівка, Україна)

КомПоЗиЦіЯ тЕКСту ПоСтмодЕрніСтСЬКоЇ ангЛомовноЇ  
драми З точКи Зору ЛінгвоКогнітивіСтиКи

Стаття присвячена дослідженню композиційної структури тексту англомовної 
драми епохи постмодернізму з точки зору її функціонування як лінгвокогнітивного кон-
структу. 

Ключові слова: композиційна структура, текст драми, постмодернізм, лінгвоког-
нітивний конструкт. 

Статья посвящается исследованию композиционной структуры текста англоя-
зычной драмы эпохи постмодернизма с точки зрения ее функционирования как линг-
вокогнитивного конструкта, существующего в художественно-поэтическом сознании 
историко-культурного сообщества.

Ключевые слова: композиционная структура, текст драмы, постмодернизм, линг-
вокогнитивный конструкт.

The article is devoted to the issue of a text composition and its studying from the point of 
view of a linguistic-cognitive aspect in the modern scientific trends. The drama of Postmod-
ernism in its compositional presentation in the English-speaking worldview is under analysis. 

Key words: text composition, linguistic-cognitive aspect, drama of Postmodernism, com-
positional presentation.

«Для постмодернистских произведений характерна  
метасемантика, достигаемая с помощью различных  
коннотативных средств. Впрочем, все эти средства  

можно обозначить всего лишь одним словом - игра...» 
С. Исаев [5: 11]

В сучасній теоретичній думці Заходу серед філософів, літературознавців, мисте-
цтвознавців та соціологів широко поширена теза про театральність сьогоденного соці-
ального та духовного життя. Гі Дебор назвав сучасне суспільство «суспільством виста-
ви» [13]. У. Б. Уорт у книзі «Сучасна драма і риторика театру» (1992) розглядає театр як 
привілейований інститут культури, де відбувається художнє опосередкування соціаль-
ного життя, де «риторика театру» виступає як «перехрещення тексту та інститутів, які 
зробили можливим появу цього тексту» [15: 2].
©   Улановська О.В., 2012
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Увага до сучасної англомовної драматургії з нашого боку пояснюється, перш за все, 
підвищеним інтересом до вивчення постмодерністських текстів у цілому та драми зо-
крема, а також загальною тенденцією до комплексного дослідження мовного явища з 
метою пояснення його формального, змістового й смислового аспектів. Ця тенденція 
проявляється й у дуже популярній в наші часи когнітивній поетиці – теорії тексту, в якій 
проблема взаємодії між мовою й мисленням вирішується шляхом інтерпретації художніх 
текстів через виявлення і пояснення креативних механізмів створення прихованих смис-
лів за допомогою експлікації їхнього концептуального змісту, а також через визначення 
особливостей композиційної організації художнього тексту [ див., напр., Х.В. Старовой-
това, В.Г. Ніконова]. 

У чому ж полягає когнітивний аспект дослідження тексту драми та у чому особли-
вість композиційної структури саме постмодерністського твору англомовного драматур-
гічного дискурсу? Ця робота є спробою відповісти на ці питання та, можливо, навести 
когось з дослідників лінгвокогнітології на ідеї, які ще не находили висвітлення в сучас-
ній науковій думці.

Звертаючись до композиційної організації тексту драми в аспекті когнітивістики, 
треба дати визначення поняттю композиції тексту, яке на основі теоретичних здобутків 
представників когнітивної поетики (M. Tернер, О.П. Воробйова, Л.І. Бєлєхова) ми визна-
чаємо як лінгвокогнітивний конструкт, що існує в художньо-поетичній свідомості певної 
історично-культурної спільноти, англомовної зокрема. Цей конструкт скеровує форму-
вання драматичного тексту та обумовлює типи його композиційно-смислової структури. 

В когнітивній поетиці як розділі когнітивної лінгвістики вивчення композиції ху-
дожнього тексту є особливо актуальним у зв’язку з необхідністю лінгвістичного обґрун-
тування понять композиції та жанру для визначення особливостей постмодерністських 
текстів (О.П. Воробйова, О.А. Ляшик, С.М. Співак). На відміну від інших видів мис-
тецтв, драматургія має дуже невеликий набір форм для зовнішньої побудови тексту. В 
основному це - п’єса, як поєднання діалогу і ремарок. Жанр п’єси - поняття двояке. Це 
одночасно і літературний продукт, який має свій (драматургічний) жанр, і сценічний про-
дукт, у якого також є свій жанр (іноді відрізняється від жанру п’єси) та форми. У даній 
статті ми говоримо саме про драму для читання та її драматургічні форми, які не завжди 
збігаються з їх театральним втіленням.

Сам термін «жанр» не зовсім коректно пов’язувати безпосередньо з театральними 
формами, тому що драматургічний жанр не стільки зобов’язує режисера до тих чи ін-
ших форм театральної вистави, скільки говорить про «кут зору» на події, що описуються 
в п’єсі. Але так як п’єса, за висловом В.М. Волькенштейна, є «літературою сценічних 
можливостей», призначена для театру і нерозривна з театральною практикою, то можна 
казати, що п’єса - це зміст, а вистава - форма одного і того ж художнього твору [3: 27]. 
На драматургічному рівні форма драми проявляється у таких її елементах, як композиція 
п’єси, фабула, декупаж, дія, елементи дискурсу (звуки, слово, ритм і т.п.).

Драматургія постмодернізму мало досліджена в порівнянні з прозою та поезією цьо-
го напрямку. Постмодернізм як літературна течія склався в кінці 60-х-початку 70-х рр. 
ХХ ст. На відміну від класичного модернізму з його культом естетичної новизни і висо-
кої естетичної форми, а також тяжінням до системності в світогляді, постмодернізм ґрун-
тується на культивуванні художньої цитати, запозиченого сюжету, мовного спрощенства, 
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орієнтується на плебейський смак. Він виник, маючи в своїй основі філософію кінця 
людської історії, філософію «природньої» людини, що піддається диктату психофізіо-
логічних потреб. В основі постмодерністських декларацій лежить протест проти над-
мірного ідеологізування свідомості суспільства. Естетичні компроміси постмодерністів 
між «високим» і «низьким», що складали серцевину їх поетики, призвели до руйнування 
художньої цілісності в конкретному творі. У науковій літературі постмодерністська по-
етика визначається терміном «оксюморон» (дотепно-дурне) [6: 38]. 

Театральність, рольова гра, демонстративна ілюзорність світу, що створюється, - ці 
риси, характерні для драми, були глибоко засвоєні поетикою постмодерністської поезії 
та прози. Але те, що в прозі або в поезії сприймається як риси нового художньої мов-
лення, в самій драмі виглядає абсолютно традиційно. Щоб оновити свою художню мову, 
постмодерністська драма нерідко йде шляхом відродження архаїчних форм театральнос-
ті, що витягають на поверхню фундаментальні прийоми цього роду літератури. Шлях 
оновлення драматургічного мовлення пов’язаний з впровадженням в драму елементів, 
характерних для поетики постмодерністської прози та поезії. Особливу роль в цій дра-
матургії набувають розгорнуті авторські ремарки, які не стільки описують сцену, скільки 
визначають філософську й емоційну тональність, постійне порушення сценічної умов-
ності: у постмодерністських п’єсах часто показується не сама дія (її може і не бути зо-
всім), а внутрішня рефлексія персонажів з приводу життя взагалі. Особливо показовим 
є перенесення уваги з дії на мовну гру: персонажі в п’єсах постмодернізму реалізують 
себе не стільки у вчинках, скільки в словах - гірких жартах, перифразах, каламбурах, без-
перервній мовній ексцентриці. Важливою особливістю цих драм стає і складна мережа 
інтертекстуальних відсилань, яка навряд чи вловлюється на слух глядачем і проступає 
в повній мірі лише при уважному читанні. З іншого боку, проблеми постмодерністської 
драми, очевидно, пов’язані з тим, що особливості цього роду літератури вступають в про-
тиріччя з основними постулатами постмодерністської естетики. Для драми обов’язковим 
є конфлікт чітко окресленого характеру (з «позицією» і «волінням») з об’єктивними об-
ставинами (долею, історією) [10: 114]. Але постмодернізм, як вже зазначалося, послідов-
но руйнує уявлення про цілісний характер і про об’єктивну реальність, представляючи і 
те й інше хаотичною сукупністю культурних симулякрів (термін Ж. Бодрийяра «одиниці 
гіперреальності, знаки чи феномени, що відсилають до чогось іншого, а тому симуля-
тивні») [2]. У відповідності до постмодерністської логіки між «характером» і «обстави-
нами» не може бути конфлікту, оскільки вони складаються з одного і того ж матеріалу. 

Як зазначалося вище, друга половина ХХ сторіччя, постмодерністська парадигма 
внесла особливо багато у питання композиційної форми драми. Багато теоретиків театру 
відзначали це і розглядали руйнування драматичної форми викладу змісту на користь 
епічних, сюрреалістичних, абсурдних та інших елементів. Цей процес сприймався як на-
слідок занепаду канонічної форми драми, викликаного різними причинами: соціальними 
(революція), моральними і світоглядними (матеріалізм, атеїзм і т.п.). Це призвело до на-
гальної необхідності розрізнення в драматургії творів, орієнтованих на «старі», кано-
нічні форми, результат класичної спадщини, і форми «нові», орієнтовані на руйнування 
звичної побудови, на внесення епічних елементів у саме побудову п’єси, в «технологію 
написання». Наслідком цих тенденцій стала поява таких термінів, як «форма відкрита» і 
«форма закрита» [7]. Подібне розділення в історії театру і драми стало зручним інстру-
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ментом, методом для зіставлення та аналізу формальних принципів, тенденцій в побудо-
ві і аранжуванні п’єси. Якщо всі визначення, які давалися «формі закритій», відносяться 
(сходяться) переважно до класичного Європейського театру, то «форма відкрита», можна 
сказати, з’явилася як би реакцією на колишню форму цього театру в ХХ столітті. Голов-
ною особливістю цієї форми є прагнення до повного руйнування канонічної форми, але 
це не є просто сліпим запереченням усього попереднього досвіду, але особливим стилем 
драматичного письма і конструювання драми.

У п’єсі «відкритої форми» фабула вже не є монотонною течією ланцюга подій. Вона 
- монтаж розрізнених, перерваних елементів, які не складаються в чітко структурований 
ансамбль. При подібній побудові кожна сцена чи епізод є базовими одиницями, які в 
своєму поєднанні утворюють епічну послідовність. Ці базові одиниці не організуються 
відповідно до логіки, порядку і чіткої певної послідовності, а навпаки, широко викорис-
товують привнесення елементів випадковості, протиріччя, відсторонення. Дія в п’єсах 
вже не збігається з основною інтригою, паралельно їй існують різні дієві лінії як варіації 
або лейтмотиви. Час характеризується тим, що він розчленовується і вже не тече безпе-
рервно, він може займати проміжок від мікро- до макро-години: від декількох хвилин до 
цілого людського життя (драматургія театру парадоксу). Час може ставати самостійним 
персонажем, що веде дію або контрдію по відношенню до персонажів. У п’єсах відкри-
того типу руйнується і сам принцип правдоподібності, дуже часто при цьому використо-
вуються елементи гротеску, прийоми пародії, хеппенінга і т.п.

По суті, найбільш радикальний тип постмодерністської драми був створений Самю-
елем Беккетом в кінці модерністської ери (1950-і рр.) в його знаменитих абсурдиських 
трагіфарсах «В очікуванні Годо», «Щасливі дні», «Остання стрічка Краппа» та ін. Без-
діяльність і відсутність єдності характеру, що розсипається на безліч безглуздих слів і 
жестів, втілили сприйняття світу як хаосу - стан, в якому драматичний конфлікт немож-
ливий. 

«Ця п’єса змусила мене переглянути ті закони, за якими раніше будувалася драма, - 
писав англійський критик Кеннет Тайнен про драму «В очікуванні Годо» [15]. З точки 
зору композиційної структури, «Годо» - циклічна двухактна п’єса. Вона починається з 
очікування двома самотніми бродягами на дорозі прибуття якогось Годо, і закінчується 
вихідним становищем. Багато критиків зробили висновок, що друга дія є просто-напро-
сто повторенням першої. Іншими словами, головні герої Володимир і Естрагон можуть 
вічно перебувати «в очікуванні Годо». Ми ніколи не дізнаємося, чи знайшли вони вихід з 
цього становища. Перебуваючи в ролі публіки, ми можемо тільки дивитися, як вони ви-
конують ті самі дії, слухати, як вони повторюють ті самі слова, і приймати той факт, що 
Годо може прийти, а може й не прийти. Багато в чому схожі на них, ми застрягли в світі, 
де наші дії визначають існування. Ми можемо шукати відповіді або сенсу життя, але, 
швидше за все, ми їх не знайдемо. Отже, ця п’єса структурована таким чином, щоб зму-
сити нас повірити, що Годо (образ-символ віри та Бога, концепт сенсу життя), можливо, 
ніколи й не прийде, і що ми повинні прийняти невизначеність життя.

Беккет відкрив нову драму. У ній він показував людей, що коротають відпущену їм 
частину вічності, ходять по колу буття, і саме композиційна циклічність створеної їм 
драми підкреслює цю концепцію та авторське відношення до ситуації. У своєму театрі 
Беккет поміняв місцями передній план із заднім. Все, що відбувається перед глядачами, 
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все, про що говорять персонажі, не має значення. Важлива лише задана ситуація, в якій 
вони опинилися, і яка нічим не відрізняється від нашої (глядацької). По суті, ми диви-
мося на себе, адже на відміну від життя, в театрі Беккета немає нічого такого, що б від-
волікало нас від себе, від очікування на Годо.

 Поруч з Беккетом навіть драматургія таких визнаних класиків постмодерністської 
сцени, як Е. Олбі, А. Копит, С. Шеперд і Т. Стоппард, виглядає кроком назад до естетики 
модернізму і навіть реалізму. Цими авторами розроблено цілий ряд сюжетних моделей, 
що дозволяють поєднувати розгортання традиційного драматургічного конфлікту з іро-
нічною деконструкцією самого цього конфлікту і ціннісних систем, що стоять за ним.

Ми звернулися до проблеми композиційної організації тексту драми постмодернізму 
з точки зору когнітивної поетики, що зорієнтована на визначення лінгвокогнітивних ме-
ханізмів, які задіяні на всіх рівнях художнього твору, починаючи від його задуму автором 
до сприйняття й осмислення читачем, та передбачає виявлення фрагментів концептуаль-
ної картини світу, втіленої в архетипних образах, словесних образах-символах, рекон-
струкції когнітивних моделей тощо [див., напр., Старовойтова Х.В.].

Беручи до уваги, що композиція тексту, з точки зору когнітивістики, представляє 
собою лінгвокогнітивний конструкт, що існує в художньо-поетичній свідомості певної 
історично-культурної спільноти [10], погоджуємося з Н.А. Ніколіною, що зовнішня ком-
позиція тексту заснована не тільки на свідомому прагненні автора відобразити дійсність, 
а й на несвідомому, інтуїтивному рівнях сприйняття світу [8: 7]. Отже, загальнонаціо-
нальна картина світу суб’єктивується, заломлюється в свідомості драматурга і знаходить 
відображення в нескінченних прийомах композиційної побудови тексту драми.

Відомо, що чим глибше досліджується світ, тим більше залишається непізнаного. 
Аналогічним чином відбувається і з текстом художнього твору: чим далі вглиб йде до-
слідник, тим більше відкривається йому непізнаваних явищ, що потребують досліджен-
ня та опису.
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(Луганськ, Україна) 

 оСновні відмінноСті нЕвЕрБаЛЬного СПіЛКуваннЯ  
чоЛовіКів та ЖіноК  

(на матеріалі художніх творів)

Стаття присвячена гендерному аспекту невербальної комунікації. Розглядаються 
основні відмінності репрезентації невербального коду комунікантами різної статі та 
надаються приклади з художніх творів українських та англійських письменників. 

Ключові слова: невербальна комунікація, гендер, комунікант, стать, фемінність, 
маскулінність, жінка, чоловік.

Статья посвящена гендерному аспекту невербальной коммуникации. Рассматрива-
ются основные отличия репрезентации невербального кода коммуникантами разного 
пола и приводятся примеры из художественных произведений украинских и английских 
писателей.

Ключевые слова: невербальная коммуникация, гендер, коммуникант, пол, фемин-
ность, маскулинность, женщина, мужчина.
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The article is devoted to the gender aspect of non-verbal communication. The main differ-
ences of non-verbal code representation performed by people of different gender are described. 
The examples from Ukrainian and English literature of belles-lettres style are given.

Key words: non-verbal communication, gender, communicant, sex, femininity, masculinity, 
woman, man.

Мова – це основа спілкування між людьми, яка має багато функцій. Перша та осно-
вна – це інформативна функція, але не слід також забувати, що через мову люди вира-
жають не тільки інформацію, а і свій емоційний стан. Говорячи про емотивність, слід 
вказати, що емоція надає оцінку тій чи іншій ситуації, образу, літературному герою. 

Способом передачі емоційності та оцінки можуть служити вербальні (конкретні сло-
ва, вирази, фрази, цілі граматичні або синтаксичні структури) або невербальні засоби 
(міміка, жести, наголос, інтонація, темп та тембр голосу або виразу). У цій статті ми 
поговоримо саме про останнє, тому що  слід пам’ятати, що спілкування не вичерпується 
усними або письмовими повідомленнями, а отже і емоції можуть передаватися не тільки 
мовними засобами [1:1; 2: 25]

Окрім мови, спілкування може здійснюватися за допомогою мови тіла. Воно ведеть-
ся протягом тисячоліть, але предметом досліджень та уваги стало недавно. У кінці XX 
ст. виникла нова наукова дисципліна, у світі з’явилися спеціалісти з невербального спіл-
кування. Предметом вивчення цієї дисципліни є поведінка людей у різноманітних си-
туаціях. Ці спостереження допомагають краще зрозуміти інших, самих себе і на основі 
отриманих знань зробити спілкування людей більш ефективним. Хоча вербальні симво-
ли (слова) — основний наш засіб для кодування ідей, призначених до передачі, ми ви-
користовуємо і невербальні символи для трансляції повідомлень. У невербальній кому-
нікації використовуються будь-які символи, крім слів. Найчастіше невербальна передача 
відбувається одночасно з вербальною і може чи підсилювати чи змінювати зміст слів. 
Обмін поглядами, вираження обличчя, наприклад, посмішки і вираження несхвалення, 
підняті в здивуванні брови, живий чи зупинений погляд, погляд з вираженням, схвалення 
чи несхвалення — усе це приклади невербальної комунікації [3: 19]. Є багато різновидів, 
невербальної комунікації, один з яких формується тим, як ми вимовляємо слова. Мається 
на увазі інтонація, модуляція голосу, плавність мови і т.п. Як відомо з досвіду, те, як ми 
вимовляємо слова, може істотно змінювати їхній зміст.

Вивченням проблем використання невербальних засобів спілкування займалися ба-
гато вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідження особливостей використання не-
вербальних засобів знайшли відображення в роботах Шаховського В.І., Мороховського 
А.Н., Арнольд І.В., Колшанського Г.В., Верещагіна Є.М., Славової Л.Л. та ін.

Широко відомим є той факт, що невербальна поведінка жінки не схожа на аналогічну 
поведінку чоловіка. Отже, у цій роботі ми поговоримо про гендерні аспекти невербаль-
ної комунікації. Гендерні аспекти спілкування дійсно важливі у сучасному житті суспіль-
ства, яке розвивається дуже динамічно і має глобальний характер. Відомо, що суцільний 
характер мовленнєвого спілкування (стратегії, стилі, тональності тощо) залежить, окрім 
всього іншого, і від соціальних, комунікативних статусів комунікантів [4: 1]. Але зараз 
не можна нехтувати і тим фактом, що окрема роль успішності комунікації належить ген-
дерному статусу учасника комунікації. 
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Гендерні відмінності, які відображено у невербальній поведінці, призвели до того, 
що окремі жести і навіть цілі стилі невербальної поведінки стали оцінюватися як більш 
жіночі і відповідно більш чоловічі, незалежно від реальної статі їх виконавця. Існують як 
жіночі так і чоловічі пози, жести, хода [4: 2]. У цьому дослідженні сконцентруємо нашу 
увагу на гендерних аспектах емоційності, тому що гендер є важким соціокультурним 
процесом конструювання суспільством різноманітних жіночих та чоловічих ролей, пове-
дінки, ментальних та емоційних характеристик і значною мірою пов’язан із емоційністю 
жінок та чоловіків. 

У суспільстві існують традиційне розподілення ролей, соціальні ритуали, стереоти-
пи та оцінки, які стосуються експресії жінок та чоловіків, але це не означає, що жінки не 
можуть використовувати деякі чоловічі жести і навпаки.

Гендерні аспекти лінгвістики в цілому і невербального спілкування зокрема стали 
об’єктом лінгвістичних досліджень деяких сучасних вчених, таких як О.І. Горошко, О.Л. 
Каменська, А.В. Кириліна, Г.Ю. Крейдлін, А. Піз, J. Coats, R. Lakoff. 

Більшість сигналів спілкування є однаковими у всьому світі. Коли люди щасливі 
вони посміхаються, коли їм сумно хмурять брови. Отже відомим є той факт, що існують 
деякі універсальні прийоми спілкування. Але з іншого боку точно так же як вербальні 
мови відрізняються одна від іншої, так само і невербальні сигнали у різних культурах 
можуть мати різне значення. Так один жест може бути розповсюдженим в окремій країні 
і мати однозначне тлумачення, а в іншій країні його значення може бути повністю проти-
лежним. Отже важливим є не тільки уміння тлумачити засоби невербальної комунікації 
з оглядом на стать комуніканта, важливими також є суспільні та культурні особливості 
мовної ситуації [4: 3]. 

Це дослідження можна вважати актуальним, тому що сьогодні сучасні науки дуже 
рідко існують окремо одна від одної. Так говорячи про невербальне спілкування, яке є 
одним з основних положень цієї праці, ми не можемо відносити цю проблему лише до 
лінгвістики. Невербальне спілкування зумовлене різноманітними факторами: психоло-
гією людини, психологією суспільства, культурологічними особливостями індивіда та 
соціуму. Таким чином у цій статті знаходять віддзеркалення не тільки лінгвістика і мо-
вознавство, але і багато інших наук у сукупності із ними. 

Об’єктом дослідження є невербальні компоненти, які у діалогічній взаємодії худож-
нього дискурса, належать комунікантам різної статі. Отже це слова та вирази, які вира-
жають емотивність окремо жінок або чоловіків. 

Предметом дослідження є гендерна та культурологічна зумовленість використання 
і репрезентації невербального коду в художньому дискурсі, який був створений сучасни-
ми авторами України та Великої Британії (кінця ХХ – початку ХХІ століть).

Мета статті полягає у вивченні невербальних засобів комунікації із урахуванням їх 
гендерного аспекту та з точки зору їх актуалізації у художніх творах. 

Досягнення поставленої мети передбачає рішення таких завдань: 1) вивчити та про-
аналізувати вплив гендерного аспекту на художній дискурс в цілому та на невербальне 
спілкування зокрема; 2) показати відмінність вживання невербальних засобів, спираю-
чись на гендерні аспекти лінгвістики; 3) навести приклади із художньої літератури, які 
проілюструють передачу емоційного стану комунікантів різної статі завдяки невербаль-
ним засобам.
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У ході досліджень, виконаних сучасними науковцями, були виявлені значимі відмін-
ності у використанні невербальної комунікації чоловіками та жінками (Г.Ю. Крейдлін, 
А. Піз, М. Коццоліно та інші). Щодо уваги жінок до невербальних сигналів можна за-
уважити наступне: жінки, на відміну від чоловіків, є більш уважними до невербальних 
сигналів, краще розрізняють їх, інтерпритують та приділяють їм більше уваги. Особли-
вої уваги заслуговує робота Джудіт Холла. Він проаналізував більш 100 досліджень та 
узагальнив їхні результати, які представлені у літературі по цій темі. 

Згідно його даним жінки проявляють себе невербально більше ніж чоловіки. Жінки 
краще ніж чоловіки можуть оцінювати невербальні прояви тіла, голоса, міміки. Значимі 
відмінності існують і у відношенні інших сигналів тіла. Жінки більш експресивні, ніж 
чоловіки – вони активніше жистикулюють, іхня міміка є більш різноманітною і посміха-
ються вони частіше [5: 125, 6: 90]. Ця різниця у використанні посмішки стає між чолові-
ками та жінками тим більше, чим вони старше. У дитячому віці вона практично відсутня: 

Вона широко посміхнулася. (Дереш Л., Культ, с. 80) 
Він м’яко їй посміхнувся, дякуючи за пойло. Риба-Сонце побачила цей усміх і тихо 

скреготіла зубами. (Дереш Л., Культ, с. 43) 
- Певно, симпатичне створіннячко, - фальшиво видавив із себе наш головний герой і 

посміхнувся (Чех, А., Сині двері зліва, с. 7)
Angelica laughed. “I can take care of myself.” (Lodge D., Small World, p. 29)
Жінки частіше ніж чоловіки, дивляться на свого співрозмовника та активно викорис-

товують погляд у процесі спілкування: 
Остання не відповіла, більше того, сором’язливо відвела очі. (Чех, А., Сині двері 

зліва, с. 45)
- А що? – розгублено глянула наша героїня на карлицю. (Чех, А., Сині двері зліва, с. 23) 
Крім того, помічено, що у мовленнєвій активності жінки рідше допускають фальш-

стари і намагаються заповними паузи (А..., хм..., ну).
- А то… То всьо правда, шо ви… ти розказував на факультативі?... - А ви… ти 

Йура, ти не йдеш на діскацеку? В п’ятницю буде, ну і… ми би… (Дереш Л., Культ, с. 29)
Чоловіки також заповнюють паузу та використовують для цього певні засоби:
- Е-е, ну, так, у принципі. (Дереш Л., Культ, с. 11)
 Але, іноді, коли це відбувається, нам зрозуміло, що вони копіюють дії жінок:
- Ух-х-х-х… Гм-м-м-м… Ой-й-й-й… н-н-н-нн—у-у …. Ти знаєш, Іринко, ти ж сама 

бачиш, купа роботи, ваші контрольні треба перевіряти…. С-с-с-с нє…не-не….боюсь, 
що я не піду….(Дереш Л., Культ, с. 30)

Жінки краще розпізнають емоції, які людина виражає за допомогою міміки. Ця здат-
ність зумовлена їхнім нахилом до соціальної взаємодії, її можна пояснити із позиції куль-
турних та біологічних особливостей. Отже, робимо висновок, що у художньому дискурсі 
частіше будуть зустрічатися приклади, де саме жінка виражає емоції мімікою:

- Рибина недовірливо наморщила чоло. (Дереш Л., Культ, с. 41)
- Ну-у-у… - Іринка склала губи бантиком. – Та всім цікавлюся, а ти? (Дереш Л., 

Культ, с. 41)
- Іра гидливо підібрала губи. (Дереш Л., Культ, с. 43)
Angelica frowned, and began to look about her trifle distractedly, as if in search of 

employment… (Lodge D., Small world, p. 11)
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Але, як, ми знаємо жінки можуть використовувати деякі чоловічі жести і навпаки. 
Також існують жести, що є загальними та у певній ситуації можуть використовуватися 
комунікантами різної статі:

- Баназай подумки сплеснув долонями у драматичному жасі: ну викапана тобі 
Соля! (Дереш Л., Культ, с. 42)

Жест сплеснути руками є суто жіночим, але доволі часто зустрічається при описанні 
емоційного стану чоловіків, як у нашому прикладі.

- Банзай ледь скривив губи. Страх вчепився в нього, наче реп’ях, і тепер не покидав 
ні на хвилину. (Дереш Л., Культ, с. 132)

- Банзаю підкосилися ноги, і він тихо сповз по стіні. (Дереш Л., Культ, с. 138)
He broke off, frowning into his sherry glass. “I don’t know why I’m telling you all this,” he 

said, shooting a slightly resentful look at Persse.
Persse blushed. “Three metre’s all wrong,” he said. (Lodge D., Small world, p. 7)
Більш розвинута здатність жінок розпізнавати емоції по міміци може бути результа-

том процесів соціального та культурного устрою, у якому ролі розташовані залежно від 
статі. Але такж це можна пояснити більш розвинутою правою півкулею мозку жінок. Ця 
півкуля регулює невербальну активність. 

При взяємодії із чоловіками більш високого статусу або з тими, кого жінки вважають 
симпатичними, вони приймають розслаблену, відкриту позу та прямо дивляться на свого 
співрозмовника, якщо це не дуже приємний для них чоловік:

Побачивши його, вона розкинула руки неначе для обійм, але обличчя її було, навпаки, 
досить зосередженим.  (Чех, А., Сині двері зліва, с. 51) 

Вона стояла з розгорнутими руками, перевалювалася з ноги на ногу і виразно та 
допитливо дивилася на нашого головного героя. (Чех, А., Сині двері зліва, с. 52) 

Що стосується поз чоловіків, то в ситуації потенційної фізичної загрози, чоловіки 
більш уважні ніж жінки та їхні пози стають захисними:

- Ростик – із піднятим підборіддям, зі складеними за спиною руками, гоп – із рука-
ми у кишенях… (Дереш Л., Культ, с. 50)

 Рухи тіла чоловіків є не такими розслабленими, та є більш беспокійними та не-
стримними ніж у жінок [7: 184-188]. Чоловічі пози не є такими виразними як жіночі та 
іноді навіть можуть здаватися незграбними: 

…здивувався наш головний герой, ставши у стомлену позу… (Чех, А., Сині двері 
зліва, с. 51)

Наш головний герой, тримаючись за стіну й випинаючи носочки своїх черевиків… 
підлетів до Валюші й склонився у досить незграбному, проте щирому поклоні. (Чех, А., 
Сині двері зліва, с. 53) 

Але трапляються і виключення, коли пози героїв чоловічої статі дуже розслаблені, 
це залежить також від національності та соціального статусу мовця, як у прикладі про 
британських вчених-філологів:

Some were leaning back as far as their seats allowed, staring vacantly at the ceiling, 
others were slumped forwards onto the desks that separated each row, resting their chins on 
folded arms… (Lodge D., Small world, p. 29)

У просторовій поведінці чоловіків та жінок також є відмінності. Так, жінки віддають 
перевагу меншій міжособисністій дистанції, ніж чоловіки. З іншого боку, незалежно від 
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статі, усі люди намагаються більше наблизитися до жінок, а якщо намагається набли-
зитися жінка, то міжособистніста дистанція скорочується ще більше [8: 63]. Крім того 
доказано, що жінки схильні частіше та сильніше торкатися свого співрозмовники і роз-
полагатися до нього обличчям: 

- Слухай, мала, - Кіра обережно почухала її лікоть, - ти багато куриш. (Цілик І., 
Післявчора, с. 7)

- Знаєш, Славондер,- Кіра потерлася об нього носом і зітхнула… - Кіра його ле-
генько тріснула по спині…. (Цілик І., Післявчора, с. 55)

…як міцна рука, що належала власниці галасливого голосу, вхопила його за рукав 
пальта. (Чех, А., Сині двері зліва, с. 23) 

- Славний, славний, - Корф посмикала за рукав. (Чех, А., Сині двері зліва, с. 31)
У багаточисленних поясненнях статевих відмінностей у використанні мови тіла все 

ж є деякі білі плями. Щоб підтвердити те чи інше пояснення, необхідні докази. Але у 
широко розповсюдженій гіпотезі, яка стала такою популярною основною мірою дяку-
ючи феміністскому руху, за основу пояснення відмінностей в емоціональних проявах 
чоловіків та жінок прийнято вважати чоловіче домінування. 

Існує припущення, що типові комунікативні патерни жінок, а саме – часте викорис-
тання посмішок та поглядів та більш розвинута здатність декодувати невербальні сигна-
ли, вказує на те, що жінки більш зацікавлені в отриманні зворотнього зв’язку від свого 
співрозмовника. У більшості культур жінок вважають соціально більш слабкими. Таким 
чином, за думкою, багатьох вчених, жінки використовують ці патерни, щоб випередити 
конфліктні ситуації та виробити стратегії, адекватні умовам взяємодії. 

Вочевидь, гіпотезу про чоловіче домінування підтверджують результати досліджен-
ня ієрархічної структури влади, яка розглядається як «структура уваги». У цій структурі 
люди, які мають менше влади, більше спостерігають за поведінкою іншої людини для 
регуляції своїх дій. Таким чином, можна сказати, що погляд людей, що мають меншу 
соціальну владу, як правило, спрямован на людей, які стоять на більш високому ієрархіч-
ному щабелі соціальної влади. 

Із позиції чоловічого домінування, рухи жінок повинні бути більш стриманними та 
такими, щоб їх можна було контролювати [6: 189-190]. Відповідно до соціальних та куль-
турних сподівань до жінок, вони (жінки) повинні біти менш домінантними ніж чоловіки. 

Але це питання є дуже спірним, тому що вірним є ствердження, що жінки більш 
емоційні ніж чоловіки, а це не зовсім відповідає гіпотезі чоловічого домінування. Також 
слід брати до уваги, що вербальна та невербальна поведінки людей залежать не лише від 
їхньої статі, але й від культури країни, де проживає людина та від її соціального статусу.

Підсумовуючи, можна сказати, що матеріал для дослідження не вичерпано, а тема 
буде актуальною до тих пір, доки люди спілкуються мовою рухів та жестів, тобто ви-
користовують мову невербального спілкування. 
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СтруКтура СЛоЖнЫХ ПриЛагатЕЛЬнЫХ Со ЗначЕниЕм 
наЦионаЛЬно-тЕрриториаЛЬной ПринадЛЕЖноСти  

в СоврЕмЕнном руССКом ЯЗЫКЕ

Стаття присвячена розгляду структури складних прикметників зі значенням на-
ціонально-територіальної приналежності в сучасній російській мові. Здійснюється 
розгляд таких аспектів структури складних прикметників як кількість компонентів, їх 
характер, редукція, субституція. 

Ключові слова: складні прикметники, національно-територіальна приналежність, 
редукція, субституція, структура.    

Статья посвящена рассмотрению структуры сложных прилагательных со зна-
чением национально-территориальной принадлежности в современном русском языке. 
Проводится анализ таких аспектов структуры сложных прилагательных как количе-
ство компонентов, их характер, редукция, субституция. 

Ключевые слова: сложные прилагательные, национально-территориальная при-
надлежность, редукция, субституция, структура. 

The article deals with the structure of compound adjectives with the national-territorial 
meaning in the contemporary Russian language. Such aspects of the structure as the number of 
the components, their character, reduction and substitution are analyzed. 

Key words: compound adjectives, national-territorial meaning, reduction, substitution, 
structure. 

     
В современном русском языке функционирует целый класс сложных прилагательных 

со значением национально-территориальной принадлежности. Это прилагательные типа 
франко-прусский, итало-российский, русско-немецкий и т.д. Сфера функционирования 
подобных образований довольно широка и связана с различными сферами деятельно-
сти. Изменение политической ситуации, экономические и социальные преобразования в 
XX – начале XXI века способствовали значительному увеличению количества сложных 
прилагательных типа русско-турецкий, китайско-японский, франко-немецкий и т.д. в си-
стеме современного русского языка. Эти сложные образования, которые состоят из двух 
и более компонентов, обозначают национально-территориальную ориентацию опреде-
ляющих их существительных, например, англо-русский словарь, русско-китайская де-
кларация, русско-австрийское соглашение и т.д.                 

Сложные прилагательные представляют собой структурные семантические един-
ства. Рассмотрим основные аспекты структуры анализируемых прилагательных, такие 
как количество компонентов (итало-российский, русско-англо-франко-итальянский), их 
характер (русско-французский, американо-советский), редукция (англо-американский, 
австро-итало-французский), субституция (британско-американский, германо-совет-
ский). Что касается количества компонентов, то чаще всего встречаются двухкомпонент-
©   Суїма І.П., 2012
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ные прилагательные (китайско-советский, франко-российский, испано-английский), 
реже - сложные образования, состоящие из трех и более компонентов (австро-итало-
французский, русско-прусско-французский, германо-советско-польский, ирано-турецко-
азербайджанский, русско-английско-испанско-французско-китайский).                                  

Сложные прилагательные со значением национально-территориальной принадлеж-
ности, состоящие из четырех и более компонентов, обычно встречаются в лингвисти-
ческой сфере функционирования, т.е. с такими определяющими существительными как 
«словарь», «разговорник» и т.д. Например, русско-английско-немецко-французско-ла-
тинский словарь, русско-украинско-польско-английский разговорник.  

 Если говорить о структурных особенностях рассматриваемых  прилагательных, то 
в ряде случаев очевидно, что достаточно часто мы сталкиваемся с такими явлениями 
как редукция (франко-прусский, испано-португальский, итало-немецкий), субституция 
(американо-британский, германо-советский) компонентов данных сложных образова-
ний. Это может быть связано, по-видимому, со сферой употребления прилагательного, 
с определяющим его существительным. Например, итальянско-немецкий словарь, но 
итало-турецкая (или итальяно-турецкая) война; испано-германский договор, но испан-
ско-русский словарь;  российско-грузинский конфликт, но русско-турецкий разговорник. 
Считается, что эти особенности структуры прилагательных со значением националь-
но-территориальной принадлежности зависят, прежде всего, от экстралингвистических 
факторов [1;2]. Так, можно предположить, что сложные прилагательные типа «русско-
испанский», «финско-русский», «немецко-французский» относятся к народам, их языку, 
национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к территории соответству-
ющей страны, внутреннему устройству, истории. Например: русско-испанский словарь, 
финско-русская транскрипция,  немецко-французский университет. Прилагательные 
«российско-белорусский», «финляндско-российский», «германско-польский» относятся к 
государствам (России, Финляндии, Германии, Польше, Белоруссии), отношениям между 
ними и обозначают что-то свойственное, характерное для государства, принадлежащее 
государству. Например: русско-белорусские отношения, финляндско-русская премия, 
германо-польский конфликт. Таким образом, примеры сложных прилагательных с пол-
ными (не усечёнными) основами подчеркивают принадлежность к государству и носят 
официальный оттенок, а примеры с усеченными основами подразумевают скорее при-
надлежность к национальной культуре. 

По мнению других ученых [4], если рассматривать усеченные формы  греко-, анг-
ло-, австро-, франко-, итало- и др, то в этом случае использование усеченных форм 
чаще связывают с установленной традицией комбинации компонентов в составе слож-
ного прилагательного. Например, греко-католическая церковь, франко-германская во-
йна, итало-эфиопская война. Существует также мнение, что разные структурные формы  
прилагательных со значением национально-территориальной принадлежности являются 
синонимичными и могут употребляться в одних и тех же случаях. Например, В.П. Пе-
тушков, Т.Н. Поповцева, Н.В. Соловьев в своей работе «Новое в русской лексике. Сло-
варные материалы»[3] утверждают, что прилагательное финско-советский  «обозначает 
то же, что и финляндско-советский; относится к Финляндии и Советскому Союзу и их 
отношениям.». Они также приводят примеры предложений с данными прилагатель-
ными, обращая внимание на то, что оба варианта могут употребляться в одинаковом 
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контексте: «Предметом нашей особой заботы были взаимные отношения между Фин-
ляндией и Советским Союзом, которые начиная с 1948 года основываются на прочной, 
взаимовыгодной основе финляндско-советского Договора о дружбе. » и второй пример: 
«Финско-советский мирный договор содержал предпосылки развития мирных взаимо-
отношений между этими соседними странами.» Кроме редукции, для сложных прила-
гательных со значением национально-территориальной принадлежности характерно 
также такое явление как субституция компонентов. Например, сегодня по отношению 
к немцам и Германии употребляются сложные прилагательные с основами немецко- и 
германско- (германо-). Прилагательное «германский» в значении «немецкий» дается 
многими словарями как устарелое (например: С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый 
словарь русского языка. 4-е изд., М., 1997) [6]. Однако в настоящее время сфера упо-
требления сложных прилагательных с основой «германско» расширяется (например, до-
статочно часто употребляется на сайте Посольства Германии в Российской Федерации). 
Сотрудники посольства объясняют это явление так: «Ответ короткий: немецкий - это 
язык, продукт, человек и т. п., всё что связано с национальностью (например, немецко-
русский словарь, немецко-японская технология); германский – это парламент, договор, 
фестиваль и т. д., т. е. всё, что связано с государственностью (германо-советско-польская 
война, германо-американский союз).

Таким образом, в большинстве случаев можно говорить о том, что структурные осо-
бенности  прилагательных со значением национально-территориальной принадлежно-
сти  и их семантическая нагрузка связаны с целым рядом лингвистических (определя-
ющее слово, традиция комбинации компонентов в составе сложного прилагательного) и 
экстралингвистических (национально-государственная принадлежность прилагательно-
го) факторов. 
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ріЗноаСПЕКтнЕ оБгрунтуваннЯ  
СутноСті оБраЗного мовЛЕннЯ

У статті подається різноаспектне обґрунтування сутності образного мовлення.
Ключові слова: образне мовлення, художній образ, словесний образ, образ літера-

турного героя.
В статье рассматриваются разноаспектные обоснования сути образной речи.
Ключевые слова: образная речь, художественный образ, словесный образ, образ ли-

тературного героя.
The article deals with the essence of figurative speech.
Key words: figurative speech, artistic image, verbal image, image of the literary hero.

Дослідження категорії образності в різноплановому контексті передбачає усві-
домлення та розуміння образності і як естетичної категорії. Як свого часу відзначав 
В.В.Виноградов, «Складне і функціонально різнобічне питання про образність худож-
нього мовлення або поетичної мови. Воно в усякому разі не зводиться до проблеми пе-
реносного вживання слів, висловів, до проблеми тропів, метафор і порівнянь. Воно на-
лежить до центральних питань естетики художнього слова» [1:111]. Іншими словами, 
образність є особливою формою естетичного освоєння світу. Це поняття входить і до 
категоріального апарату естетики. Практичне значення використання терміна «образ-
ність» як естетичної категорії, на нашу думку, полягає в тому, що вона, концентруючи 
увагу на продуктивній стороні художнього відображення, дозволяє дослідникам, орієн-
туючись на специфічні риси художнього образу, мати критерії адекватності сприйняття 
творів мистецтва.

Філософією й соціологією, психологією й етикою, естетикою й мистецтвознавством 
сьогодні визнано, що естетичні відчуття – це найвищий ступінь чуттєвого розвитку, бо 
естетична реакція зорієнтована не на будь-які об’єкти і відношення, а лише на досконалі, 
гармонійні. Проблему естетичного у мові на різних її рівнях розглядали багато вчених 
(Ш.Баллі, В.В.Виноградов, Н.Є.Миролольська, О.О.Потебня, Л.О.Новиков та ін.). Так, 
О.В.Крутоголова відзначає, що для правильного володіння мовленням важливого зна-
чення набуває знання його естетичних характеристик, тобто тих особливих якостей, які 
використовуються безпосередньо в навчальному процесі. До таких характеристик до-
слідниця відносить: а) цілеспрямованість, переконливість, впливовість, спонукальність; 
б) логічну ясність, точність, зрозумілість, в) виразність, емоційність, образність [4: 17].

Н.Є.Миропольська розглядає образність слова як важливий стимул естетичного роз-
витку особистості. Це дало вагомі підстави науковцю, щоб сформулювати критерії сфор-
мованості естетичного ставлення до мови: 1) мовна грамотність; 2) естетичне чуття мови 
(розуміння мистецтва слова, його образності та вміння ним творчо послугуватися); 3) на-
тхнення, що мобілізує інтелектуальні й емоційні можливості; 4) асоціативність естетич-
©   Сіранчук Н.М., 2012
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ного сприймання, яка сприяє поглибленню розуміння образності слова; 5) творча уява; 
6) розвинутість форм естетичної свідомості: ідеалу, смаку, потреб, оцінки тощо, яка про-
являється у здатності точно та образно висловлюватися; 7) вияв індивідуальності, який 
пов’язується зі становленням особистості [5:24]. На думку Л.О.Новикова, естетичний 
вплив образного слова пояснюється тим, що воно творчо створюється і відтворюється 
мовцем. Воно не тільки розуміється, але й переживається[6: 45].

Отже, дослідження образності в естетичному аспекті зумовлюється, на наш погляд, 
актуалізацією його практичної сторони: створення чіткої, злагодженої системи естетич-
ного виховання в загальноосвітніх закладах не можливе без глибокого розуміння законо-
мірностей естетичного впливу мови у процесах безпосереднього мовленнєвого спілку-
вання та ознайомлення з художніми творами.

Огляд та аналіз лінгвістичних (принагідно лінгводидактичних) джерел засвідчив на-
явність терміна «образне мовлення». Було зафіксовано такі його визначення: «алегорич-
не мовлення, що пов’язує з предметом, про який іде мова, низку побічних уявлень, які 
викликають те чи інше емоційне відчуття»

(О.С.Ахманова) [7:387];  «якщо структура мовлення, впливаючи на свідомість (або 
виражаючи її), формує конкретно-чуттєві уявлення про дійсність, воно називається об-
разним» (Б.М.Головін) [3: 28]; «образність мовлення передбачає володіння засобами 
мовної образності, які зазнають певних процесів: вибір, повторення, розміщення, комбі-
нування, трансформування тощо» (Н.В.Гавриш) [2: 241].

Зважаючи на багатоаспектність проблеми образності, ми дійшли висновку, що фе-
номен «образне мовлення» слід уважати полікомпонентним утвором, що включає в себе 
такі аспекти:

- психологічний – із цих позицій образне мовлення – це специфічний, складний про-
цес, деякою мірою, опосередкованого, суб’єктивного відображення фактів, явищ, пред-
метів (їх ознак) навколишньої дійсності у вигляді конкретно-чуттєвих уявлень, асоціа-
тивно пов’язаних один із одним, реальних чи створених уявою в свідомості мовця;

- лінгвістичний (лексико-семантичний, комунікативний) – складний, специфічний 
процес використання в мовленнєвому спілкуванні з метою певного повідомлення мов-
них засобів, як стилістично (експресивно) нейтральних, що набувають образного потен-
ціалу шляхом актуалізації їх значень, семантичного зрушення, внесення до них різно-
ступеневих смислових емоційно-естетичних нашарувань, що досягається переважно на 
лексико-семантичному рівні;

- естетичний –  у цьому аспекті образне мовлення становить такий свідомий твор-
чий процес використання мовних одиниць, що стимулює передусім естетичне сприйнят-
тя дійсності, в якому раціональна та емоційна сторони знаходяться в єдності, зумовлю-
ють одна одну – пізнання природно існує в переживанні, а емоційність безпосередньо 
залучається до пізнавального процесу; а також сприяє формуванню певних ідейних пе-
реконань, моральних якостей та естетичних смаків мовця;

- лінгводидактичний (практичний) – здатність учнів доречно використовувати в 
усних (письмових) висловлюваннях виразники образності (реалізуються в лінгвістич-
них та літературознавчих категоріях і опановуються школярами в теоретичному курсі 
предметів «Українська мова», «Українська література»), що впливають на емоційно-по-
чуттєву сферу їхньої життєдіяльності.
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Обґрунтування окремих аспектів проблеми образного мовлення надало можливість 
дійти висновку, що феномен «образне мовлення» -  явище спорадичне (воно викорис-
товується переважно в художньому стилі: при тому в устах мовців, наділених естетич-
ним смаком), специфічне, багатоаспектне (див. схему 1.) входить до кола досліджуваних 
проблем із психології, психолінгвістики, літературознавства, лінгвістичних дисциплін: 
лексики, семантики, стилістики, культури мовлення, лінгвістики тексту, лінгводидакти-
ки, а також естетики, поетики, риторики, філософії, мови художньої літератури тощо), 
стильотворче, повновартісне, а тому й вагоме.

Схема 1.
відображення багатоаспектності дослідження образного мовлення

ЛітЕратура

1. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики / Виноградов В.В. – М.: Высшая 
школа, 1981 – 320 с.

2. Гавриш Н.В. Формирование образности речи старших дошкольников в процес се обу-
чения родному язику: дис. … канд. педаг. наук: 13.00.07/ Гавриш Н.В. – М., 1991. – 188 с.

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи / Б.Н. Головин[учеб. для вузов по спец. «Рус. 
яз. и лит.» - 2-е изд., испр]. – М.: Высшая школа, 1988. – 320 с.

4. Крутоголова О.В. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення української 
мови в школі (5-7 класи): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педаг. наук: 
спец.13.00.02 «Теорія і методика навчання»/ О.В. Крутоголова. – К., 1994. – 24 с.

5. Миропольская Н.Е. Вслушиваясь в слово/Н.Е. Миропольская [пособие для учите-
ля]. – К.: Рад.шк., 1989. – 195 с.

6. Новиков Л.А. Искусство слова/Л.А.Новиков[2-е изд., доп.]. – М.: Педагогика, 
1991. – 144 с.

7. Словарь лингвистических терминов /[сост. О.С. Ахманова]. – 2-е изд., стереотип-
ное. – М.: Совет. энциклопедия, 1969. – 608 с.



108

УДК 811.161.1’ 42
Савченко А.В.

(Днепропетровск, Украина)

нЕПрЕднамЕрЕнноЕ наруШЕниЕ ЯЗЫКовой нормЫ
(на материале русскоязычных текстов улицы)

Стаття присвячена розгляду випадків ненавмисного порушення мовної норми. Здій-
снюється аналіз даних порушень на матеріалі російськомовних текстів вулиці.

Ключові слова: норма, текст вулиці, орфографічні помилки, пунктуаційні помилки, 
стилістичні помилки.

Статья посвящена рассмотрению случаев непреднамеренного нарушения языковой 
нормы. Проводится анализ данных нарушений на материале русскоязычных текстов 
улицы.

Ключевые слова: норма, текст улицы, орфографические ошибки, пунктуационные 
ошибки, стилистические ошибки.

The article deals with some cases of unpremeditated breach of language norm. The given 
breaches are analysed in terms of the Russian-language street texts.

Key words: norm, street text, spelling errors, punctuation errors, stylistic errors.

Сложно оспорить тот факт, что языковой облик является неотъемлемой характерис-
тикой лица города. Улицы и проспекты изобилуют большим разнообразием текстовой 
информации, которая представлена на вывесках и плакатах, в названиях коммерческих 
и государственных учреждений, в наименованиях улиц и переулков. Они отличаются 
оформлением и содержанием, тематикой и жанром. Их классификации могут удивить 
бесконечным множеством вариантов. Однако все это многообразие должно объединяться 
одной неоспоримой чертой – ответственностью за предоставляемый материал.

Грамматически неверно оформленная вывеска оставляет негативный отпечаток на 
целостном портрете города. Также она способна вызвать привыкание у рядовых жителей 
именно к такому написанию слова либо конструкции, что в дальнейшем может привести 
к неправильной трактовке ими русского языка. Такая ситуация является недопустимой 
и для ее предотвращения требуется проведение соответствующих исследований (для 
выявления наиболее общих тенденций) и принятие необходимых мер. Следовательно, 
целью данной работы является рассмотрение случаев нарушения языковой нормы среди 
русскоязычных надписей и вывесок г. Днепропетровска, которые мы будем называть тек-
стом улицы [1: 40]. В осуществлении этой цели нам помогут следующие задачи:

- теоретический обзор проблемы нарушения языковой нормы;
- применение данного материала к объекту исследования.
Для рассмотрения вопроса об отклонении от нормы определим вначале, что такое 

норма. Базовым для нашего исследования мы будем считать следующее определение: 
норма – это «принятые в данном языковом коллективе, сознательно поддерживаемые и 
предписываемые в качестве образцовых способы устной и письменной передачи слов, 
форм и отдельных звуков; допустимые виды лексической сочетаемости, а также предпо-
©   Савченко А.В., 2012
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чтения в выборе тех или иных слов или выражений в соответствии с конкретной речевой 
ситуацией» [2: 74].

При решении задачи нормированности / ненормированности текста улицы нуж-
но учитывать тот факт, что помимо нарушения норм с целью экономии тех или иных 
средств и ресурсов или актуализации языковой игры в ряде случаев нормы нарушаются 
по незнанию, то есть возникают различные виды ошибок, грамматических или стилис-
тических. Грамматические ошибки – это нарушение норм слово- и формообразования 
(примеры: завпечатлеть вм. запечатлеть; заместо вм. вместо; раздумчивый взгляд вм. 
задумчивый взгляд), а также норм синтаксической связи между словами в словосочета-
нии и предложении.

Речевые (стилистические) ошибки – это нарушение лексической сочетаемости, а 
также недочеты в построении синтаксических конструкций.

Графические ошибки алфавитного типа – такие, которые нарушают основное графи-
ческое правило: «1) в русском письме буква такая-то передает такую-то фонему; 2) дан-
ная фонема передается вот этой буквой» [3: 115]. Эти ошибки не являются следствием 
неопознания фонемы, не являются отражением на письме ее позиционного варьирова-
ния, поскольку фонема, обозначенная ошибочным написанием, в этих случаях находится 
в сигнификативно-сильной позиции.

Наряду с графическими ошибками алфавитного типа существуют графические 
ошибки фонологического типа – такие, которые отражают на письме позиционное ва-
рьирование фонем в сигнификативно-слабых (т. е. по отношению к смыслоразличению) 
и перцептивно-слабых (т.е. по отношению к восприятию) позициях. Примеры ошибок 
в сигнификативно-слабых позициях – это вАда, вИсна, начИл, понЕл, вывоС, конЬчик, 
раЩистить, оЦа, деЦкий, лечЧик.

Такие ошибки, представляющие собой прямое нарушение орфографических правил, 
– в той части этих правил, в которой они противоречат правилам графическим, можно 
назвать собственно-орфографическими. Пунктуация, как и другие знаки письменного 
языка, служит целям общения между людьми. При помощи знаков препинания пишу-
щий выражает определённые значения и оттенки, вкладываемые им в своё письменное 
высказывание. А читающий, видя пунктуационные знаки в тексте, на основании их воспри-
нимает выражаемые значения. Знаки препинания либо разделяют, либо выделяют что-то 
в тексте, обозначают границу предложения. Следовательно, они разделяют предложения в 
тексте, помогая точно понимать написанное и читать текст с нужной интонацией.

Принципы, на которых основана современная пунктуационная норма, и принципы, 
которые выявляют себя в реальном пунктуационном поведении пишущих, не совпадают. 
Нормативное правило постановки запятой в соединительных конструкциях основано на 
синтаксическом принципе (предикативный или непредикативный характер соединяемых 
единиц). В реальной практике пишущие отмечают пунктуацией различные смыслы, 
оформленные в устной речи интонационно, то есть демонстрируют действие принципа 
интонационно-смыслового.

Функционально стилистические нормы проявляются на всех уровнях языка, однако 
наиболее  очевидны они на уровне лексики и фразеологии, поскольку лексические и фра-
зеологические единицы языка достаточно четко закрепляются за отдельными стилями 
(хотя и употребляются за пределами этих стилей). Употребление их вне пределов стиля 
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может быть стилистически оправданным и базируется именно на том, что читатель по-
чувствует и правильно поймет причину отступления от нормы. В художественных тек-
стах такие отступления от нормы – один из признаков стиля: для языка массового обще-
ния они воспринимаются как обоснованные и уместные лишь в тех жанрах, которые по 
всему комплексу своих языковых параметров приближаются к художественному стилю.

Ряд ошибок в отборе слова не может быть отнесен к стилистическим; это скорее 
ошибки, которые возникают в результате недостаточно полного знания и тонкого ощуще-
ния семантики слова, незнания внеязыкового объекта, который описывается, неумение 
пользоваться переносным значением слова и др. Понять появление таких отступлений от 
лексических норм можно, однако простить нельзя, потому что, как известно, даже важ-
нейшие, самые ценные мысли, предложения, начинания могут остаться незамеченными, 
если не найти для них самого точного языкового воплощения.

Все перечисленные выше виды ошибок имеют место в исследованных нами текстах 
улицы. Далее мы суммируем наиболее распространенные случаи непреднамеренного на-
рушения нормы.

1. Орфографические ошибки чаще всего наблюдаются в следующем:
А. Использование безударных гласных: 
Приминение вм. Применение;
прихожии вм. прихожие; 
Б. Функционирование удвоенных согласных; в ряде случаев данные ошибки, по-

видимому, вызваны интерференцией украинского языка: 
Исскуство вм. Искусство;
 Гама вм. Гамма; 
раннее вм. ранее;
 Акумуляторы вм. Аккумуляторы;
В. Слитное и раздельное написание частей слова: 
Фото таблички на память вм. Фототаблички на память; 
График работы уголовно исполнительной инспекции Жовтневого района вм. Гра-

фик работы уголовно-исполнительной инспекции Жовтневого района; 
Лечебно диагностический кабинет вм. Лечебно-диагностический кабинет;
 впридачу вм. в придачу;
Г. Нарушение правил использования прописной и строчной буквы: Фланцы, Уплот-

нения, Задвижки, Краны вм. Фланцы, уплотнения, задвижки, краны.
2. Пунктуационные ошибки:
А. Отсутствие запятой, выделяющей придаточный оборот: 
Если Вы знаете людей находящихся в наркотической зависимости и есть желание 

помочь им – звоните! вм. Если Вы знаете людей, находящихся в наркотической зависи-
мости, и есть желание помочь им – звоните!

Б. Отсутствие тире: 
Напечатай 40 фотографий получи фото альбом в подарок вм. Напечатай 40 фото-

графий – получи фотоальбом в подарок; 
Кто не играет тот не выигрывает вм. Кто не играет – тот не выигрывает; 
Свобода от наркотиков и алкоголизма это реальность вм. Свобода от наркотиков 

и алкоголизма – это реальность.
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3. Стилистические ошибки в исследуемых нами текстах связаны с неправильным 
выбором слова или конструкции. Проиллюстрируем сказанное фотографией официаль-
ной надписи:

К сожалению, наличие речевых ошибок не вызывает затруднений в понимании 
предъявляемой информации для большинства читающих тексты улицы г. Днепропе-
тровска, потому что текст улицы, будучи полимодальнным, выполняет функцию ре-
презентации фрагмента реальности и актуализирует у индивида определенные модели 
смыслопорождения, задействуя одновременно несколько модальностей. Мы говорим «к 
сожалению», так как в ином случае невосприятие текста вынуждало бы его составителей 
избавляться от возможного нарушения нормы.

Негативное воздействие текста улицы на индивида определяется, во-первых, 
пренебрежительным отношением многих пишущих к речевой культуре, обусловленным 
низкой языковой компетенцией многих рекламодателей, проявляющейся в большом ко-
личестве разного рода ошибок в текстах города. 

Массовое тиражирование ошибок, разрушающих норму устной и письменной  лите-
ратурной речи, формирует негативное отношение не только к языковой норме, но и к со-
циальной норме вообще. С искажением языковой нормы искажаются и познавательные 
модели, репрезентированные в единицах языка, что ведет к деформации сознания инди-
вида. 

Не только лингвисты, литературоведы и культурологи, но и обычные люди, которых 
волнует состояние уровня речевой культуры, давно бьют тревогу: за последние годы, 
пока общество переживало период коренной исторической ломки, литературный язык 
претерпел настолько значительные изменения, что многие говорят о языковой ката-
строфе. Язык «улиц», для которого всегда было характерно использование нецензурной 
и жаргонной лексики, не только практически полностью заменил собой обыденную 
бытовую речь, стал средством общения большинства, но и ворвался в язык средств мас-
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совой информации, в речь политиков и общественных деятелей, в художественную ли-
тературу, и, в первую очередь, в письменный текст улицы. 

«Знаток русского языка идет по городу, как по минному полю, едва успевая уворачи-
ваться от рассеянных тут и там перлов» [4]. Русский язык в опасТности! Кругом – Zона 
риска! – пишут исследователи текстов улицы в сети Интернет.

Язык отражает лицо города, его культуру и быт, и неправильный текст улицы может 
привести к сдвигам и несоответствиям в данных сферах. Стремление не допустить этого, 
должно стать целью каждого автора, каждого творца, вносящего свой вклад в языковую 
картину города.
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мова ЯК вираЗниК авторСЬКоЇ СвідомоСті
(на прикладі жанру фантастики)

Стаття присвячена розгляду мови як засобу вираження авторської свідомості че-
рез процес мислення та його відображення – уяву. Мовна і концептуальна картина світу 
представлені як основні елементи репрезентації свідомості. Розглянуто мовні засоби 
вираження авторської свідомості.

Ключові слова: мова, свідомість, мислення, мовна картина світу, концептуальна 
картина світу, НТП, концепт, авторські неологізми.

Статья посвящена рассмотрению языка как способа выражения авторского созна-
ния через процесс мышления и его отображение - воображение. Языковая и концепту-
альная картины мира представлены как основные элементы репрезентации сознания. 

Ключевые слова: язык, сознание, мышление, языковая картина мира, концептуаль-
ная картина мира, НТП, концепт, авторский неологизм.

The article deals with the language as a way of expressing the author’s consciousness 
through the process of thinking and its mapping - the imagination. Linguistic and conceptual 
picture of the world as a representation of the basic elements of consciousness. 

Key words: language, consciousness, thinking, language picture of the world, the concep-
tual picture of the world, STP, concept, author`s neologism.

Мислення це процес відображення в свідомості людини суті речей, закономірних 
зв’язків і відносин між предметами чи явищами дійсності [1]. 

Процес мислення не можливий  без вербального втілення, тому з філософської точки 
зору, поняття людини нерозривно пов’язане  з поняттям мови  як втіленням процесу мис-
лення, виражене у слові, у формах мови, граматичній будові ітд.

Отже, мова – засіб формування людської думки, тобто виконує мислеоформулюючу 
функцію, що є головним генератором розвитку інтелекту людини, уяви, фантазії, є засо-
бом самопізнання, сприяє комунікації людини, що робить її гідним членом суспільства.  

Але не можна зводити феномен мови лише до споживацьких потреб. Адже мова є не 
лише засобом відображення реальності, а й інтерпретує її, створюючи особливу реаль-
ність для людини. 

Саме уява як відображення складного мисленнєвого процесу, в загальному руслі яко-
го відбувається і мовотворчий процес є тією силою, що спонукає людину до  прогресу 
думки, самовдосконаленню та до мистецтва, зокрема літератури. 

Уява (гр. «рhantasia») – процес створення дійсності на основі власного чуттєво-мен-
тального досвіду, уявлення можливих подій, передбачення певних ситуацій, програму-
вання власної діяльності, тобто випереджальне відображення реальності. В свою чергу 
варто відрізняти поняття «уява» і «фантазія». Це – різні, нетотожні поняття, оскільки 
фантазія не пізнає, а лише грає уявлюваними образами. Фантазія є одним з різновидів 
©   Осадча О.С., 2012
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творчої уяви. Саме фантазії література завдячує появі такого оригінального жанру як 
фантастика.

Починаючи з античності, філософи, письменники, послуговуючись таким способом 
вигадки, створювали моделі ідеальних держав майбутнього – утопій, заклавши фунда-
мент художньої фантастики. Цей напрямок художньої літератури втілює мрію про іде-
альне, високодуховне суспільство, позбавлене «приземленості» матеріального світу. По-
слуговуючись здобутками науки, техніки, віддзеркалює невпинний цивілізаційний роз-
виток, і звільнення пригнобленої людської уяви в прагненні осягнути всю велич Всесвіту.

Але  ж що таке фантастика? Існує низка визначень цього поняття: 1. Поняття, образи, 
створені уявою, тобто такі, що не відповідають дійсності; вигадка. 2. Зображення подій, 
явищ у надприродному вигляді, не існуючих у дійсності; казкова основа мистецького 
твору. Невдатна претензія на реалізм гірше псує правдоподібність твору, ніж щира фан-
тастика (Леся Українка, VIII, 1965, 158); Залишаючи деяку фантастику і таємничість у 
зображенні подій, поети-класики в основу своїх балад кладуть цілком реальні факти з 
народного життя (Деякі питання поетичної майстерності, 1956, 168).3.  Збірн. Жанр лі-
тератури, а також твори, що описують явища, події нереальні, не існуючі в дійсності, які 
містять казкові образи. Художня література взагалі, а отже й фантастика, — це насампе-
ред пізнання через образне узагальнення (Літературна Україна, 18.У 1971, 4); Жанр на-
укової фантастики — вельми складний і трудний літературний жанр (Юрій Смолич, Пер-
ша книга, 1951, 78). 4. Щось видумане, нереальне, пов’язане з фантазією. Фантастика в 
науково-фантастичному творі повинна бути здійсненною, корисною, а не безглуздою, 
непотрібною нам (Олесь Донченко, VI, 1957, 594); [Академ.слов.]

Навіть відомі дослідники Т. Чернешова («Природа фантастики»),  Ю. Кагарлицький 
(«Що таке фантастика?»), Ц. Тодоров ( «Вступ до фантастичної літератури») говорять, 
що дати якесь остаточне визначення поняттю фантастики «майже безнадійна справа. 
Кожен під цим поняттям розуміє щось своє. «Наприклад, відомий американський пись-
менник-фантаст Роджер Желязни, кожного разу, як у критиці з’являлося нове визначення 
фантастики, писав оповідання або повість, а то й роман, які зовсім не відповідали цьому 
визначенню, але при тому були безперечно фантастичними творами». [5]

 «Відслідковуючи  уяву  людини як  невпинний мисленнєвий процес, продуктом тво-
рення якого в історично-поступальному аспекті, є міфи, казки, утопії, нарешті науково-
фантастичні твори,  можна відслідкувати процес формування мовної та концептуальної 
картин світу. кравець[].

У лінгвокультурології розмежовують мовну й концептуальну картину світу. Концеп-
туальна картина світу – це не лише система понять про сукупність реалій довкілля, але 
й система смислів, втілена в ці реалії через слова-концепти; мовна ж картина світу – це 
система взаємопов’язаних мовних одиниць, що відбиває об’єктивний стан речей довкіл-
ля і внутрішнього світу людини. Концептуальна картина світу існує у вигляді концептів, 
які утворюють концептосферу, а мовна картина світу – у вигляді значень мовних знаків, 
які утворюють сукупний семантичний простір мови. Концептуальна картина є ширшою, 
ніж мовна [лукаш Г.П.].

За словами Косенко: «Концептуальна картина світу засобами мови перетворюєть-
ся у мовну. Концептуальна картина світу й мовна різняться засобами створення: перша 
використовує поняття й уявлення, а друга - мовні одиниці. Таким чином, наявність не-
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вербальних засобів вираження в концептуальній картині світу і лінгвістичних засобів 
творення загальних рис та національних особливостей мовної картини світу - ось прин-
ципова відмінність між концептуальною та мовною картинами світу.

Але ці дві картини (мовна і концептуальна) взаємопов’язані. На думку Б.О. Серебре-
никова, цей зв’язок здійснюється в мові двома шляхами: мова позначає окремі елементи 
концептуальної картини світу, що виражається зазвичай у створенні слів (концептів) і 
засобів зв’язку між словами й реченнями, мова пояснює зміст концептуальної картини 
світу чи концепту, пов’язуючи між собою слова в мовленні.

Слово — це засіб доступу до концептуального значення. Отримавши через слово цей 
доступ, ми можемо підключити до мисленнєвої діяльності і інші концептуальні ознаки, 
які даним словом безпосередньо не названі (периферійні, приховані, можливі чи асо-
ціативні семи). Таким чином, слово є тим ключем, який відкриває для людини концепт 
як одиницю мисленнєвої діяльності і дає можливість скористатися ним в мисленнєвій 
діяльності [6].

Концепт виникає у процесі набування знань та отримання інформації про об’єкти 
та його властивості, причому ця інформація може включати відомості про уявний світ 
та можливий стан справ у ньому. У сумарному вираженні такі відомості включають у 
себе те, що окрема людина знає, припускає, думає, уявляє про навколишній світ. Кон-
цепт зводить різноманітні явища до чогось одного, підводячи їх під одну рубрику: він 
дає змогу зберігати знання про світ і є складником концептуальної системи, сприяючи 
обробці об’єктивного досвіду шляхом підведення інформації під певні напрацьовані сус-
пільством категорії та класи [7].

Творчість письменників у жанрі фантастики це оригінальне, унікальне явище. На 
особливу увагу заслуговує наукова фантастика. 

Як ми знаємо, ХХ століття – період активного розвитку науки і техніки. Століття 
найбільших науково-технічних досягнень і відкриттів, які позначилися на всіх сферах 
життя і мистецтва. 

Електронізація, розвиток атомної енергетики, виробництво нових матеріалів, роз-
виток біотехнології, космізація. Створюється ціла низка машин, приладів, сплавів, які 
з плином часу знаходять застосування і в усіх галузях промисловості. Але найбільше 
досягнення 20 століття це – освоєння і вивчення космічного простору. Ця подія має не-
абияке значення для подальшого розвитку людства, меж пізнання навколишнього серед-
овища. 

Наукові відкриття спричинили неабиякий вплив на літературу, зокрема фантастично-
го жанру. Вчені, як люди холодного розуму, висловлюючи свої науково-технічні гіпотези, 
були далекими від ідеалістичного бачення реальності, але люди, пересічні громадяни, 
сприймали геніальні ідеї, як вияв буйної, нездорової фантазії чи навіть просто мрії, але 
з плином часу, це виявилося реальною дійсністю.  Звичайно, це викликає захоплення, 
подив, як людський розум здатний так змінювати реальність?! Але мало хто знає, що 
саме дитячі переживання від прочитаної книги багато в чому визначає подальший шлях 
вченого. Такі відомі науковці, як Цілковський, Обручев, зізнаються, що прагнення до 
космічних подорожей, наукових відкриттів було закладено в них «відомим фантазером» 
Жюлем Верном.  До речі, цікаво відзначити, що багато хто з них згодом самі писали 
науково-фантастичні твори. Романи Обручева «Плутонія» і «Земля Савінкова» увійшли 
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до золотого фонду нашої фантастичної літератури. У «Мрії про Землю і небо» Ціолков-
ський намалював фантастичні картини життя на астероїдах. На сторінках його наукових 
творів формули і математичні викладки перемежовуються описами, які представляють 
собою по суті науково-фантастичний нарис. Однією з перших робіт його в області астро-
навтики була науково-фантастична повість «Поза Землі» (почата в 1896, повністю ви-
дана в 1920, перевидана в 1958 році). Ряд голів її викладає в нарисної формі результати, 
отримані Ціолковським при розробці теорії міжпланетних польотів. У повісті зображено 
майбутнє завоювання Космосу: подорож на великій складовою ракеті «2017 року» спо-
чатку навколо Землі, потім – до орбіти Місяця і політ малої місячної ракети з екіпажем у 
декілька чоловік, створення постійних поселень у світовому просторі. Засобами наукової 
фантастики Ціолковський висловив свої ідеї про підкорення Всесвіту, які склали зміст 
багатьох праць знаменитого діяча науки. В одному лише передбачення виявилося не-
точним: ймовірно, не в 2017 році, а набагато раніше відбудеться вихід людини в Космос. 
Населений супутник - позаземна станція і місячний переліт - справа щодо недалекого 
часу. Адже рік 1957 - рік перших штучних супутників - увійшов вже в історію, як по-
чаток нової, «космічної» ери в житті людства. І сам Ціолковський говоривхні слова про 
науково-технічному прогресі вже відносно недалекого часу ще недавно прозвучали б як 
фантастика. Але тепер ні в кого не викликає ні найменших сумнівів, що це наше близьке 
завтра [8].

Але не варто забувати і про внутрішню суть висловлюваних ідей. Деякі письменники 
зловживають, перенасичуючи твір, науковими ідеями, прибільшують вплив механізації, 
забуваючи про важливість людського потенціалу та можливостей мислення. Такі твори 
цікаві з наукової точки зору, але, як правило, серед читацього загалу особливого успіху 
не мають. Наприклад, розповіді Г. Гуревича, А. Морозова, Г. Остроумова, містять цікаві 
науково-технічні ідеї, залишають бажати кращого з мистецького боку. У них відсутня 
захоплюючий сюжет і образи героїв, хоча вони і названі по іменах. А може написати про 
наукову проблему, незважаючи на те, що вчені через декілька років її розв’яжуть, і його 
твір матиме популярність серед багатьох поколінь читачів. Як наприклад творчість Г. 
Уеллса. Цей геній своїми творами ніби передбачив розвиток сучасної науки: генну інже-
нерію («Людина-неви димка», «Острів доктора Моро»), відкриття радіоактив ності («Ви-
зволений світ»), космічні польоти і контакти з космічними прибульцями («Війна світів»).

Також цікаві фантастичні наукові ідеї ми можемо помітити в творчості українського 
письменника-фантаста В. Владко, зокрема в його творі «Аргонавти Всесвіту», хоча твір 
не позбавлений політичного контексту та ідеологічного пафосу. 

Автор дивує глибокими енциклопедичними знаннями з астрономії, фізики, техніки, 
механіки. «Особливi прилади, конденсатори, виловлюють з повiтря ту вологу, яка випа-
ровується нашими тiлами пiд час дихання чи крiзь пори тiла. Потiм ця волога насичуєть-
ся повiтрям, до неї додаються деякi необхiднi органiзмовi солi – i виходить чудова смачна 
вода…» («Аргонавти Всесвіту»). 

Свої найсміливіші ідеї, гіпотези автори висловлюють, послуговуючись мовним по-
тенціалом. Але як саме мова слугує для віддзеркалення авторського світобачення? В 
першу чергу, за допомогою лексики. «Власна мова наукової фантастики – це гармонія 
науковості та художності, фантастичності тексту та орієнтації його на сучасність, на те-
перішнього читача. Вона потрібна науковій фантастиці для створення образу фантас-



117

тичного світу. Тому для науково-фантастичного тексу є характерним авторський слово-
твір, тобто насичення оказіональною лексикою та оказіональною фразеологією». [9] Ці 
ознаки ми чітко прослідковуємо в творах письменників-фантастів, мова творів яскраво 
перенасичена науковими поняттями, авторським словотвором (оказіональна лексика та 
фразеологія). І як приклад: Атоміті – пальне для астроплану (атомномне паливо). «Це 
– темно-бура масляниста рiдина, яка не замерзає навiть пiд впливом найнижчих тем-
ператур. I ще вона майже зовсiм позбавлена в’язкостi: атомiт надтекучий, вiн вiльно 
просочується крiзь найщiльнiшi фiльтри, якими б дрiбними не були їхнi пори»(В. Владко 
«Астронавти Всесвіту). 

Не менш важливим є синтаксис тексту фантастичного твору. Це здебільшого повні, 
двоскладні речення, ускладнені головними та другорядними членами речення. Складні, 
здебільшого складнопідрядні із різними видами зв’язку (означальні; з’ясувальні; обста-
винні ітд.)

Отже, у роботі ми визначили, яку роль грає лексика для відображення авторської 
свідомості.
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ФрЕймові модЕЛі ПрЕдСтавЛЕннЯ ЗнанЬ
(на матеріалі іспанських паремій з анімалістичним компонентом)

Стаття присвячена розгляду внутрішньої організації іспанської концептосфери 
„ТВАРИННИЙ СВІТ”. Виявляються та моделюються основні типи відношень між ба-
зовими концептами зазначеної концептосфери. 

Ключові слова: концепт, концептосфера, фрейм, паремія, анімалізм.
Статья посвящена рассмотрению внутренней организации испанской концептос-

феры „ЖИВОТНЫЙ МИР”. Выявляются и моделируются основные типы отношений 
между базовыми концептами указанной концептосферы. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, фрейм, паремия, анимализм.
The article deals with the internal organization of the Spanish conceptual sphere „ANIMAL 

WORLD”. The principal types of relationships between the basic concepts of this conceptual 
sphere are discovered and modeled. 

Keywords: concept, conceptual sphere, frame, paremia, animalism.

Представники когнітивного підходу до вивчення мовних явищ базуються на наяв-
них у свідомості людини моделях розумово-мовленнєвої діяльності, на концептуальних 
абстракціях як інструменті процесу категоризації. Однією з таких моделей є фреймова 
мережа, що складається з п’яти базових фреймів (предметного, акціонального, посесив-
ного, таксономічного і компаративного) [1: 14].  Згідно з М. Мінським, фрейм є сцена-
рієм, моделлю або структурою даних для презентації стереотипної ситуації, а зв’язка 
двох понять у мовленнєвому або розумовому акті відбувається у ході заміщення одного 
фрейма іншими [2: 7]. С.А. Жаботинська визначає фрейм як мережу базових слотів (кон-
цептів високого рівня абстракції): ЧАСТИНА – ЦІЛЕ, ПРЕДМЕТ, РОД – ВИД, ТАКИЙ, 
ІНСТРУМЕНТ, МІСЦЕ, ЧАС тощо [1: 15]. Поверх фреймової мережі наводяться домени 
– слотові відповідники, характерні для конкретної концептосфери. 

Методика фреймового моделювання застосовується у лінгвістичному аналізі мовних 
одиниць різних рівнів: від окремих слів до текстів  [3; 4; 5].

Значну роль у відображенні національної культури і ментальності відіграють, на 
нашу думку, паремії з анімалістичним компонентом (ПАК), адже народні висловлення 
повчального характеру, відтворюючи світ прототипових ситуацій, репрезентують акту-
альні, значущі для носіїв мови фрагменти картини світу [6: 314], невід’ємною частиною 
якої є анімалістичні концепти. У необхідності дослідження ПАК іспанської мови, які 
до сьогодні не були матеріалом для фреймового аналізу, вбачаємо актуальність нашої 
роботи. 

ПАК притаманний яскраво виражений антропоцентричний характер, що виявляється 
у репрезентації уявлень людини про саму себе через різні види її відношень з твариною. 
Людина може володіти твариною, використовувати її як продукт харчування, як тран-
©   Мішкур В.Г., 2012
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спортний засіб, може послуговуватись твариною для прогнозування погоди і ототож-
нювати себе з нею. Взаємодія людини і тварини вербалізується акціональним фреймом, 
володіння – посесивним, родо-видові зв’язки – таксономічним. Асоціативні порівняння 
і ототожнення актуалізуються компаративним фреймом. Перші три фрейма об’єднують 
відношення суміжності, останній – зображає відношення подібності між ЛЮДИНОЮ і 
ТВАРИНОЮ. 

Ми дібрали 239 паремій, у яких способи взаємодії одного предмета з іншим визна-
чають такий характер зв’язку між актантами, який може бути об’єднаний у акціональ-
ний  фрейм. Найчисельнішою в іспанській пареміології виявилася група висловлень,  у 
якій актант ЛЮДИНА виступає у ролі агенса, а ТВАРИНА – у ролі пацієнса: 188 ПАК. 
Другою за чисельністю є група ПАК, що моделює відношення суміжності „тварина-
агенс діє на ЛЮдину-пацієнс”. Загальна кількість паремій цієї групи – 33 одиниці. 18 
висловлень зображають відношення ТВАРИНИ-агенса і ТВАРИНИ-пацієнса.

Найбільша кількість паремій відображає ситуацію, коли тварина виступає об’єктом 
докладання фізичної сили (60 одиниць): Tanto peca el que mata la vaca como el que le 
agarra la pata (досл.: Так само грішить той, хто вбиває корову, як і той, хто тримає її за 
ноги); No le pegues a la yegua antes de empezar la carrera (досл.: Не бий кобилу, поки 
перегони не почались). У 25 ПАК тварина виступає об’єктом споживання: El que quiere 
comer pescado, que se moje los pies (досл.: Хто хоче їсти рибку, нехай вмочує ніжки). Тва-
рина є товаром (16 ПАК): Nadie compra una vaca teniendo la leche gratis (досл.: Ніхто не 
купує корову, якщо в нього є безкоштовне молоко);  об’єктом отримання інформації (12 
ПАК): Ver los toros desde la barrera, eso lo hace cualquiera (досл.: Дивитись на биків через 
огорожу може кожний);  об’єктом маніпулювання (14 ПАК): Uno puede llevar al caballo 
al agua, pero no lo puede hacer beber (досл.: Можна привести коня до води, але не можна 
примусити його пити). 35 паремій є відображенням відносин, за яких тварина є реципі-
єнтом позитивного ставлення з боку людини: A la res vieja, alíviale la reja (досл.: Ста-
рій тварині полегши ношу). Тварина виступає реципієнтом негативного ставлення у 5 
пареміях, наприклад, Quien tema a los lobos, no vaya al monte (досл.:  Хто боїться вовків, 
нехай не ходить до лісу).

Паремії у яких ТВАРИНА-агенс діє на ЛЮДИНУ-пацієнс поділяються на такі, де лю-
дина виступає 1) об’єктом фізичного насильства (17 ПАК): Al último siempre le muerde 
el perro (досл.: Останнього завжди кусає собака); 2) об’єктом знищення (5 ПАК): El 
buey manso mata al amo (досл.: Смирний віл вбиває свого хазяїна); 3) об’єктом спожи-
вання (4 ПАК): Hazte cordero y te comerán los lobos (досл.: Стань бараном, і тебе з’їдять 
вовки); 4) реципієнтом негативного ставлення (6 ПАК): Si tu caballo te teme, teme a tu 
caballo (досл.: Якщо тебе боїться твій кінь, бійся свого коня);  5) транспортним засо-
бом (1 ПАК): Mozica guapa y tonta, hasta el más burro la monta (досл.: На гарній і дурній 
служниці навіть віслюк їздить). 

Відношення ТВАРИНИ-агенса, яка діє на ТВАРИНУ-пацієнс реалізується у ситуа-
ціях, коли ТВАРИНА-пацієнс виступає 1) об’єктом переслідування (12 ПАК): Al ratón 
que no sabe de un agujero, el gato le pilla presto (досл.: Мишу, яка не знає про нору, швидко 
кіт ловить); 2) об’єктом споживання (5 ПАК): Al pescado dormilón, se lo traga el tiburón 
(досл.: Рибку, що спить, ковтає акула); 3) об’єктом отримання інформації (1 ПАК): La 
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mula con mataduras, de lejos ve venir las urracas (досл.: Мулиця з ранами здалеку бачить 
наближення сорок).

Відношення володіння між актантами ЛЮДИНА і ТВАРИНА структурується у па-
реміях іспанської мови двома основними субфреймами посесивного фрейму: „ЛЮди-
на-власник має (існує маючи) тварину-власність” і „ЩоСЬ-ціле має ЩоСЬ-
частину. Такі типи посесивних зв’язків вербалізуються у ПАК за допомогою 1) дієслова 
tener (мати): En mayo quien tiene un burro tiene un caballo (досл.: В травні, в кого є віслюк, 
в того є кінь); 2) інших дієслів: A la oveja flaca nunca le falta rona у sarna (досл.: Худа ві-
вця завжди не без корости); 3) прийменника de: El dueño de la vaca es el dueño del ternero 
(досл.: Хазяїн корови – це хазяїн телички); 4) присвійних займенників mi, tu, su: Mi yegua 
no lleva jinete en ancas (досл.: Моя кобила не возить наїзника на заду). 

Перший субфрейм структурує відношення, за яким актант ЛЮДИНА виступає у ролі 
власника, а об’єкт з наповнювачем ТВАРИНА – у ролі власності (29 ПАК): El asno del 
gitano, viendo el palo alarga el paso (досл.: Віслюк цигана, побачивши палку, робить крок 
довшим), Ahora que tengo potro, pongo la vista en otro (досл.: Зараз, коли маю лоша, по-
глядаю на інше). 

У ході аналізу ми виявили лише одну паремію, що зображає модель „тварина-
власник має ЛЮдину-власність”: Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, 
las historias de cacería seguirán glorificando al cazador (досл.: Доки в левів не буде влас-
них істориків, історії про полювання будуть і далі прославляти мисливців). 

Другий субфрейм посесивного фрейму демонструє відношення холоніма і парто-
німа. Виявлено чотири основні моделі партонімічних стосунків між концептосферами 
ЛЮДИНА і ТВАРИННИЙ СВІТ: 1) тварина-холонім має тварину-партонім (21 
паремія): Hasta el rabo, todo es toro (досл.: Навіть хвіст бика – це бик); 2)  ЛЮдина-
холонім має тварину-партонім (8 ПАК): Cuando me dan todo lo que quiero, tengo un 
genio como un cordero (досл.: Коли мені дають все, що я хочу, в мене характер, як в ягня-
ти); 3) ЛЮдина-партонім є тварина-холонім: Más vale ser cabeza de ratón que cola 
de león (досл.: Краще бути головою миші, ніж хвостом лева); 4)ЛЮдина-партонім 
має тварину-холонім (10 ПАК): Mozo creciente, lobo en el vientre (досл.: Хлопець, що 
росте, має вовка в животі).

Родо-видові відношення між концептосферами ТВАРИННИЙ СВІТ і ЛЮДИНА 
структуруються таксономічним фреймом [1: 21]. 

Про такий вид зв’язку йдеться тоді, коли на позначення людини використовують-
ся родові: animal (тварина), bestia (тварина, звір), pájaro (птах), pez (риба), або видові 
назви тварин (buey (віл), zorra (лисиця), cuco (зозуля), таким чином гіперо-гіпонімічні 
відношення реалізується у двох моделях: 1) ЛЮдина є тварина-рід і 2) ЛЮдина 
є тварина-вид, при чому  таксономічний фрейм накладається на компаративний (ЛЮ-
ДИНА-референт є ТВАРИНА-корелят). 

Перша модель вербалізована у 110 ПАК, наприклад, Bestia que no es tonta sabe quién 
la monta (досл.: Недурна тварина знає, хто на ній їде); Bruto animal es el que no busca 
deleite espiritual (досл.: Груба тварина той, хто не шукає духовної насолоди).

Друга модель реалізується у 1396 пареміях: No es tan fiero el león como lo pintan 
(досл.: Не такий страшний лев, як його малюють); Parece hormiga у es avispa (досл.: 
Здається мурахою, а насправді – оса).
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В основі більшості ПАК лежить порівняння людини з твариною, що є відображен-
ням антропоцентричності наївної картини світу іспанського народу. Різноманітні уявлен-
ня про свої зовнішні і внутрішні властивості людина створює, накопичує і переносить 
у мову за допомогою образу тварини, тобто відбувається проектування концептосфери 
ЛЮДИНА на концептосферу ТВАРИННИЙ СВІТ або мапування області джерела на об-
ласть мети [7: 10]. 

Області мети концептосфери „ЛЮДИНА” включають фізичні, психічні та соціальні 
аспекти. До фізичних належать домени: віК (Los cachorros quieren enseñar a un perro 
viejo (досл.: Цуценята хочуть навчити старого собаку)); СтатЬ (Perro guzgo y hombre 
flojo, son dos perros y dos flojos (досл.: Ненажерливий собака і слабкий чоловік – це два 
собаки і обидва слабкі)); ФіЗичні доСтоЇнСтва (A la moza y a la mula, por la boca 
le entra la hermosura (досл.: Дівчині  і мулиці краса входить через рот)); ФіЗичні вади 
(El puerco sarnoso revuelve la poсilga (досл.: Коростява свиня перегортає свинарник)); 
роЗмір (A caballo grande, grandes espuelas (досл.: Великому коню – великі шпори)); 
ФіЗіоЛогічні Стани і ПроЦЕСи (El perro hambriento no teme al león (досл.: Го-
лодний собака не боїться лева)); ЗвуК (Al gallo que canta, le aprietan la garganta (досл.: 
Півню, який співає, стискають горло)) і ЗаПаХ (Más vale oler a asno, que a muerto (досл.: 
Краще пахнути віслюком, ніж мерцем)). 

До психічних доменів належать ПоЗитивні риСи ХараКтЕру, нЕгативні 
риСи ХараКтЕру, інтЕЛЕКт і ПочуттЯ.

У межах області ПОЗИТИВНІ РИСИ ХАРАКТЕРУ виділені такі ознаки: ніжність: 
El perro y el niño, donde le dan cariño (досл.: Собака і дитина там, де їм дають ласку); по-
кірливість: A la oveja mansa, cada cordero la mama (досл.: Смирну вівцю кожний баран 
смокче); досвідченість: Ese es zorra que le han corrido balas (досл.: Це лисиця, яка бачила 
кулі); працьовитість: Perro que anda, hueso encuentra (досл.: Собака, який ходить, знахо-
дить кістку); сміливість:  El buey bravo, en la tierra ajena se hace manso (досл.: Сміливий 
віл на чужій землі стає смирним); спритність: Conejo rápido no llega lejos (досл.: Швид-
кий кролик не йде далеко). 

Область НЕГАТИВНІ РИСИ ХАРАКТЕРУ включає ознаки: балакучість: Can que 
mucho ladra, ruin es para casa (досл.: Собака, який багато бреше, поганий для дому); 
нещирість: Bala como oveja у muerde соmо león (досл.: Мекає, як вівця, а кусає, як лев); 
корисливість: Menea la cola el can, no por tí sino por el pan (досл.: Собака виляє хвостом 
не для тебе, а заради хлібу); неробство: A la vulpeja dormida, no le cae nada en la boca 
(досл.: Лисиці, яка спить, нічого до рота не падає); жадібність: El avaro es como el cerdo, 
está bueno muerto (досл.: Жадібний, як свиня, хороший, коли мертвий); невдячність: A 
un burro le hacían alcalde, y no lo agradecía (досл.: Віслюка робили алькальдом, а він не 
дякував); хитрість: Con paciencia y con maña, un elefante se comió una araña (досл.: За-
вдяки спокою і хитрості слон з’їв павука); легковажність: Cuando la vaca es ligera, la 
ternera va adelante (досл.: Коли корова легковажна, теличка йде далі) тощо. 

Усі паремії, що репрезентують область ІНТЕЛЕКТ, актуалізують ознаку дурість, на-
томість ознака розум у ПАК іспанської мови не виявлена: Idiota y tozudo, no hay mejor 
burro (досл.: Ідіот і впертий, немає кращого віслюка); Ignorante y burro todo es uno (досл.: 
Той, хто нічого не знає, і віслюк – це одне і теж). 
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Область ПОЧУТТЯ включає ознаки: любов: Para la querencia no hay burro flojo 
(досл.: Для кохання немає худих віслюків); щастя: El pez busca la profundidad y el hombre, 
la felicidad (досл.: Риба шукає глибину, а людина – щастя). 

До соціальних належать області СтоСунКи у Сім’Ї (El buey es esposo de la vaca 
y el toro es su amante (досл.: Віл – це чоловік корови, а бик – коханець)); відноСини 
міЖ ЛЮдЬми (Al perro y al gato no les pongas en el mismo plato (досл.: Собаці і коту 
не кладуть в одну тарілку)); ПоЛоЖЕннЯ у СуСПіЛЬСтві (Donde ruge el tigre no 
rebuzna burro (досл.: Де реве тигр, не реве віслюк)); діЯЛЬніСтЬ (Con capa de letrado 
anda mucho asno disfrazado (досл.: У плащі вченого ходять багато переодягнених віслю-
ків)); матЕріаЛЬний СтатуС (Más vale ser perro de rico que santo de pobre (досл.: 
Краще бути собакою багатого, ніж святим бідного)); Етичні КатЕгоріЇ (La muerte 
lo mismo come cordero como carnero (досл.: Смерть приходить так само до ягняти, як до 
барана)).

Отже, зв’язок між концептосферами „ЛЮДИНА” і „ТВАРИННИЙ СВІТ” базується 
на антропоцентричній природі паремій з анімалістичним компонентом і виявляється у 
репрезентації уявлень людини про саму себе через різні види її стосунків з твариною. 
Дослідження відображених у наївній картині світу відношень людини і тварини є мож-
ливим через вивчення семантико-когнітивних відношень між компонентами ПАК шля-
хом фреймового моделювання. Взаємодія людини і тварини вербалізується акціональ-
ним фреймом, володіння – посесивним, родо-видові зв’язки – таксономічним. Асоціа-
тивні порівняння і ототожнення актуалізуються компаративним фреймом. 
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BILINGUALISM AND LANGUAGE POLICY:
A COMPARATIVE ANALYSIS OF LANGUAGE LEVELLING IN UKRAINE 
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Стаття присвячена порівняльному розгляду мовного розшарування у двомовних сус-
пільствах: українському та іспанському. Аналіз мовного функціонування проводиться з 
перспективи мовної політики та ставлень мовців до вживання мов у контакті в різних 
комунікативних ситуаціях. 

Ключові слова: соціальний білінгвізм, мовне розшарування, мовна політика, мовні 
ставлення, комунікативна ситуація, Україна, Іспанія.

Статья посвящена сравнительному рассмотрению языкового расслоения в 
двуязычных обществах: украинском и испанском. Оценка языкового функционирования 
проводится ввиду языковой политики и отношений носителей к употреблению языков в 
различных коммуникативных ситуациях. 

Ключевые слова: социальный билингвизм, языковое расслоение, языковая политика, 
языковые отношения, коммуникативная ситуация, Украина, Испания.

The article deals with a comparative overview of language levelling in two bilingual socie-
ties: Ukrainian and Spanish ones. The analysis of language functionality is carried out from 
the perspective of language policy and speakers’ attitudes to language practices in different 
communicative situations.

Key words: social bilingualism, language levelling, language policy, attitudes to language, 
communicative situation, Ukraine, Spain.

Theoretical approach to societal bilingualism
As a widespread influential phenomenon, bilingualism has recently aroused a singular in-

terest in sociolinguistic studies all over the World. Being considered, from the scientific point 
of view, as a double-nature phenomenon that involves not only personally psychological but 
also societal modality of language coexistence, bilingualism has become one of the central 
targets of linguistic studies in the modern World so complex. Language contacts from the rig-
orously linguistic outlook, opposed to trivial language contacts that do not imply interactional 
links among coexisting languages [1], connote social meaning [2], which determines a socially 
dependent evolving of language phenomena. Commonly, such social dependency will deter-
©   Ivanova, O.Y., 2012
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mine a diglossic nature of bilingualism viewed as a most recurrent macro-effect of language 
coexistence [3; 4], or as a “paradigm sociolinguistic situation of language contact […] where 
one of the languages involved is pragmatically dominant” [5: 100]. From there on, bilingualism 
would be considered throughout this paper as a contact language phenomenon derived from 
a direct sociocultural interaction of at least two language groups producing a single speech 
community. 

Within linguistics, bilingualism has been treated in as many ways as many inner linguistic 
approaches have been applied to it [6: 207; 7: 8; 8: 1; 9: 116]. Most of them have differentiated 
between individual and collective, or societal, fractions of bilingualism, although as far as so-
ciolinguistic studies may be concerned this differentiation resembles inaccurate. Sociolinguists 
[10: 11; 12] have repeatedly considered bilingualism as a double-nature occurrence, which 
should be treated in terms of both personal and societal components as interdependent and cor-
relating constituent of the same phenomenon. Individual bilingualism is viewed, in this way, 
as a consequence of a social language contact, while societal bilingualism is considered to be a 
direct result of individual language behaviour. Following this trend, Hamers and Blanc define 
bilingualism as “a global phenomenon, which involves simultaneously a psychological state 
of the individual and a situation of languages in contact at the interpersonal and the collective 
level” [13: 49]. Bilingual speakers, hence, are to be estimated as referential units within a bilin-
gual community, in the sense that their individual language behaviour reflects socially induced 
attitudes to languages, which represent identity symbols within one and the same social space 
[10: 24; 14: 146-147]. Therefore, from a sociolinguistic point of view, bilingualism implies a 
continuous and usually stratified employment of the languages in contact inside a linguistic 
community where a bilingual individual as a component of the sociocultural group domain 
settles his language practices according to the personal, though socially motivated, attitudes to 
the language space. 

Such theoretical approach to bilingualism has been regularly an object of macrosociolin-
guistic level of analysis, frequently equated with the general field of the sociology of language 
[3; 15; 16; 17]. Unlike microsociolinguistic studies, focused on concrete language phenom-
ena within a definite context, macrosociolinguistic studies are attentive to global phenomena 
related to the social structure, such as multilingualism, standardization, language policy and 
planning, diglossia or attitudes to language. Macrosociolinguistics frequently operates with 
some of the mentioned phenomena at the same time with the aim to obtain a general multilat-
eral perspective on the correlation of language/s and social parameters. In bilingualism studies, 
a polyvalent macrosociolinguistic approach has proved to be one of the most comprehensive 
ways of analysis of language levelling in a speech community, since contrastive perspectives 
trace both external and internal factors, participant of the sociolinguistic reality examined. On 
account of this, we will follow such a polyvalent macrosociolinguistic approach in our com-
parative analysis of language levelling in two bilingual countries, Ukraine and Spain. Our con-
trastive overview of language functionality in both states will be carried out from a correlative 
estimation of the principles of the language policies applied, as well as from the point of view 
of the speakers’ attitudes to multicontextual language practices. 

Bilingualisms in Ukraine and Spain: an overview of language policy 
Though in terms of geopolitics and intralinguistic organization bilingualisms in Ukraine 

and Spain do not coincide, they do share several historical, social and sociolinguistic attributes 
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that allow a scientific comparison of linguistic elements from Ukrainian and Spanish language 
contexts. 

As far as differences between bilingualisms in Ukraine and Spain are concerned, they refer 
to a complex intralinguistic and geographical ordering of both. 

In case of Ukrainian-Russian bilingualism, two major fellow Slavic languages have been 
coexisting on a large geographic territory since modern Slavic language divergence. Their 
coexistence has participated in the formation of a triple-identified Ukrainian society, where 
monolingual speakers, in either Ukrainian or Russian, and bilingual speakers constitute one and 
the same linguistic, though not speech, community. Multinational essence of Russian language 
and its pluricentricity in formation [18] contribute to a continuous maintenance of Ukrainian-
Russian bilingualism, which correlates notably with diatopic axe as well as with such social 
variables as sex, age group and education level [9; 19]. 

Language situation in Spain is outlined by the concurrence of three bilingualisms: Spanish-
Catalan, Spanish-Galician and Spanish-Basque. Unlike in Ukraine, these bilingualisms hold 
regional distributions and constitute, together with a considerable Spanish monolingual sub-
community, to a complex sociolinguistic reality, in which Spanish as multinational and pluri-
centric language [20: 2-3] establishes tangential relations with the own regional languages. 
Historically, Catalan, Galician and Basque have achieved different prestige grades relative to 
Spanish from inside bilingual communities, what currently determines diversified language 
attitudes and identities in each of the regions of Spain [21: 290-291]. 

Despite distributional and aspectual differences, bilingualisms in Ukraine and Spain share 
certain features, like social historicity reflected in a complex evolution of identities and prac-
tices through diachronic regulation till the present day. In both cases, the widespread languages, 
Russian and Spanish correspondingly, turned to dominate during some centuries, and during 
the XXth century in particular, as the prestige and functionally prevailing codes in Ukraine and 
Spain under political systems of the Soviet Union and Franco’s dictatorship. Since the second 
half of the XXth century, democratic processes in both countries have initiated new phases in 
their linguistic situations: new Spanish Constitution (1978) has set off the period of regional 
languages recognition and functional reconstruction [21: 290; 22: 235], while new Ukrainian 
Constitution (1996) has launched an influx for Ukrainian language ideological and functional 
recovery [19; 14]. 

Though in either national case the language policy applied has been focused on the prin-
ciple of claim of the practical and doctrinal values of the historically subordinated languages, 
their practical approaches have varied notably from Spain to Ukraine. In Spain, the 3rd article 
of the Constitution (1978) has stated that the regional languages are, together with the Spanish 
language, official en their Autonomous Communities and are legally subordinated to the local 
policy and planning processes. Since then, each Community has been implementing its own 
language policy through specific legal documents aimed at an administrative regulation of the 
regional bilingualisms [23: 354]. All of them recognize their regional languages as the own 
languages of the Autonomies (Statutes from 1979 in Catalonia and Basque country, and from 
1981 in Galicia), which obtain co-official or official status, function in all the communicative 
contexts and are object of autonomous promotion. Further regional laws, usually dealing with 
linguistic normalization, have focused on the protection, promotion and development of the 
regional languages inside and outside of the Autonomies. Regional languages have undergone 
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standardization processes and have been introduced into the most relevant public domains, like 
administration, education or mass media, under a continuous regarding for the own languages’ 
practical and attitudinal improvement. 

In Ukraine, since its independence in 1991, the language policy has been structured in two 
absolute intervals, different according to the intentions towards language regulation. Though 
Ukrainian language has been straightaway recognized as the only state and official language 
of the country, till later 2000-s the language policy has been fixed in terms of a mixed indirect 
approach to language regulation, which didn’t specify clearly the rights of the non-official 
languages, Russian among them. Only since 2008 on, the Ukrainian language policy has intro-
duced a sector regulation within the open promotion principles, or centrist perspective on the 
Ukrainian public monolingualism [14; 24]. From July 2012, the Law on the guides for the state 
language policy brings in new nuances in the theoretical definition of the Ukrainian language 
policy, which may be defined in its whole as a generally perceptive legal action towards the 
Ukrainian-Russian bilingualism. Though Russian is not considered as co-official language and 
is decidedly removed from the education and administrative sectors, it keeps on functioning as 
a highly distributed language in mass media, culture and everyday communication. 

Although intensity degree has been different in the language policy of the bilingual Auton-
omous Communities of Spain and Ukraine, either of them has been lined up towards the own 
language recovery, opposite to the dominant contact Spanish and Russian. Spanish regional 
policies and Ukrainian policy have continuously stimulated the reinforcement of the positive 
attitudes towards the own languages, which during the last two decades have determined dif-
ferent perspectives on new language levelling in the communities in question. 

Perspectives on bilingualism and language attitudes in Ukrainian and Spanish con-
texts

In spite of the similarity of the efforts of the language policy in Ukraine and Spain, practi-
cal results of language revival seem to be quite different from one community to another. His-
torical perspective on the sociolinguistic valorization of the languages in contact lets observe 
that value judgement systems of the speakers with unlike sociolinguistic portrait determine a 
direct correlation with the language levelling as a consequent phenomenon of the language 
policy. As data from Tables 1 and 2 illustrate [data sources: 9; 19; 25; 26; 27; 28; 29; 30], 
three language levelling prototype groups may be singled out from the first language, family 
language and everyday use language comparison. 

The first prototype group of language levelling is represented by bilingual regiones, both 
Spanish and Ukrainian, where the historically dominant language – Spanish and Russian, cor-
respondingly, - keeps on being the assertive linguistic code through identity and spontaneous 
use practices. These are the cases of Basque country in Spain and of three of the six sociolin-
guistic zones of Ukraine, delimited by Ivanova [9], where Russian language has prevailed dur-
ing centuries: capital city of Kyiv, Southern Ukraine and Eastern Ukraine. But for the language 
policy efforts, own languages use in these regiones defines a minority speech group. Through 
a contrastive analysis, a higher predisposition for bilingual practices is observed in Ukrainian 
regions, what might be explained by the close fellow relationship and mutual comprehension 
of Ukrainian and Russian languages, versus a non-fellow relationship of Romance Spanish and 
non-Indoeuropean Basque language. 
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The second prototype group unites Catalonia and Northern Ukraine, where the own lan-
guages practices are subordinate but percentually close to the dominant use of Spanish and 
Russian. In both cases, bilingual regiones with positive attitudes towards the own language are 
concerned, though higher rates of bilingual practices in Northern Ukraine might be interpreted 
as a consequence of a lower estimation of Ukrainian in this region in comparison with a higher 
estimation of Catalan in Catalonia.  

Table 1. 
Language practices in Spain 

Both l. Own l. Spanish
Basque c. first l. 4,2% 19,3% 76,5%

family l. 8,4% 13% 78,5%
everyday l. 6,1% 12,5% 70,4%

Catalonia first l. 3,8% 31,6% 55%
family l. 4,3% 33,2% 48,5%
everyday l. 11,9% 35,6% 45,9%

Galicia first l. 16,5% 52,6% 30,8%
family l. 21,9% 57,8% 20,2%
everyday l. 49,3% 29,9% 20,1%

Table 2. 
Language practices in Ukraine 

Both l. Own l. Russian
Western Ukr. first l. 20,8% 70,7% 8,5%

family l. 9,8% 76,8% 13,4%
everyday l. 26,8% 68,3% 4,9%

Central Ukr. first l. 25% 43,8% 31,2%
family l. 28,1% 46,9% 25%
everyday l. 50% 21,8% 28,2%

Northern Ukr. first l. 20,9% 23,3% 55,8%
family l. 34,9% 34,9% 30,2%
everyday l. 31,8% 29,6% 38,6%

Kyiv first l. 21,4% 7,1% 71,4%
family l. 27,2% 5,7% 67,1%
everyday l. 50% 6,9% 43,1%

Southern Ukr. first l. 0% 6,7% 93,3%
family l. 3,3% 0% 96,7%
everyday l. 16,7% 3,3% 80%

Eastern Ukr. first l. 11,2% 2,7% 86,1%
family l. 25% 11,1% 63,9%
everyday l. 22,2% 0% 77,8%
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Finally, the third prototype group relates Spanish Galicia to the Western and Central 
Ukraine, where divergent language prefences are observed from the identity field to the exter-
nal presentation of the speakers. In the three regiones the own languages, Galician and Ukrain-
ian, dominate as first and family languages, though external exposition of the speakers through 
their everyday language practices determines them to turn to the usage of the dominant Spanish 
and Russian through bilingual practices. On the western Spanish and Ukrainian territories his-
torical development has determined specific attitudes, which superpose the dominant language 
status to that of the own one. 

Conclusions
Although each of the social bilingualisms gets formed as a consequence of particular his-

toric and socioeconomic conditions and is undergone a specific governmental regulation, prac-
tical consequences to the language contact phenomena may concur from one linguistic com-
munity to another. As it has been demonstrated on a contrastive analysis of language levelling 
in Spain and Ukraine, two bi/multilingual states with their own language policy focused on the 
own languages claims, language behaviour tends to correspond to a prototypical frame highly 
dependent on the attitudes and value judgement systems of the speakers involved. Language 
levelling in the new democratic stage corresponds in both bilingual Spanish Autonomies and in 
Ukrainian zones to forebear sociolinguistic conventions, which favor the own language recov-
ery as well as the dominant language maintenance. 
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КатЕгориЯ ПадЕЖа в раЗнороднЫХ ЯЗЫКаХ
(на материале русского, украинского, турецкого и арабского языков)

У статті розглядається питання зіставно-порівняльного аналізу категорії відмін-
ку у різнорідних мовах на рівні лінгвістичних відповідників.

Ключові слова: відмінок, зіставно-порівняльний аналіз, лінгвістичні відповідники, 
паралельні тексти.

В статье рассматривается вопрос сравнительно-сопоставительного анализа ка-
тегории падежа в разнородных языках на уровне лингвистических эквивалентов.

Ключевые слова: падеж, сравнительно-сопоставительный анализ, лингвистичес-
кие эквиваленты, параллельные тексты.

In the article the question of the comparative and contrastive analysis of the case gram-
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Постановка проблемы. Вопрос машинного перевода с/на разнородные языки оста-
ется актуальным. Недостаточное количество переводов произведений, сопоставитель-
ных исследований осложняет поиск межъязыковых эквивалентов. Затрудняют работу 
и психолингвистический, лексикографический аспекты, обуславливающие специфику 
лингвистической подготовки к параметризации текстов [1–3:48]. Важную роль играет 
подход, на основе которого осуществляется данная подготовка. Доминирует в этом на-
правлении дедуктивный подход. Его специфика заключается в том, что грамматические 
категории, такие как падеж, сдвигаются на второй план по отношению к языковым яв-
лениям более высокого уровня. Так, например, большинство ученых, изучающих падеж, 
описывают его через семантику предлогов, глаголов, словосочетаний, концепта [4:3 
–15;5–7:215–245;8 –12:169–172;13:104–111]. Лингвистическое моделирование в теории 
и практике перевода также осуществляется в данном русле [14;15]. В рамках же индук-
тивного подхода к машинному переводу характерным является обращение к категориза-
ции лингвистического материала на основе граммем. В том числе и падежа. 

Описание способов создания подобной категоризации является целью данного ис-
следования. Ее достижение реализовывается поэтапно и складывается из наблюдений 
за падежными значениями и их классификации, а также создания экспериментальных 
словарных статей с учетом полученной информации. 

В качестве источника исследования были выбраны параллельные тексты повести А. 
С. Пушкина «Капитанская дочка» на русском, украинском, турецком и арабском языках 
[16 –19]. Работа с источником велась при помощи методов компонентного, трансформа-
ционного, контекстуального анализа на основе индуктивного подхода к категоризации 
языкового материала. В качестве фокуса категоризации был избран падеж. 
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Исходя из наиболее актуальных исследований, теоретических и практических работ 
в свете прикладной лингвистики, а также наблюдения за фактическими данными, по-
лученными на основе изучения результатов работы, были определены релевантные для 
перевода категории падежа признаки: 1) лексической свободы/несвободы сочетаемости 
слов; 2) семантической свободы/несвободы сочетаемости слов; 3) синтаксической сво-
боды/несвободы сочетаемости слов; 4) наличия/отсутствия служебно-функциональной 
нагрузки. На их основе была создана следующая классификация лингвистических со-
ответствий: 

1) уровень лексически, семантически, синтаксически, служебно-функционально 
свободных соответствий (см.таб.1.1.);

2) уровень лексически несвободных соответствий (см.таб.1.2.);
3) уровень семантически несвободных соответствий (см.таб.1.3.);
4) уровень синтаксически несвободных соответствий (см.таб.1.4.); 
5) уровень функционально-служебных несвободных соответствий (см.таб.1.5). 
Так, характеризующими первый уровень можно назвать следующие примеры (см. 

таб.1.1.).
Таблица 1.1. 

употребление падежа в лексически, семантически, синтаксически,  
служебно -функционально свободных соответствиях

Русский Украинский Турецкий Арабский

Жил он Жив Yaşıyordu 

был записан в 
полк

був записаний в 
полк

 alayına yazılmışım

На этом уровне возможно использование компонентного анализа падежных значе-
ний и перевод падежа на основе грамматических соответствий «в» + Д.п. в русском язы-
ке, « –а» – аффикс дательного падежа в турецком языке, «يف»  Р.п. – предлог направле-
ния в арабском языке с родительным падежом. Однако, даже на этом уровне необходимо 
учитывать специфику языков. Так личное местоимение «он» русского языка включается 
в аффикс глагола в турецком и арабском языках.

Уровень лексически несвободных соответствий хорошо иллюстрируется на приме-
рах глагольного управления (см.таб.1.2.).

Таблица 1.2. 
уровень лексически несвободных соответствий

Русский Украинский Турецкий Арабский

Служил при графе Служив при графі Kont Münnich’in 
emrinde çalışmış

батюшка объявил 
бы куда следовало 
о смерти сержанта

 батечко заявив би 
куди належало про 
смерть сержанта

 çavuşun ölümünü 
gerekli yere 
bildirecek
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Постановка проблемы. Вопрос машинного перевода с/на разнородные языки остается актуальным. Недостаточное 

количество переводов произведений, сопоставительных исследований осложняет поиск межъязыковых эквивалентов. 
Затрудняют работу и психолингвистический, лексикографический аспекты, обуславливающие специфику 
лингвистической подготовки к параметризации текстов [1–3:48]. Важную роль играет подход, на основе которого 
осуществляется данная подготовка. Доминирует в этом направлении дедуктивный подход. Его специфика заключается в 
том, что грамматические категории, такие как падеж, сдвигаются на второй план по отношению к языковым явлениям 
более высокого уровня. Так, например, большинство ученых, изучающих падеж, описывают его через семантику 
предлогов, глаголов, словосочетаний, концепта [4:3 –15;5–7:215–245;8 –12:169–172;13:104–111]. Лингвистическое 
моделирование в теории и практике перевода также осуществляется в данном русле [14;15]. В рамках же индуктивного 
подхода к машинному переводу характерным является обращение к категоризации лингвистического материала на 
основе граммем. В том числе и падежа.  

Описание способов создания подобной категоризации является целью данного исследования. Ее достижение 
реализовывается поэтапно и складывается из наблюдений за падежными значениями и их классификации, а также 
создания экспериментальных словарных статей с учетом полученной информации.  

В качестве источника исследования были выбраны параллельные тексты повести А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка» на русском, украинском, турецком и арабском языках [16 –19]. Работа с источником велась при помощи методов 
компонентного, трансформационного, контекстуального анализа на основе индуктивного подхода к категоризации 
языкового материала. В качестве фокуса категоризации был избран падеж.  

Исходя из наиболее актуальных исследований, теоретических и практических работ в свете прикладной 
лингвистики, а также наблюдения за фактическими данными, полученными на основе изучения результатов работы, 
были определены релевантные для перевода категории падежа признаки: 1) лексической свободы/несвободы 
сочетаемости слов; 2) семантической свободы/несвободы сочетаемости слов; 3) синтаксической свободы/несвободы 
сочетаемости слов; 4) наличия/отсутствия служебно-функциональной нагрузки. На их основе была создана следующая 
классификация лингвистических соответствий:  

1) уровень лексически, семантически, синтаксически, служебно-функционально свободных соответствий 
(см.таб.1.1.); 

2) уровень лексически несвободных соответствий (см.таб.1.2.); 
3) уровень семантически несвободных соответствий (см.таб.1.3.); 
4) уровень синтаксически несвободных соответствий (см.таб.1.4.);  
5) уровень функционально-служебных несвободных соответствий (см.таб.1.5).  
Так, характеризующими первый уровень можно назвать следующие примеры (см. таб.1.1.). 

Таблица 1.1. Употребление падежа в лексически, семантически, синтаксически, служебно -функционально 
свободных соответствиях 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

Жил он  Жив  Yaşyordu   عاش

был записан в 
полк 

 був записаний в 
полк 

 alayna 
yazlmşm 

 ُسجلت في فوج  

 
На этом уровне возможно использование компонентного анализа падежных значений и перевод падежа на основе 

грамматических соответствий «в» + Д.п. в русском языке, « –а» – аффикс дательного падежа в турецком языке, 
 Р.п. – предлог направления в арабском языке с родительным падежом. Однако, даже на этом уровне необходимо+«في»
учитывать специфику языков. Так личное местоимение «он» русского языка включается в аффикс глагола в турецком и 
арабском языках. 

Уровень лексически несвободных соответствий хорошо иллюстрируется на примерах глагольного управления 
(см.таб.1.2.). 
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том, что грамматические категории, такие как падеж, сдвигаются на второй план по отношению к языковым явлениям 
более высокого уровня. Так, например, большинство ученых, изучающих падеж, описывают его через семантику 
предлогов, глаголов, словосочетаний, концепта [4:3 –15;5–7:215–245;8 –12:169–172;13:104–111]. Лингвистическое 
моделирование в теории и практике перевода также осуществляется в данном русле [14;15]. В рамках же индуктивного 
подхода к машинному переводу характерным является обращение к категоризации лингвистического материала на 
основе граммем. В том числе и падежа.  

Описание способов создания подобной категоризации является целью данного исследования. Ее достижение 
реализовывается поэтапно и складывается из наблюдений за падежными значениями и их классификации, а также 
создания экспериментальных словарных статей с учетом полученной информации.  

В качестве источника исследования были выбраны параллельные тексты повести А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка» на русском, украинском, турецком и арабском языках [16 –19]. Работа с источником велась при помощи методов 
компонентного, трансформационного, контекстуального анализа на основе индуктивного подхода к категоризации 
языкового материала. В качестве фокуса категоризации был избран падеж.  

Исходя из наиболее актуальных исследований, теоретических и практических работ в свете прикладной 
лингвистики, а также наблюдения за фактическими данными, полученными на основе изучения результатов работы, 
были определены релевантные для перевода категории падежа признаки: 1) лексической свободы/несвободы 
сочетаемости слов; 2) семантической свободы/несвободы сочетаемости слов; 3) синтаксической свободы/несвободы 
сочетаемости слов; 4) наличия/отсутствия служебно-функциональной нагрузки. На их основе была создана следующая 
классификация лингвистических соответствий:  

1) уровень лексически, семантически, синтаксически, служебно-функционально свободных соответствий 
(см.таб.1.1.); 

2) уровень лексически несвободных соответствий (см.таб.1.2.); 
3) уровень семантически несвободных соответствий (см.таб.1.3.); 
4) уровень синтаксически несвободных соответствий (см.таб.1.4.);  
5) уровень функционально-служебных несвободных соответствий (см.таб.1.5).  
Так, характеризующими первый уровень можно назвать следующие примеры (см. таб.1.1.). 

Таблица 1.1. Употребление падежа в лексически, семантически, синтаксически, служебно -функционально 
свободных соответствиях 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

Жил он  Жив  Yaşyordu   عاش

был записан в 
полк 

 був записаний в 
полк 

 alayna 
yazlmşm 

 ُسجلت في فوج  

 
На этом уровне возможно использование компонентного анализа падежных значений и перевод падежа на основе 

грамматических соответствий «в» + Д.п. в русском языке, « –а» – аффикс дательного падежа в турецком языке, 
 Р.п. – предлог направления в арабском языке с родительным падежом. Однако, даже на этом уровне необходимо+«في»
учитывать специфику языков. Так личное местоимение «он» русского языка включается в аффикс глагола в турецком и 
арабском языках. 

Уровень лексически несвободных соответствий хорошо иллюстрируется на примерах глагольного управления 
(см.таб.1.2.). 

Таблица 1.2. Уровень лексически несвободных соответствий 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

Служил при 
графе 

Служив при 
графі 

Kont 
Münnich'in 
emrinde çalşmş 

آان يعمل في الجيش 
 تحت قيادة آونت

батюшка объ
явил бы куда 

следовало о 
смерти сержанта 

 батечко заявив 
би куди належало 
про смерть сержанта 

 çavuşun 
ölümünü gerekli 
yere bildirecek 

العلن ابي للمراجع   
 المختصة موت الرقيب

 
Из таблицы видно, что управление русского глагола «служить» осуществляется при помощи предлога «при» и 

предложного падежа, в украинском языке – также при помощи предлога «при», однако в турецком языке передается при 
помощи конструкции «–in emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога «تحت» – «под», управляющего родительным падежом, и слова «قيادة» – руководство.  

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми сочетаниями и фразеологическими 
выражениями. 

Таблица 1.3. Уровень семантически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Не был 
врагом бутылки 

Не був він і 
ворогом пляшки 

şişe düşman 
bir adam değildi 

 "عدو الكأس"ن إنه لم يك

Отец вышел в 
отставку 

Батько вийшов 
у відставку 

Babam 
emekliye ayrlmş 

 ابي احيل إلى المعاش

 
«Не был врагом бутылки», «выйти в отставку» являются идиоматизмами: лексемы в своей совокупности не имеют 

другого значения кроме как переосмысленного. Поэтому перевод падежа в таких случаях может осуществляться только 
на основе словаря соответствий фразеологических единиц, учитывающего межъязыковые расхождения и лакуны.  

Синтаксически несвободные соответствия очень тесно связаны с контекстом употребления. Так предложение «нас 
было девять человек детей» не может быть переведено по частям на арабский язык, ввиду отсутствия в нем подобной 
конструкции. Также в арабском языке отсутствует конструкция подобная русской «я считался…». Не характерная для 
турецкого и арабского языка конструкция с пассивом в предложении «матушка была еще мною брюхата» заставляет 
обращаться к контекстной замене, в которой субъект действия меняется («     آن�ت م�ا ازال ف�ي رح�م ام�ي» «я еще был в животе 
матери»). Соответствия на синтаксическом уровне можно наблюдать в следующих примерах (см.таб.1.4). 

Таблица 1.4. Уровень синтаксически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Нас было 
девять человек 
детей.  

Нас було 
дев'ятеро чоловік 
дітей. 

Biz aslnda 
dokuz 
kardeşmişiz. 

انجب الزوجان عشر  و
إال ان جميع إخوتي , اوالد

 .ماتوا في سن مبكرة

Я считался в 
отпуску до 
окончания наук.  

Вважалося, що 
я у відпустці до 
закінчення наук. 

Öğrenimimi 
tamamlayncaya 
kadar izinli 
saylyordum. 

إلى " و منحت إجازة"
 ان انهي دراستي

Матушка 
была еще мною 
брюхата 

Матінка була 
ще мною вагітна 

Ben daha 
annemin 
karnndayken 

و آنت ما ازال في رحم 
  امي

 
Уровень соответствий служебного употребления падежа затрагивает, преимущественно, функцию падежа по 

формированию членов предложения и оформления синтаксических конструкций (см.таб.1.5). 
Таблица 1.5. Уровень сответствий служебного употребления падежа 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

во младенчестве  в дитинстві  bebekken    ٍفي سنٍ  مبكرة.

В молодости  Замолоду Gençliğinde  انان شبابه 

Слава богу 
,кажется, дитя умыт 

Слава богу, 
здається, дитя 
вимите 

''Çocuğun 
ne eksiği var?'' 
''Çok şükür 
ykanmas 

احب ان الولد قد 
 ُأحسن تنظيفه

 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

Служил при 
графе 

Служив при 
графі 

Kont 
Münnich'in 
emrinde çalşmş 

آان يعمل في الجيش 
 تحت قيادة آونت

батюшка объ
явил бы куда 

следовало о 
смерти сержанта 

 батечко заявив 
би куди належало 
про смерть сержанта 

 çavuşun 
ölümünü gerekli 
yere bildirecek 

العلن ابي للمراجع   
 المختصة موت الرقيب

 
Из таблицы видно, что управление русского глагола «служить» осуществляется при помощи предлога «при» и 

предложного падежа, в украинском языке – также при помощи предлога «при», однако в турецком языке передается при 
помощи конструкции «–in emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога «تحت» – «под», управляющего родительным падежом, и слова «قيادة» – руководство.  

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми сочетаниями и фразеологическими 
выражениями. 

Таблица 1.3. Уровень семантически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Не был 
врагом бутылки 

Не був він і 
ворогом пляшки 

şişe düşman 
bir adam değildi 

 "عدو الكأس"ن إنه لم يك

Отец вышел в 
отставку 

Батько вийшов 
у відставку 

Babam 
emekliye ayrlmş 

 ابي احيل إلى المعاش

 
«Не был врагом бутылки», «выйти в отставку» являются идиоматизмами: лексемы в своей совокупности не имеют 

другого значения кроме как переосмысленного. Поэтому перевод падежа в таких случаях может осуществляться только 
на основе словаря соответствий фразеологических единиц, учитывающего межъязыковые расхождения и лакуны.  

Синтаксически несвободные соответствия очень тесно связаны с контекстом употребления. Так предложение «нас 
было девять человек детей» не может быть переведено по частям на арабский язык, ввиду отсутствия в нем подобной 
конструкции. Также в арабском языке отсутствует конструкция подобная русской «я считался…». Не характерная для 
турецкого и арабского языка конструкция с пассивом в предложении «матушка была еще мною брюхата» заставляет 
обращаться к контекстной замене, в которой субъект действия меняется («     آن�ت م�ا ازال ف�ي رح�م ام�ي» «я еще был в животе 
матери»). Соответствия на синтаксическом уровне можно наблюдать в следующих примерах (см.таб.1.4). 

Таблица 1.4. Уровень синтаксически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Нас было 
девять человек 
детей.  

Нас було 
дев'ятеро чоловік 
дітей. 

Biz aslnda 
dokuz 
kardeşmişiz. 

انجب الزوجان عشر  و
إال ان جميع إخوتي , اوالد

 .ماتوا في سن مبكرة

Я считался в 
отпуску до 
окончания наук.  

Вважалося, що 
я у відпустці до 
закінчення наук. 

Öğrenimimi 
tamamlayncaya 
kadar izinli 
saylyordum. 

إلى " و منحت إجازة"
 ان انهي دراستي

Матушка 
была еще мною 
брюхата 

Матінка була 
ще мною вагітна 

Ben daha 
annemin 
karnndayken 

و آنت ما ازال في رحم 
  امي

 
Уровень соответствий служебного употребления падежа затрагивает, преимущественно, функцию падежа по 

формированию членов предложения и оформления синтаксических конструкций (см.таб.1.5). 
Таблица 1.5. Уровень сответствий служебного употребления падежа 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

во младенчестве  в дитинстві  bebekken    ٍفي سنٍ  مبكرة.

В молодости  Замолоду Gençliğinde  انان شبابه 

Слава богу 
,кажется, дитя умыт 

Слава богу, 
здається, дитя 
вимите 

''Çocuğun 
ne eksiği var?'' 
''Çok şükür 
ykanmas 

احب ان الولد قد 
 ُأحسن تنظيفه
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Из таблицы видно, что управление русского глагола «служить» осуществляется при 
помощи предлога «при» и предложного падежа, в украинском языке – также при помо-
щи предлога «при», однако в турецком языке передается при помощи конструкции «–in 
emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога  تحت  – «под», управляющего родительным падежом, и слова  ةدايق  – руковод-
ство. 

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми со-
четаниями и фразеологическими выражениями.

Таблица 1.3. 
уровень семантически несвободных соответствий

Русский Украинский Турецкий Арабский

Не был врагом 
бутылки

Не був він і 
ворогом пляшки

şişe düşmanı bir 
adam değildi

Отец вышел в 
отставку

Батько вийшов у 
відставку

Babam emekliye 
ayrılmış

«Не был врагом бутылки», «выйти в отставку» являются идиоматизмами: лексемы в 
своей совокупности не имеют другого значения кроме как переосмысленного. Поэтому 
перевод падежа в таких случаях может осуществляться только на основе словаря со-
ответствий фразеологических единиц, учитывающего межъязыковые расхождения и  
лакуны. 

Синтаксически несвободные соответствия очень тесно связаны с контекстом употре-
бления. Так предложение «нас было девять человек детей» не может быть переведено по 
частям на арабский язык, ввиду отсутствия в нем подобной конструкции. Также в араб-
ском языке отсутствует конструкция подобная русской «я считался…». Не характерная 
для турецкого и арабского языка конструкция с пассивом в предложении «матушка была 
еще мною брюхата» заставляет обращаться к контекстной замене, в которой субъект дей-
ствия меняется («يما محر يف الزا ام تنك  «я еще был в животе матери»). Соответствия на 
синтаксическом уровне можно наблюдать в следующих примерах (см.таб.1.4).

Таблица 1.4. 
уровень синтаксически несвободных соответствий

Русский Украинский Турецкий Арабский

Нас было девять 
человек детей. 

Нас було 
дев’ятеро 
чоловік дітей.

Biz aslında dokuz 
kardeşmişiz.

Я считался 
в отпуску до 
окончания наук. 

Вважалося, що 
я у відпустці до 
закінчення наук.

Öğrenimimi 
tamamlayıncaya kadar 
izinli sayılıyordum.

Матушка была 
еще мною 
брюхата

Матінка була ще 
мною вагітна

Ben daha annemin 
karnındayken

 محر يف الزا ام تنك و
يما

Русский Украинский Турецкий Арабский  

Служил при 
графе 

Служив при 
графі 

Kont 
Münnich'in 
emrinde çalşmş 

آان يعمل في الجيش 
 تحت قيادة آونت

батюшка объ
явил бы куда 

следовало о 
смерти сержанта 

 батечко заявив 
би куди належало 
про смерть сержанта 

 çavuşun 
ölümünü gerekli 
yere bildirecek 

العلن ابي للمراجع   
 المختصة موت الرقيب

 
Из таблицы видно, что управление русского глагола «служить» осуществляется при помощи предлога «при» и 

предложного падежа, в украинском языке – также при помощи предлога «при», однако в турецком языке передается при 
помощи конструкции «–in emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога «تحت» – «под», управляющего родительным падежом, и слова «قيادة» – руководство.  

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми сочетаниями и фразеологическими 
выражениями. 

Таблица 1.3. Уровень семантически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Не был 
врагом бутылки 

Не був він і 
ворогом пляшки 

şişe düşman 
bir adam değildi 

 "عدو الكأس"ن إنه لم يك

Отец вышел в 
отставку 

Батько вийшов 
у відставку 

Babam 
emekliye ayrlmş 

 ابي احيل إلى المعاش

 
«Не был врагом бутылки», «выйти в отставку» являются идиоматизмами: лексемы в своей совокупности не имеют 

другого значения кроме как переосмысленного. Поэтому перевод падежа в таких случаях может осуществляться только 
на основе словаря соответствий фразеологических единиц, учитывающего межъязыковые расхождения и лакуны.  

Синтаксически несвободные соответствия очень тесно связаны с контекстом употребления. Так предложение «нас 
было девять человек детей» не может быть переведено по частям на арабский язык, ввиду отсутствия в нем подобной 
конструкции. Также в арабском языке отсутствует конструкция подобная русской «я считался…». Не характерная для 
турецкого и арабского языка конструкция с пассивом в предложении «матушка была еще мною брюхата» заставляет 
обращаться к контекстной замене, в которой субъект действия меняется («     آن�ت م�ا ازال ف�ي رح�م ام�ي» «я еще был в животе 
матери»). Соответствия на синтаксическом уровне можно наблюдать в следующих примерах (см.таб.1.4). 

Таблица 1.4. Уровень синтаксически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Нас было 
девять человек 
детей.  

Нас було 
дев'ятеро чоловік 
дітей. 

Biz aslnda 
dokuz 
kardeşmişiz. 

انجب الزوجان عشر  و
إال ان جميع إخوتي , اوالد

 .ماتوا في سن مبكرة

Я считался в 
отпуску до 
окончания наук.  

Вважалося, що 
я у відпустці до 
закінчення наук. 

Öğrenimimi 
tamamlayncaya 
kadar izinli 
saylyordum. 

إلى " و منحت إجازة"
 ان انهي دراستي

Матушка 
была еще мною 
брюхата 

Матінка була 
ще мною вагітна 

Ben daha 
annemin 
karnndayken 

و آنت ما ازال في رحم 
  امي

 
Уровень соответствий служебного употребления падежа затрагивает, преимущественно, функцию падежа по 

формированию членов предложения и оформления синтаксических конструкций (см.таб.1.5). 
Таблица 1.5. Уровень сответствий служебного употребления падежа 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

во младенчестве  в дитинстві  bebekken    ٍفي سنٍ  مبكرة.

В молодости  Замолоду Gençliğinde  انان شبابه 

Слава богу 
,кажется, дитя умыт 

Слава богу, 
здається, дитя 
вимите 

''Çocuğun 
ne eksiği var?'' 
''Çok şükür 
ykanmas 

احب ان الولد قد 
 ُأحسن تنظيفه

 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

Служил при 
графе 

Служив при 
графі 

Kont 
Münnich'in 
emrinde çalşmş 

آان يعمل في الجيش 
 تحت قيادة آونت

батюшка объ
явил бы куда 

следовало о 
смерти сержанта 

 батечко заявив 
би куди належало 
про смерть сержанта 

 çavuşun 
ölümünü gerekli 
yere bildirecek 

العلن ابي للمراجع   
 المختصة موت الرقيب

 
Из таблицы видно, что управление русского глагола «служить» осуществляется при помощи предлога «при» и 

предложного падежа, в украинском языке – также при помощи предлога «при», однако в турецком языке передается при 
помощи конструкции «–in emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога «تحت» – «под», управляющего родительным падежом, и слова «قيادة» – руководство.  

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми сочетаниями и фразеологическими 
выражениями. 
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Не был 
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ворогом пляшки 

şişe düşman 
bir adam değildi 

 "عدو الكأس"ن إنه لم يك

Отец вышел в 
отставку 

Батько вийшов 
у відставку 

Babam 
emekliye ayrlmş 

 ابي احيل إلى المعاش
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Синтаксически несвободные соответствия очень тесно связаны с контекстом употребления. Так предложение «нас 
было девять человек детей» не может быть переведено по частям на арабский язык, ввиду отсутствия в нем подобной 
конструкции. Также в арабском языке отсутствует конструкция подобная русской «я считался…». Не характерная для 
турецкого и арабского языка конструкция с пассивом в предложении «матушка была еще мною брюхата» заставляет 
обращаться к контекстной замене, в которой субъект действия меняется («     آن�ت م�ا ازال ف�ي رح�م ام�ي» «я еще был в животе 
матери»). Соответствия на синтаксическом уровне можно наблюдать в следующих примерах (см.таб.1.4). 

Таблица 1.4. Уровень синтаксически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Нас было 
девять человек 
детей.  

Нас було 
дев'ятеро чоловік 
дітей. 

Biz aslnda 
dokuz 
kardeşmişiz. 

انجب الزوجان عشر  و
إال ان جميع إخوتي , اوالد

 .ماتوا في سن مبكرة

Я считался в 
отпуску до 
окончания наук.  

Вважалося, що 
я у відпустці до 
закінчення наук. 

Öğrenimimi 
tamamlayncaya 
kadar izinli 
saylyordum. 

إلى " و منحت إجازة"
 ان انهي دراستي

Матушка 
была еще мною 
брюхата 

Матінка була 
ще мною вагітна 

Ben daha 
annemin 
karnndayken 

و آنت ما ازال في رحم 
  امي

 
Уровень соответствий служебного употребления падежа затрагивает, преимущественно, функцию падежа по 

формированию членов предложения и оформления синтаксических конструкций (см.таб.1.5). 
Таблица 1.5. Уровень сответствий служебного употребления падежа 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

во младенчестве  в дитинстві  bebekken    ٍفي سنٍ  مبكرة.

В молодости  Замолоду Gençliğinde  انان شبابه 

Слава богу 
,кажется, дитя умыт 

Слава богу, 
здається, дитя 
вимите 

''Çocuğun 
ne eksiği var?'' 
''Çok şükür 
ykanmas 

احب ان الولد قد 
 ُأحسن تنظيفه

 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

Служил при 
графе 

Служив при 
графі 

Kont 
Münnich'in 
emrinde çalşmş 

آان يعمل في الجيش 
 تحت قيادة آونت

батюшка объ
явил бы куда 

следовало о 
смерти сержанта 

 батечко заявив 
би куди належало 
про смерть сержанта 

 çavuşun 
ölümünü gerekli 
yere bildirecek 

العلن ابي للمراجع   
 المختصة موت الرقيب

 
Из таблицы видно, что управление русского глагола «служить» осуществляется при помощи предлога «при» и 

предложного падежа, в украинском языке – также при помощи предлога «при», однако в турецком языке передается при 
помощи конструкции «–in emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога «تحت» – «под», управляющего родительным падежом, и слова «قيادة» – руководство.  

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми сочетаниями и фразеологическими 
выражениями. 

Таблица 1.3. Уровень семантически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Не был 
врагом бутылки 

Не був він і 
ворогом пляшки 

şişe düşman 
bir adam değildi 

 "عدو الكأس"ن إنه لم يك

Отец вышел в 
отставку 

Батько вийшов 
у відставку 

Babam 
emekliye ayrlmş 

 ابي احيل إلى المعاش

 
«Не был врагом бутылки», «выйти в отставку» являются идиоматизмами: лексемы в своей совокупности не имеют 

другого значения кроме как переосмысленного. Поэтому перевод падежа в таких случаях может осуществляться только 
на основе словаря соответствий фразеологических единиц, учитывающего межъязыковые расхождения и лакуны.  

Синтаксически несвободные соответствия очень тесно связаны с контекстом употребления. Так предложение «нас 
было девять человек детей» не может быть переведено по частям на арабский язык, ввиду отсутствия в нем подобной 
конструкции. Также в арабском языке отсутствует конструкция подобная русской «я считался…». Не характерная для 
турецкого и арабского языка конструкция с пассивом в предложении «матушка была еще мною брюхата» заставляет 
обращаться к контекстной замене, в которой субъект действия меняется («     آن�ت م�ا ازال ف�ي رح�م ام�ي» «я еще был в животе 
матери»). Соответствия на синтаксическом уровне можно наблюдать в следующих примерах (см.таб.1.4). 

Таблица 1.4. Уровень синтаксически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Нас было 
девять человек 
детей.  

Нас було 
дев'ятеро чоловік 
дітей. 

Biz aslnda 
dokuz 
kardeşmişiz. 

انجب الزوجان عشر  و
إال ان جميع إخوتي , اوالد

 .ماتوا في سن مبكرة

Я считался в 
отпуску до 
окончания наук.  

Вважалося, що 
я у відпустці до 
закінчення наук. 

Öğrenimimi 
tamamlayncaya 
kadar izinli 
saylyordum. 

إلى " و منحت إجازة"
 ان انهي دراستي

Матушка 
была еще мною 
брюхата 

Матінка була 
ще мною вагітна 

Ben daha 
annemin 
karnndayken 

و آنت ما ازال في رحم 
  امي

 
Уровень соответствий служебного употребления падежа затрагивает, преимущественно, функцию падежа по 

формированию членов предложения и оформления синтаксических конструкций (см.таб.1.5). 
Таблица 1.5. Уровень сответствий служебного употребления падежа 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

во младенчестве  в дитинстві  bebekken    ٍفي سنٍ  مبكرة.

В молодости  Замолоду Gençliğinde  انان شبابه 

Слава богу 
,кажется, дитя умыт 

Слава богу, 
здається, дитя 
вимите 

''Çocuğun 
ne eksiği var?'' 
''Çok şükür 
ykanmas 

احب ان الولد قد 
 ُأحسن تنظيفه

 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

Служил при 
графе 

Служив при 
графі 

Kont 
Münnich'in 
emrinde çalşmş 

آان يعمل في الجيش 
 تحت قيادة آونت

батюшка объ
явил бы куда 

следовало о 
смерти сержанта 

 батечко заявив 
би куди належало 
про смерть сержанта 

 çavuşun 
ölümünü gerekli 
yere bildirecek 

العلن ابي للمراجع   
 المختصة موت الرقيب

 
Из таблицы видно, что управление русского глагола «служить» осуществляется при помощи предлога «при» и 

предложного падежа, в украинском языке – также при помощи предлога «при», однако в турецком языке передается при 
помощи конструкции «–in emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога «تحت» – «под», управляющего родительным падежом, и слова «قيادة» – руководство.  

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми сочетаниями и фразеологическими 
выражениями. 

Таблица 1.3. Уровень семантически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Не был 
врагом бутылки 

Не був він і 
ворогом пляшки 

şişe düşman 
bir adam değildi 

 "عدو الكأس"ن إنه لم يك

Отец вышел в 
отставку 

Батько вийшов 
у відставку 

Babam 
emekliye ayrlmş 

 ابي احيل إلى المعاش

 
«Не был врагом бутылки», «выйти в отставку» являются идиоматизмами: лексемы в своей совокупности не имеют 

другого значения кроме как переосмысленного. Поэтому перевод падежа в таких случаях может осуществляться только 
на основе словаря соответствий фразеологических единиц, учитывающего межъязыковые расхождения и лакуны.  

Синтаксически несвободные соответствия очень тесно связаны с контекстом употребления. Так предложение «нас 
было девять человек детей» не может быть переведено по частям на арабский язык, ввиду отсутствия в нем подобной 
конструкции. Также в арабском языке отсутствует конструкция подобная русской «я считался…». Не характерная для 
турецкого и арабского языка конструкция с пассивом в предложении «матушка была еще мною брюхата» заставляет 
обращаться к контекстной замене, в которой субъект действия меняется («     آن�ت م�ا ازال ف�ي رح�م ام�ي» «я еще был в животе 
матери»). Соответствия на синтаксическом уровне можно наблюдать в следующих примерах (см.таб.1.4). 

Таблица 1.4. Уровень синтаксически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Нас было 
девять человек 
детей.  

Нас було 
дев'ятеро чоловік 
дітей. 

Biz aslnda 
dokuz 
kardeşmişiz. 

انجب الزوجان عشر  و
إال ان جميع إخوتي , اوالد

 .ماتوا في سن مبكرة

Я считался в 
отпуску до 
окончания наук.  

Вважалося, що 
я у відпустці до 
закінчення наук. 

Öğrenimimi 
tamamlayncaya 
kadar izinli 
saylyordum. 

إلى " و منحت إجازة"
 ان انهي دراستي

Матушка 
была еще мною 
брюхата 

Матінка була 
ще мною вагітна 

Ben daha 
annemin 
karnndayken 

و آنت ما ازال في رحم 
  امي

 
Уровень соответствий служебного употребления падежа затрагивает, преимущественно, функцию падежа по 

формированию членов предложения и оформления синтаксических конструкций (см.таб.1.5). 
Таблица 1.5. Уровень сответствий служебного употребления падежа 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

во младенчестве  в дитинстві  bebekken    ٍفي سنٍ  مبكرة.

В молодости  Замолоду Gençliğinde  انان شبابه 

Слава богу 
,кажется, дитя умыт 

Слава богу, 
здається, дитя 
вимите 

''Çocuğun 
ne eksiği var?'' 
''Çok şükür 
ykanmas 

احب ان الولد قد 
 ُأحسن تنظيفه

 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

Служил при 
графе 

Служив при 
графі 

Kont 
Münnich'in 
emrinde çalşmş 

آان يعمل في الجيش 
 تحت قيادة آونت

батюшка объ
явил бы куда 

следовало о 
смерти сержанта 

 батечко заявив 
би куди належало 
про смерть сержанта 

 çavuşun 
ölümünü gerekli 
yere bildirecek 

العلن ابي للمراجع   
 المختصة موت الرقيب

 
Из таблицы видно, что управление русского глагола «служить» осуществляется при помощи предлога «при» и 

предложного падежа, в украинском языке – также при помощи предлога «при», однако в турецком языке передается при 
помощи конструкции «–in emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога «تحت» – «под», управляющего родительным падежом, и слова «قيادة» – руководство.  

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми сочетаниями и фразеологическими 
выражениями. 

Таблица 1.3. Уровень семантически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Не был 
врагом бутылки 

Не був він і 
ворогом пляшки 

şişe düşman 
bir adam değildi 

 "عدو الكأس"ن إنه لم يك

Отец вышел в 
отставку 

Батько вийшов 
у відставку 

Babam 
emekliye ayrlmş 

 ابي احيل إلى المعاش

 
«Не был врагом бутылки», «выйти в отставку» являются идиоматизмами: лексемы в своей совокупности не имеют 

другого значения кроме как переосмысленного. Поэтому перевод падежа в таких случаях может осуществляться только 
на основе словаря соответствий фразеологических единиц, учитывающего межъязыковые расхождения и лакуны.  

Синтаксически несвободные соответствия очень тесно связаны с контекстом употребления. Так предложение «нас 
было девять человек детей» не может быть переведено по частям на арабский язык, ввиду отсутствия в нем подобной 
конструкции. Также в арабском языке отсутствует конструкция подобная русской «я считался…». Не характерная для 
турецкого и арабского языка конструкция с пассивом в предложении «матушка была еще мною брюхата» заставляет 
обращаться к контекстной замене, в которой субъект действия меняется («     آن�ت م�ا ازال ف�ي رح�م ام�ي» «я еще был в животе 
матери»). Соответствия на синтаксическом уровне можно наблюдать в следующих примерах (см.таб.1.4). 

Таблица 1.4. Уровень синтаксически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Нас было 
девять человек 
детей.  

Нас було 
дев'ятеро чоловік 
дітей. 

Biz aslnda 
dokuz 
kardeşmişiz. 

انجب الزوجان عشر  و
إال ان جميع إخوتي , اوالد

 .ماتوا في سن مبكرة

Я считался в 
отпуску до 
окончания наук.  

Вважалося, що 
я у відпустці до 
закінчення наук. 

Öğrenimimi 
tamamlayncaya 
kadar izinli 
saylyordum. 

إلى " و منحت إجازة"
 ان انهي دراستي

Матушка 
была еще мною 
брюхата 

Матінка була 
ще мною вагітна 

Ben daha 
annemin 
karnndayken 

و آنت ما ازال في رحم 
  امي

 
Уровень соответствий служебного употребления падежа затрагивает, преимущественно, функцию падежа по 

формированию членов предложения и оформления синтаксических конструкций (см.таб.1.5). 
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,кажется, дитя умыт 

Слава богу, 
здається, дитя 
вимите 

''Çocuğun 
ne eksiği var?'' 
''Çok şükür 
ykanmas 

احب ان الولد قد 
 ُأحسن تنظيفه
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Служил при 
графе 

Служив при 
графі 

Kont 
Münnich'in 
emrinde çalşmş 

آان يعمل في الجيش 
 تحت قيادة آونت

батюшка объ
явил бы куда 

следовало о 
смерти сержанта 

 батечко заявив 
би куди належало 
про смерть сержанта 

 çavuşun 
ölümünü gerekli 
yere bildirecek 

العلن ابي للمراجع   
 المختصة موت الرقيب

 
Из таблицы видно, что управление русского глагола «служить» осуществляется при помощи предлога «при» и 

предложного падежа, в украинском языке – также при помощи предлога «при», однако в турецком языке передается при 
помощи конструкции «–in emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога «تحت» – «под», управляющего родительным падежом, и слова «قيادة» – руководство.  

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми сочетаниями и фразеологическими 
выражениями. 
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Уровень соответствий служебного употребления падежа затрагивает, преимуще-
ственно, функцию падежа по формированию членов предложения и оформления синтак-
сических конструкций (см.таб.1.5).

Таблица 1.5. 
уровень сответствий служебного употребления падежа

Русский Украинский Турецкий Арабский

во младенчестве  в дитинстві  bebekken  ةركبم ٍ نس يف ٍ.

В молодости Замолоду Gençliğinde  هبابش نانا

Слава богу,кажется, 
дитя умыт

Слава богу, 
здається, дитя 
вимите

‘’Çocuğun ne 
eksiği var?’’ 
‘’Çok şükür 
yıkanması

«В молодости», «во младенчестве» – падеж участвует в создании обстоятельствен-
ных конструкций в русском языке. Также в примере   «َدلولا ّنا بحأ..» слово «لا        – «ре-
бенок» оформляется при помощи َ «фатхи» – показателя винительного падежа, так как 
этого требует частица «ّنأ» маркирующая придаточные дополнительные предложения. 
Для перевода подобных конструкций необходимо обращение к словарю функциональ-
ных соответствий употребления падежа в речи.

выводы и перспективы. Наблюдение за полученным в ходе исследования мате-
риалом вскрывает теоретическую и практическую значимость работы с разнородными 
языками на основе индуктивного подхода. Гипо – гиперонимичность, синкретичность 
граммем, и в частности падежа, обязывает к созданию комплексного их описания как 
доминирующих по отношению к языковым явлениям более высокого уровня. Разра-
ботанная методика анализа материала параллельных текстов с установкой на перевод 
самой мельчайшей единицы значимого уровня – падежа заставляет порой обращаться 
не только к прямому переводу падежных значений, но и к переводу случаев глаголь-
ного управления, синтаксических конструкций, фразеологических единиц, в некоторых 
случаях – предложений. Данный подход отличается от существующих – дедуктических 
и в будущем предполагает создание оптимизированных алгоритмов перевода за счет 
выявления межъязыковых соответствий и особой организации материала. Следующим 
этапом работы видится продолжение сбора фактического материала и его последующая 
параметризация. 
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предложного падежа, в украинском языке – также при помощи предлога «при», однако в турецком языке передается при 
помощи конструкции «–in emrinde», что буквально означает «под руководством». В арабском языке – при помощи 
предлога «تحت» – «под», управляющего родительным падежом, и слова «قيادة» – руководство.  

Уровень семантически несвободных соответствий иллюстрируется устойчивыми сочетаниями и фразеологическими 
выражениями. 

Таблица 1.3. Уровень семантически несвободных соответствий 
Русский Украинский Турецкий Арабский  

Не был 
врагом бутылки 

Не був він і 
ворогом пляшки 

şişe düşman 
bir adam değildi 

 "عدو الكأس"ن إنه لم يك

Отец вышел в 
отставку 

Батько вийшов 
у відставку 

Babam 
emekliye ayrlmş 

 ابي احيل إلى المعاش

 
«Не был врагом бутылки», «выйти в отставку» являются идиоматизмами: лексемы в своей совокупности не имеют 

другого значения кроме как переосмысленного. Поэтому перевод падежа в таких случаях может осуществляться только 
на основе словаря соответствий фразеологических единиц, учитывающего межъязыковые расхождения и лакуны.  

Синтаксически несвободные соответствия очень тесно связаны с контекстом употребления. Так предложение «нас 
было девять человек детей» не может быть переведено по частям на арабский язык, ввиду отсутствия в нем подобной 
конструкции. Также в арабском языке отсутствует конструкция подобная русской «я считался…». Не характерная для 
турецкого и арабского языка конструкция с пассивом в предложении «матушка была еще мною брюхата» заставляет 
обращаться к контекстной замене, в которой субъект действия меняется («     آن�ت م�ا ازال ف�ي رح�م ام�ي» «я еще был в животе 
матери»). Соответствия на синтаксическом уровне можно наблюдать в следующих примерах (см.таб.1.4). 
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Нас было 
девять человек 
детей.  

Нас було 
дев'ятеро чоловік 
дітей. 

Biz aslnda 
dokuz 
kardeşmişiz. 

انجب الزوجان عشر  و
إال ان جميع إخوتي , اوالد

 .ماتوا في سن مبكرة

Я считался в 
отпуску до 
окончания наук.  

Вважалося, що 
я у відпустці до 
закінчення наук. 

Öğrenimimi 
tamamlayncaya 
kadar izinli 
saylyordum. 

إلى " و منحت إجازة"
 ان انهي دراستي

Матушка 
была еще мною 
брюхата 

Матінка була 
ще мною вагітна 

Ben daha 
annemin 
karnndayken 

و آنت ما ازال في رحم 
  امي

 
Уровень соответствий служебного употребления падежа затрагивает, преимущественно, функцию падежа по 

формированию членов предложения и оформления синтаксических конструкций (см.таб.1.5). 
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В молодости  Замолоду Gençliğinde  انان شبابه 
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Слава богу, 
здається, дитя 
вимите 

''Çocuğun 
ne eksiği var?'' 
''Çok şükür 
ykanmas 

احب ان الولد قد 
 ُأحسن تنظيفه
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Служил при 
графе 

Служив при 
графі 

Kont 
Münnich'in 
emrinde çalşmş 

آان يعمل في الجيش 
 تحت قيادة آونت

батюшка объ
явил бы куда 

следовало о 
смерти сержанта 

 батечко заявив 
би куди належало 
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ölümünü gerekli 
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العلن ابي للمراجع   
 المختصة موت الرقيب
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Таблица 1.5. Уровень сответствий служебного употребления падежа 

Русский Украинский Турецкий Арабский  

во младенчестве  в дитинстві  bebekken    ٍفي سنٍ  مبكرة.

В молодости  Замолоду Gençliğinde  انان شبابه 

Слава богу 
,кажется, дитя умыт 

Слава богу, 
здається, дитя 
вимите 

''Çocuğun 
ne eksiği var?'' 
''Çok şükür 
ykanmas 

احب ان الولد قد 
 ُأحسن تنظيفه

 «В молодости», «во младенчестве» – падеж участвует в создании обстоятельственных конструкций в русском языке. 
Также в примере « ..ب اّن الولَدأح » слово «الولد» – «ребенок» оформляется при помощи  َ«фатхи» – показателя винительного 
падежа, так как этого требует частица «أّن» маркирующая придаточные дополнительные предложения. Для перевода 
подобных конструкций необходимо обращение к словарю функциональных соответствий употребления падежа в речи. 

Выводы и перспективы. Наблюдение за полученным в ходе исследования материалом вскрывает теоретическую и 
практическую значимость работы с разнородными языками на основе индуктивного подхода. Гипо –гиперонимичность, 
синкретичность граммем, и в частности падежа, обязывает к созданию комплексного их описания как доминирующих 
по отношению к языковым явлениям более высокого уровня. Разработанная методика анализа материала параллельных 
текстов с установкой на перевод самой мельчайшей единицы значимого уровня – падежа заставляет порой обращаться 
не только к прямому переводу падежных значений, но и к переводу случаев глагольного управления, синтаксических 
конструкций, фразеологических единиц, в некоторых случаях – предложений. Данный подход отличается от 
существующих – дедуктических и в будущем предполагает создание оптимизированных алгоритмов перевода за счет 
выявления межъязыковых соответствий и особой организации материала. Следующим этапом работы видится 
продолжение сбора фактического материала и его последующая параметризация.  
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onomasiological approach. 

«В молодости», «во младенчестве» – падеж участвует в создании обстоятельственных конструкций в русском языке. 
Также в примере « ..ب اّن الولَدأح » слово «الولد» – «ребенок» оформляется при помощи  َ«фатхи» – показателя винительного 
падежа, так как этого требует частица «أّن» маркирующая придаточные дополнительные предложения. Для перевода 
подобных конструкций необходимо обращение к словарю функциональных соответствий употребления падежа в речи. 

Выводы и перспективы. Наблюдение за полученным в ходе исследования материалом вскрывает теоретическую и 
практическую значимость работы с разнородными языками на основе индуктивного подхода. Гипо –гиперонимичность, 
синкретичность граммем, и в частности падежа, обязывает к созданию комплексного их описания как доминирующих 
по отношению к языковым явлениям более высокого уровня. Разработанная методика анализа материала параллельных 
текстов с установкой на перевод самой мельчайшей единицы значимого уровня – падежа заставляет порой обращаться 
не только к прямому переводу падежных значений, но и к переводу случаев глагольного управления, синтаксических 
конструкций, фразеологических единиц, в некоторых случаях – предложений. Данный подход отличается от 
существующих – дедуктических и в будущем предполагает создание оптимизированных алгоритмов перевода за счет 
выявления межъязыковых соответствий и особой организации материала. Следующим этапом работы видится 
продолжение сбора фактического материала и его последующая параметризация.  
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Исследование посвящено проблеме функционального перехода первообразного пред-
лога в префиксальную морфему. Описываются принципы моделирования межуровневой 
функциональной омонимии "предлог и приставка" в рамках когнитивно-ономасиологи-
ческого подхода. 
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омонимы, первообразный предлог, префикс, когнитивно-ономасиологический подход.

The study is devoted to the problem of functional transpoformation of non-derivative prep-
ositions to prefixed morphemes. It describes the principles of the modeling of interlevel func-
tional homonymy «preposition and prefix» in the cognitive-onomasiological approach.
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Постановка проблемы. Язык характеризуется непрерывной динамикой развития и 
ограниченным составом структурных единиц. В связи с этим в нем происходят посто-
янные интеграционные процессы. Их цель – обеспечить потребность выражения ново-
го понятия имеющимися средствами номинации. Таким образом, переходные явления 
–неотъемлемоесвойство всякого живого языка. Анализинтеграционных образований 
способствует системному изучению языковых единиц как одному из основополагающих 
принципов современной лингвистики и имеет значение для решения вопросов эволюции 
языка [1; 2].

В настоящий момент явление языковой переходности из совокупности частных во-
просов формируется в актуальную общетеоретическую проблему. «Лингвистика пере-
ходности» (трансформациологии) из молодой научнойтеориистановится базовой дисци-
плиной, изучающей все разновидности вербальных единиц, способов их реализации в 
языке и ставящей перед собой задачу доказать системную предсказуемость и типологи-
ческую релевантность данного феномена [3]. 

актуальность исследования явлений функциональной омонимии обусловлена та-
кими общетеоретическими задачами современного языкознания, как: определение связи 
процессов концептуализации и категоризации действительности, выявление особенно-
стей мотивированности элементов языка, установление их системной и функциональной 
природы, изучение феномена интеграционных процессов как языковой универсалии. 
©   Цымбалюк Е.В., 2012
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В отечественном языкознании проблемы интеграционных процессов освящены в работах 
В.В. Бабайцевой, А.Я. Баудера, А.И. Бодуэна деКуртене, Л.А. Введенской, В.В. Виногра-
дова, Н.А. Каламовой, Е.П. Калечиц, О.М. Ким, Е.С. Кубряковой,В.И. Кодухова,П.А. Ле-
канта, В.М. Мигирина, В.М. Никитевича, В. Скалички,А.А. Потебни, Е.Н. Сидоренко, 
Т.С. Тихомировой, Л.Д. Чесноковой,Л.Г. Яцкевич.

Целью работы является определение особенностей моделирования оморяда пред-
лог-приставка в рамках теории трансформациологии. В ходе исследования были постав-
лены следующие задачи:1) сформулировать основные положения современной теории 
переходности по проблеме межуровневого перехода и функциональной омонимии; 2) 
рассмотретьпути формированияданной проблемы; 3) выявить в теории переходности 
различные подходы к проблеме моделирования группы функциональных омонимов 
«предлог-префикс».

Под термином «переходность» в теории лингвистики понимаются самые различные 
трансформации языковых единиц. Следует выделить такие ее типы, как: 1) «уровне-
вая», которая относится к внутренней структуре языка и в соответствии с полисеман-
тичностью дефиниции «уровень языка» именует интеграционные явления трех сфер 
функционирования: в границах одного языкового яруса, одного грамматического клас-
са, одной семиологической структуры; и 2) «экстралингвистическая», которая относит-
ся к внеязыковой действительности и находит выражение в таких частных типах, как 
«лингвогеографическая»,или «ареальная», связанная с территориальной манифестацией 
единиц литературного языка, «межъязыковая трансформация перевода», иллюстрирую-
щая особенностисемантико-функциональных полей эквивалентной лексики двух язы-
ков.Обзор научных исследований последних десятилетий показал, что анализ процес-
сов уровневой переходности направлен наразработку системногоизучения внутренней 
структуры языка.

Явления переходности, в том числе и уровневой переходности, изучает теория 
«трансформациологии». Исходный термин «трансформация»омонимичен:им обозна-
чены два различных лингвистических направления с самостоятельными понятийными 
сферами – морфологическое учение о переходности в области частей речи, разрабаты-
ваемое В.В. Бабайцевой, П.А. Лекантом, В.Н. Мигириным, и «трасформационная (гене-
ративная) грамматика» Н. Хомского, изначально формирующаяся в русле когнитивного 
направления лингвистики и изучающая типы модификаций синтаксических структур в 
соответствии с психологическим моделированием категорий грамматики [4: 150]. А в 
связи с тем, что развитиесовременной лингвистикиидет по пути интеграции достижений 
традиционной грамматики и прогрессивных идейкогнитивногонаправления, вызывает 
интерес металингвистический аспект взаимосвязи указанных дисциплин, установление 
их методологической базы и единиц оперативного уровня.

Первые фундаментальные работы по разработке типологии переходныхявлений вте-
ории «морфологической» трансформациологиибыли созданы в 50–70-е годы XX века. 
В.В. Бабайцевой была разработана «шкала переходности», по которой стали различать-
сяслучаи приобретения языковой единицей полногонабора дифференциальных призна-
ков другой единицы, вступающей с ней в отношения ядерной оппозиции, и случаи ин-
теграции зоны синкретизма. В связи с этим было предложно все явления переходности 
разделять по принципу устарелости-новизны в языке: явление полного перехода («функ-
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циональной омонимии») стало классифицироваться как диахронное преобразование, 
синкретизма («гибридности», «контаминации») – как синхронное [5].Было указано, что 
переходность является многоаспектным явлением, пронизывающим все уровни лингво-
структуры, отражающим взаимосвязь и взаимодействие между ними, обнаруживая на 
каждом из них свои особенности, была разработана детальная типология подобных яв-
лений.

Такбыло отмечено, что синхронная переходность реализуется на фонологическом 
уровне как процесс нейтрализации дифференциальных признаков фонем; на словообра-
зовательном–как морфолого-синтаксический способ словообразования (конверсия); на 
уровне морфемики – как синкретичность классов морфем (например, -ть в инфинитиве, 
классифицирующийся и как суффикс, и как застывшее окончание); на морфологическом 
– как гибридность грамматических категорий и лексико-грамматических классов; на лек-
сико-семантическом – как контекстное смешение значений полисемантический единицы 
и семем лексемы, образованной межчастеречной деривацией; на синтаксическом – как 
смешение синтаксических функций членов предложения, семантико-синтаксических от-
ношений, различных типов сложных предложений и др. [6].

В отличие от синхронии, диахронная переходность отражаетнерегулярные истори-
ческие процессы языка, в связи с чем представлена частными архаичными случаями и 
признается трансформациологами недоступной для обстоятельного изучения [7].Наибо-
лее разработан вопрос диахронной переходности в морфологии, в сфереомонимии ча-
стей речи, так какявляется регулярным, исторически непрерывным процессом и одним 
из главных способов развития лексико-грамматической системы языка.Основы изучения 
перехода слов из одной части речи в другую были заложены еще в ХIХ веке в работах 
Ф.И. Буслаева, А.Х. Востокова, Н.И. Греча, Г.П. Павского, А.А. Шахматова[8: 47]. При 
этом изучение переходности в области частей речи началось не с создания общей тео-
рии, а с исследования конкретных явленийтрансформации: ужев трудах А.А. Шахматова 
названы такие процессы перехода, как субстантивация – переход в имена существитель-
ные, адъективация – переход в имена прилагательные, прономинализация – переход в 
местоимения, адвербиализация – переход в наречия, конъюнкционализация– переход в 
союзы, партикуляция– переход в частицы и др. [9: 37]. 

Особый интерес в проблематике диахронной трансформациипредставляет изуче-
ниемежуровневой функциональной омонимии, отображающей случаи параллельного 
употребления одного звукового комплекса на разных уровнях языка, в том числе омо-
нимии словосочетания (свободного или связанного) и слова. Основным ее принципом 
является направление вектора трансформационной мотивации от единиц высшего ранга 
к низшему [10: 170–172, 195–196]. Наименее разработанный вопрос этой области – про-
блема межуровневой омонимии слова и морфемы. Так, природа межуровневой омони-
мии предлог–приставка является дискуссионной и отрицается структурным направле-
нием лингвистики,которая отрицает у служебных слов наличие самого статуса слова в 
связи с одноморфемностью их структуры, так как в концепции структурализма только 
двуморфемная языковая единица, состоящая из корневого и формообразующего морфа, 
является номинативной [11: 14, 18-19;12: 11]. В результате служебные слова квалифи-
цируются как промежуточное образование – «слова-морфемы», находящиеся наряду с 
аффиксами в составе формообразующих средств языка (Ж. Вандриес, И. Р. Выхованец, 
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А. И. Смирницкий, Ф. Ф. Фортунатов) [13: 114; 14: 16, 21]. Способность предлогов иметь 
аналитическую форму служебного слова и синтетическую – префикса определяется как 
доказательство их морфемной природы, что отрицает существование межуровневой 
переходности.

Трасформационная (генеративная) грамматика Н. Хомского, в отличие от морфоло-
гической теории переходности, выбирает объектом исследования не мотивируемую и 
мотивирующую единицы, а их инвариант – «глубинную структуру», способную моди-
фицироваться в семантически эквивалентные лингвистические конструкции большей 
или меньшей сложности [15].По свидетельству Е.С. Кубряковой, учение Н. Хомского 
оказало значительное влияние на развитие когнитивной лингвистики в целом [16: 150], 
в связи с чем высказанная в «трансформационной грамматике» идея обращения к «глу-
бинной структуре» при рассмотрении ряда семантически эквивалентных синтаксиче-
ских единиц легла в основу методологии анализа языка когнитивистики. Были изучены 
ментальные структуры, представляющие собой семантические универсалии, способные 
находить реализацию в единицах различных категорий, уровней и конструкций. На ос-
новании этого на морфологическом уровне языка когнитивистика предлагает в качестве 
объекта исследования инвариант исходной и трансформированной единицы – семанти-
ко-грамматический знак, находящий реализацию в различных грамматических категори-
ях и представляющий сигнификативную взаимосвязь уровней языка. 

Идея обращения к прототипическому значению языковой единицы в рамках ког-
нитивного подхода свидетельствует о возрождении широко распространенного в XIX 
веке исторического метода как позволяющего придать всему анализу очевидный объ-
яснительный характер. При этом при установлении мотивации развития языкового знака 
утверждаетсяо когнитивной природе деривации и наличии у нее номинативной функции 
в связи с выделением и фиксацией словообразовательными средствами новых структур 
знания, закреплением и объективацией неких концептуальных объединений, рождае-
мых в актах познания и оценки мира[17: 407; 18: 70].Таким образом, при выявлении 
языковых принципов выражения означающего в означаемом когнитивное направление 
лингвистики использует методологию теории номинаций,или ономасиологии, которая 
заключается в установлении святи значения, подлежащего вербализации, с формой его 
выражения и в выявлении способов представления сигнификативных составляющих 
в структуре производного знака [19: 21–22].В связи с этим словообразовательные мо-
дели начинают рассматриваться как «формулы регулярной свертки пропозициональной 
структуры», актуализируемой производными словами [20: 412], и утверждается наличие 
в производном слове таких компонентов пропозиции, как: диктум(в терминологии оно-
масиологии – «базис») – объективный компонент смысла структуры, который указывает 
на определенный понятийный класс, родовое понятие производной языковой единицы 
и играет ведущую роль в ее первичной категоризации и определении места в языковой 
картине мира; модус (в теории ономасиологии – «признак») – субъективный компонент 
смысла единицы, ее модальное значение, выражающееся через референцию содержа-
щихся в семантике диктума разнообразных неактуализированных свойств, сужая, таким 
образом, исходное значение диктума; и предикат – форма приписывания признака пред-
мету в соотнесенности с моментом коммуникации[21: 137–140; 22: 196–199].При этом 
при рассмотрении номинативной структуры слова утверждается мнение о том, что дик-
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тум, отображающий основные категории человеческого опыта, выражается через часте-
речные форманты, а ономасиологический модус («признак»), дифференцирующий со-
ответствующий предмет или явление действительности, – с помощью основы лексемы 
[23: 196–198].

Таким образом, основной задачей когнитивно-ономасиологическогоподходаявляет-
ся изучение сигнификативной функции производной единицы и ее роли в смысловой 
(целостной) структуре языковой единицы с учетом ее зависимости от исходного матери-
ала, подвергнувшегося трансформации. Когнитивно-ономасиологический анализ языко-
вых единиц также связан с определением природы языковой единицы в рамках теорий 
когнитивизма и ономасиологии.

Когнитивная наука в качестве центральной единицы понятийной структуры языка 
выбирает морфему как минимальный сигнификативный конструкт в языковом созна-
нии человека [24: 161–166].Семантическая структура служебного слова и производных 
от него деривационных морфем интерпретируется как некая нечленимая сущность – в 
терминологии Дж. Лакоффа «схема-образ», – представляющая собой прототипическое 
значение слова [25: 11]с пространственной пропозициональной семантикой (М. И. Ко-
нюшкевич, Е. С. Кубрякова, Л. Ленгрен, У. Л. Чейф) [26: 201; 27: 173―174].Способ-
ность непроизводных предлогов выражать пропозициональные значения – выражение 
наиболее общих отвлеченных понятий – связывается с когнитивной функцией предлогов 
образовывать понятийный каркас координации пространства.

Ономасиологическое направление, опираясь при анализе понятийного конструкта 
языкового знака на его словообразовательную структуру, определяет предлоги как древ-
нейшие корни-основы с материально не выраженными флексиями начальной формы [28: 
11];в связи с чем отсутствие словообразовательной членимости данных единиц трактует 
как способность в чистом виде выражать базисную прототипическую семантику – не-
кий уникальный, прагматически значимый языковой смысл, выполняющий функцию 
структурного категоризатора ментальной категории пространства. В аспекте ономаси-
ологической теории наличие у предлога пропозиционального значения при отсутствии 
словообразовательного членения может свидетельствовать о содержании в его прототи-
пическом базисе первичного «сгустка» пропозициональной семантики, которая у произ-
водных слов представлена в виде «свернутой пропозициональной структуры». В связи с 
чем анализ функциональных омонимов предлог-приставка осуществляется через опре-
деление общего прототипа и категориальной семантики уровневых структур языка, в 
сферы которых он проецируется. Так, переходя в приставку -предкорневую морфему, 
придающую слову определенное коннотативное значение[29: 33], пропозициональная 
структура прототипа актуализирует свой модусный компонент, а,трансформируясь в 
предлог - служебную часть речи, оформляющую подчинение одного знаменательного 
слова другому и выражающую значение релятивности [30: 706], реализует предикатив-
ный компонент.

выводы. Теория трансформациологии представлена разными самостоятельными 
понятийными сферами и соответствует лингвистическим направлениям традиционной 
частеречной грамматики и когнитивной лингвистики. Проблема межуровневой омони-
мии слова и морфемы в «морфологической» трансформациологии является дискуссион-
ной и отрицается рядом лингвистических направлений. 
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Дальнейшее изучение данного вопроса представляется перспективным именно в 
рамках когнитивно-ономасиологического подхода, который предполагает исследование 
механизмов мотивации языка и изучение пропозициональной структуры трансформиро-
ванной единицы как проекции семантики членимого производного знака с позиции его 
интеграции по отношению к производящей базе. В связи с чем анализ функциональных 
омонимов осуществляется через определение общего прототипа и категориальной се-
мантики уровневых структур языка, в сферы которых он проецируется.
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мЕтаФоричні модЕЛі ФраЗЕоЛогіЗмів  
на ПоЗначЕннЯ воЛЬовиХ ХараКтЕриСтиК

(на матеріалі української, німецької та англійської мов)

Статтю присвячено розгляду найпродуктивніших метафоричних моделей фразе-
ологічних одиниць на позначення вольових характеристик в українській, німецькій та 
англійській мовах. Автор встановлює механізми метафоризації та відображення в них 
лінгвокультурних рис.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, внутрішня форма, метафора, структурно-
семантичний аналіз.

Статья посвящена рассмотрению наиболее продуктивных метафорических мо-
делей фразеологических единиц, обозначающих волевые характеристики в украин-
ском, немецком и английском языках. Автор определяет механизмы метафоризации и 
отображенные в них лингвокультурные особенности.

Ключевые слова: фразеологическая единица, внутренняя форма, метафора, струк-
турно-семантический анализ.

The article deals with the most productive models of metaphorical idioms denoting volitional 
characteristics in English, German and Ukrainian. The author investigates mechanisms of 
metaphorisation and their respective linguocultural peculiarities.

Key words: phraseological unit/idiom, metaphor, inner form, structural-semantic analysis.

Характерною рисою сучасного етапу розвитку мовознавства виступає підвищення 
інтересу науковців-лінгвістів до проблем метафоризації. У світлі когнітивних дослі-
джень метафоричність розглядається як невід’ємна частина людського мислення, а мета-
фора – як важливий механізм, що дозволяє розуміти абстрактні поняття як результат і 
засіб пізнавальної діяльності людини. Фразеологічна метафора, як один із семантичних 
механізмів побудови фразеологічного значення шляхом переосмислення складових слів-
компонентів на основі тих чи інших асоціацій, виступає об’єктом дослідження ряду ро-
біт вітчизняних науковців [1–7].
©   Сошко О.Г., 2012



143

мета даної роботи – розглянути метафоричні механізми творення фразем, а також на 
основі зіставного аналізу виявити спільні та відмінні риси цих фразеологічних одиниць 
(далі – ФО) в українській, німецькій та англійській мовах. об’єктом нашого досліджен-
ня виступають українські, німецькі та англійські ФО на позначення вольових власти-
востей людини, що містять у своєму складі метафорично переосмислений компонент. 
Предметом дослідження є структурно-семантичні особливості цих ФО.

При аналізі досліджуваної групи фразеологізмів, типи метафоричного перенесення 
найменування розподіляються наступним чином:

- метафоричні моделі фразеологізмів на основі переосмислення назви особи
Вольові характеристики особи можуть позначатися фраземами із власними іменами. 

Фразеологізм амер. розм. Johnny on the spot позначає людину, яка завжди готова діяти, 
завжди на місці; людину, на яку можна покластися [8: 418]. Перше його вживання за-
фіксоване у 1896 році, у написанні через дефіс: Johnny-on-the-spot [9]. В англійській мові 
з кінця сімнадцятого століття зафіксоване вживання пестливої форми від імені John – 
Johnny (у множині Johnnies) у значенні назви людини, ім’я якої невідоме, або неважливе 
[10]. Вираз on the spot означає «на місці; відразу, негайно» [11: 676]. Також шляхом анто-
номазії можуть утворюватися фраземи, що позначають людину, яка не любить працюва-
ти: нім. розм. фам. eine faule Trine «ледарка» [12 (2: 258)] (досл. «лінива Тріна»), розм. ein 
fauler Heinz «ледар, нероба» [12 (1: 320)] (досл. «ледачий Хайнц»). Власні імена у своїй 
скороченій формі використовуються в загальному значенні та передають одночасно й 
емоційну оцінку, властиву гіпокористичним утворенням, в даному разі негативну.

Джерелом походження багатьох фразеологічних зворотів є літературні твори, зокре-
ма байки, яким властива близькість до фольклорних жанрів, а також повчальність, афо-
ристичність. Природним чином, фонова область таких ФО тісно зв’язується із сюжетом 
і образами вихідного твору [13: 9]. Фраземою англ. King Log (досл. «король Колода») 
позначається людина пасивна, яка не може і не вміє скористатися в житті слушною наго-
дою, тюхтій [8: 425]. Своїм походженням цей вираз завдячує байці, в якій жаби забажали 
собі царя, натомість Юпітер дав їм колоду. Коли жаби почали скаржитися, він послав до 
них лелеку, який швидко їх з’їв. Ця байка породила ще одну фразему: тиранічного прави-
теля або лідера називають англ. King Stork (досл. «король Лелека») [10].

Літературне походження має фразема англ. be the captain of one’s soul «ні від кого не 
залежати, вільно розпоряджатися собою, бути хазяїном своєї долі» [8: 125] (досл. «бути 
капітаном власної душі»). Вираз взятий із вірша англійського поета Вільяма Ернеста 
Хенлі «Нескорений» (‘Invictus’, (1875), William Ernest Henley): It matters not how strait 
the gate, / How charged with punishments the scroll, / I am the master of my fate, / I am the 
captain of my soul.

В українській та німецькій мовах незалежна, вільна у своїх діях, вчинках людина по-
значається фраземами укр. сам собі пан (голова, хазяїн) / сам свій пан [14: 629], нім. sein 
eigener Herr sein [12 (1:325)], людина, яка володіє собою – нім. seiner selbst Meister sein 
[12 (2: 50)]. При цьому лексеми пан, Herr, Meister вживаються у значенні «пан», «голо-
ва», «хазяїн», «господар».

Як зазначає Б.М. Ажнюк, основу мотивування фразеологізму може складати куль-
турно-історичний субстрат, який збагачує образно-асоціативний фон [13: 9]. Так, істо-
ричне походження мають фразеологічні звороти укр. книжн. лицар без страху і догани 
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/ лицар без догани й страху [14: 339]; нім. висок. ein Ritter ohne Furcht und Tadel [12 (2: 
137)] «людина великої сили волі, мужності й високих моральних якостей». Вираз по-
ходить від фр. Chevalier sans peur et sans reproche, звання, яке король Франції Франциск 
І подарував відомому французькому лицарю П’єру дю Террайлю Баярду (1476 – 1524), 
що прославився своїми подвигами в битвах і перемогами на турнірах. Крім того, король 
призначив його командувачем ротою своєї особистої охорони, тим самим прирівнявши 
його до принців крові, а також удостоїв честі присвятити в лицарі самого короля, тобто 
самого Франциска. Баярд загинув в одному з боїв в Італії. Вмираючи, він попросив своїх 
товаришів притулити його до дерева, щоб він міг померти так, як завжди хотів – стоячи, 
обличчям до ворога. Вираз «лицар без страху і догани» став загальновживаним після ши-
рокого поширення французького анонімного роману про успіхи та перемоги «славного 
сеньйора Баярда» (рік видання 1527). Дослідники вказують, що таким чином називали і 
видатного полководця Франції Луї Тремуйля (1460 – 1525) [15].

- метафоричні моделі фразеологізмів на основі переосмислення назв тваринно-
го світу

Фраземи англ. an ass between two bundles of hay (досл. «осел між двома в’язками 
сіна»), або Buridan’s ass [8: 52], нім. Buridans Esel (або порівняння Dastehen wie Buridans 
Esel) [16 (1: 282)] «Буріданов осел», позначають людину, яка вагається між двома рів-
ноцінними рішеннями або рівносильними бажаннями [8: 52]. Вираз приписують фран-
цузькому філософу-схоласту XIV ст. Жану Бурідану (фр. l’âne de Buridan), який, намага-
ючись пояснити вчення Аристотеля, на доказ відсутності свободи волі навів у приклад 
осла, який, знаходячись на однаковій відстані від двох оберемків сіна, змушений був 
померти з голоду, оскільки він не зважився вибрати жодний з них.

Біблійну етимологію мають фраземи укр. Валаамова ослиця [14: 469] та англ. 
Balaam’s ass [8: 52]. У Книзі Чисел, 22-25 Старого Завіту говориться про ослицю месо-
потамського волхва Валаама, на якій він, за намовою царя моавитян Валака, вирушив 
долати ізраїльтян за допомогою чар. Але Бог був на боці Ізраїлю: він заборонив ослиці 
йти. Сумирна тварина почала зупинятися на кожному кроці, і Валаам кілька разів вдарив 
її. На превеликий подив Валаама ослиця раптом заговорила людським голосом: укр. І 
відкрив Господь уста ослиці, і сказала вона до Валаама: Що я зробила тобі, що ти 
тричі вдарив мене? (Числа, 22: 28); англ. And the Lord opened the mouth of the ass, and she 
said unto Balaam, What have I done unto thee, that thou hast smitten me these three times? 
(Numbers, 22: 28). Відповідно, зазначені фраземи позначають людину мовчазну та покір-
ливу, що несподівано починає обурюватися, висловлює протест, чинить опір.

Носієм ознак працьовитості, старанності в англійській фразеології виступають бо-
бер та кінь, а лінощів та неробства – собака: an eager beaver 1) «роботяга, старанна, 
невгамовна людина», 2) зневаж. «надто старанний, запопадливий робітник, людина, яка 
вислужується перед начальством» [8: 73] [17: 92] (досл. «нетерплячий/повний пристрас-
ного бажання бобер»); a willing horse «людина, яка добровільно береться за щось, охоче 
звалює на себе роботу, трудівник» [8: 399] (досл. «старанний/охочий кінь»); розм. lazy 
dog «ледар, нероба» [8: 441] (досл. «лінивий собака»). Ледарка, нероба у німецькій мові 
позначається фраземою розм. faule Kröte [12 (1: 412)] (досл. «ледача жаба»).

Cимволізм птаха як втілення не тільки людського, а й космічного духу, визначається 
легкістю та швидкістю руху, вільним пересуванням його у просторі, умовною можли-
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вістю досягти неба [18]. Фразема укр. вільний птах; вільна птаха (пташка, птиця) по-
значає людину, незалежну у своїх вчинках, поведінці, або людину, не зв’язану шлюбом 
[14: 582].

Амбівалентне значення фразеологічного звороту укр. книжн. несхв. агнець Божий 
«безвольна, покірлива, розумово обмежена людина» [14: 19] відносить його відразу до 
двох груп внутрішніх характеристик людини: розумових та вольових. Агнець Божий 
(лат. Agnus Dei) – назва Ісуса Христа, заснована на словах Йоана Хрестителя (Йоан. 1, 
29), який називає Христа агнцем, що спокутує гріхи людей. У літургії католицької церк-
ви назву Agnus Dei носить молитва, яка з кінця VI ст. за велінням папи Григорія Великого 
читається перед самим причастям і полягає у триразовому повторенні слів лат. “Agnus 
Dei, qui tollis peccata mundis, miserere nobis” (досл. «Агнець Божий, що береш на себе 
гріхи світу, помилуй нас»). У християнській міфології – символ смирення і покірності. У 
сучасній літературі цей вислів часто вживається з метою досягнення сатиричного ефекту 
при зображенні безвольних і нерозумних людей [15].

Деякі фраземи даної групи мають лише опосередкований зв’язок з тваринним сві-
том. Основу їхнього значення складає спостереження за поведінкою тварин та її пере-
несення на людину: укр. хоч на хвіст наступи «хто-небудь дуже спокійний» [14: 744], 
іти (бути, ходити) на поводку (на поводі, на припоні, на прив’язі) / іти на поворозці 
«діяти за чиєю-небудь вказівкою, сліпо підкоряючись чиїйсь волі; бути залежним у своїх 
вчинках від кого-, чого-небудь» [14: 277], нім. розм. sich am Gängelband führen lassen 
(am Gängelband gehen) «не мати волі; ходити на повідку в кого-н.» [12 (1: 237)]. Фразема 
англ. come to heel «беззаперечно коритися, підкорятися, стати покірним» [8: 378] (досл. 
«йти біля підбору/п’яти») спочатку означала «йти слідом за хазяїном» (про собаку). Пер-
ше значення фраземи англ. bear the bell «бути ватажком, головним, головувати» (досл. 
«нести дзвоник») пішло від буквального значення виразу, який спочатку вживався щодо 
барана-ватажка, що ходив із дзвоником у череді. Друге значення цієї фраземи «отримати 
перший приз у змаганні» пов’язано з тим, що нагородою у змаганні зазвичай був срібний 
або золотий дзвоник [8: 75].

- метафоричні моделі фразеологізмів на основі переосмислення назви предмету
В більшості фразеологічних зворотів цієї групи образним конкретизатором висту-

пає назва предмета-артефакту, тобто продукту людської діяльності, об’єкта матеріальної 
культури, який несе у собі певну інформацію про минуле.

Перше відоме вживання фраземи англ. амер. жарг. a gold brick [8: 109] (досл. «золота 
цеглина») – 1881 рік. У значенні «обман, обдурювання, шахрайство» переосмислюється 
предмет, який є цінним тільки на перший погляд, а насправді нічого не коштує [10]. Аме-
риканський сленг надає виразу другого значення: нероба, лобуряка, ледар, або людина, 
яка ухиляється від виконання своїх обов’язків.

Лексема нім. Sack «мішок» використовується як лайлива назва неприємної люди-
ни, що визиває роздратування [19: 350]. Інколи вживається щодо жінки. Уточнюючого 
значення виразу надає супроводжуючий прикметник: розм. фам. ein fauler Sack «ледар, 
валяка, нероба» [12 (2: 148)] (досл. «лінивий мішок»), розм. фам. ein trauriger Sack «лег-
кодуха людина» [12 (2: 148)] (досл. «жалюгідний мішок»).

Розвиток фігуративного значення фраземи англ. paddle one’s own canoe «покладати-
ся тільки на себе, на свої сили; не від кого не залежати, діяти самостійно, йти власним 
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шляхом» (досл. «пливти/гребти самому на власному човні») відносять до початку XIX 
століття. У 1807 році в американському журналі The Selangor Journal автор «Начерків ми-
нулого та сьогодення» (Jottings Past and Present) використовує цей вираз, звітуючи про 
відсутність духу спільноти серед кавових плантаторів в Малайзії. В Англії фразема впер-
ше зустрічається у книзі Фр. Марріета (Frederick Marryat) ‘Settlers in Canada’, (1840); піз-
ніше – у віршах, опублікованих анонімно у ‘Harper’s Monthly’: Voyage upon life’s sea / To 
yourself be true, / And whate’er your lot may be / Paddle your own canoe [8: 123]. Засновник 
скаутського руху лорд Баден-Пауелл, враховуючи образ самостійності, який викликає в 
уяві цей фразеологічний зворот, використовує його як назву своєї книги в 1939 році [20].

Деякі фраземи своїм походженням завдячують військовій або морській справі. Ві-
йна як історично-культурний феномен виникає на певній стадії розвитку суспільства і 
впливає на його розвиток. На зміст військової справи в тій чи іншій країні в конкретну іс-
торичну епоху впливають такі чинники, як соціально-політичний устрій, культурні тра-
диції, духовний стан суспільства та інші. В цілому зміст й основні напрями розвитку вій-
ськової справи в будь-якій державі мають загальні риси, що випливають з об’єктивних 
закономірностей світового розвитку. У фраземі англ. stand (stick) to one’s guns або амер. 
stand by one’s guns «не здавати позиції, стійко триматися, твердо стояти на своєму; ви-
тримувати характер» [8: 340] переосмислюється функція солдата – не відступати, зали-
шатися біля гармати, навіть якщо все здається втраченим. Інша фразема англ. bite (on) the 
bullet «мужньо змиритися із необхідністю» [8: 114] походить з тих часів, коли оперували 
без наркозу і пораненому давали кулю, щоб він тримав її зубами та не кричав. Вперше 
цей вираз вжив у 1891 році Редьярд Кіплінг (Rudyard Kipling, ‘The Light that Failed’).

Гендерно маркованою виступає чоловіча несамостійність, яка у фраземах може ви-
ражатися зв’язком із матір’ю або жінкою взагалі; при цьому зв’язуючими елементами 
виступають такі предмети суто жіночого одягу, як «спідниця», «фартух», «поділ» (до-
машнього одягу): укр. ірон. держатися (триматися) за спідницю «не виявляти само-
стійності, підкорятися впливу якої-небудь жінки (про чоловіків)» [15]; нім. розм. фам. 
an j-s Rock hängen «триматися за чию-н. спідницю» [12 (2: 138)] (досл. «висіти на чиїсь 
спідниці»), розм. фам. sich j-m an die Rockschöße (an j-s Rockschöße) hängen «триматися за 
чию-н. спідницю (не відходити від кого-н., бути несамостійним)» [12 (2: 138)] (досл. «ви-
сіти на подолі чиїсь спідниці»), зневажл. der Mutter am Rockzipfel (an Mutters Rockzipfel) 
hängen «бути несамостійним» [12 (2: 138)] (досл. «триматися (висіти) за поділ материної 
спідниці»), розм. фам. an Mutters Schürze hängen / der Mutter immer noch an der Schürze 
hängen «триматися за материну спідницю; бути матусиним синком» [12 (2: 179)] (досл. 
«висіти на материному фартуху»), розм. der Mutter an Schürzenband (an Schürzenzipfel) 
hängen «бути матусиним синком» [12 (2: 179)] (досл. «висіти на краю материного фар-
туху»).

- метафоричні моделі фразеологізмів на основі переосмислення назви матеріалу
При характеристиці вольових особливостей може відбуватися переосмислення якос-

тей уявного матеріалу, з якого «зроблена» людина: для характеристики людини сильної 
волі використовується міцний, грубий матеріал: нім. j-d ist von Stahl und Eisen «хто-н. 
людина залізної волі, залізного здоров’я» [12 (2: 212)] (досл. «хтось із сталі й заліза»), 
розм. ein Mann aus (von) grobem Schrot «людина крем’яної вдачі» [12 (2: 41)] (досл. «лю-
дина із борошна грубого помолу/картечі»). Навпаки м’який та пластичний матеріал ха-
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рактеризує людину податливу, безвольну: укр. з м’якого тіста «безвольний, непослі-
довний у своїх діях, поглядах, переконаннях» [14: 713], хоч свічки ліпи «м’який, не дуже 
принциповий, слабохарактерний» [14: 348], мотузки (мотуззя, свічки) можна сукати 
«хто-небудь дуже безвольний, податливий, м’якої вдачі» [14: 701], хоч мотузки (мотуззя) 
крути «хто-небудь дуже, надто податливий, розчулений; піддається будь-якому впливу, 
будь-яким вимогам» [14: 317], жарт. хоч мички мич «хтось добрий, покірний, слабохарак-
терний, безвольний» [14: 390] (мичка – «пучок конопель або льону, підготовлений для 
прядіння» [21 (2: 191)]). І навпаки: укр. не з клоччя «який має сильну волю і вміє відсто-
ювати щось; наполегливий, заповзятий» [14: 301].

Проаналізувавши найпродуктивніші групи метафоричних моделей фразеологізмів 
на позначення вольових характеристик можемо зазначити, що метафоризація, яка ви-
ражається у переносі найменування або значення, базується на здатності людської свідо-
мості відшукувати аналогії між будь-якими об’єктами дійсності. Метафоричні значення 
фразеологізмів на позначення вольових характеристик людини формують фрагмент мов-
ної картини світу носіїв української, німецької та англійської мов, при цьому фраземи з 
чітко визначеним метафоричним переносом відзначаються яскравою образністю. Про-
ведений аналіз у подальшому надасть нам можливість сформувати ідеографічні поля 
шляхом класифікації узагальнених схем метафоричних перенесень компонентів дослі-
джуваних фразем.

ЛітЕратура

1. Дем’яненко Н.Б. Фразеологічні одиниці на позначення ментальних властивостей 
людини у польській мові: Монографія. – К., 2005. – 182 с.

2. Заваринська І.Ф. Лінгвокультурна мотивація фразеологізмів з онімним компонен-
том в англійській, польській та українській мовах: Автореф. дис.... канд. філол. наук: 
10.02.17 / Національний пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 2010. – 22 с.

3. Каракуця О.М. Фразеологізми української мови з компонентом «душа» (струк-
турно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти): Автореф. дис. … 
канд. філол. наук.– Харків, 2002.– 19 с.

4. Лабінська Б.І. Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення фізичного 
стану людини: Автореф. дис.... канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівський національний 
ун- т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 20с.

5. Пасік Н.М. Власні назви в українській фразеології та пареміології: Автореф. дис.... 
канд. філол. наук: 10.02.01 – „українська мова” / Інститут української мови НАН Украї-
ни. — К., 2000. — 15 с.

6. Пасюрківська М.В. Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, семантика, 
функції: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.03 / Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні 
НАН України. – К., 2009. – 18 с.

7. Харчук О.В. Фразеологічні одиниці з кінесичним компонентом у сучасній німець-
кій мові: семантико-структурний аспект: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / 
Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2006. – 19 с.

8. Большой англо-русский фразеологический словарь: Около 20000 фразеологичес-
ких единиц / А.В. Кунин. – 6-е изд., исправл. – М.: Живой язык, 2005. – 944 с.



148

9. Dictionary and Thesaurus – Merriam-Webster Online [Електронний ресурс]: - Режим 
доступу: http://www.merriam-webster.com/dictionary/

10. Oxford Dictionaries Online. – Oxford University Press [Електронний ресурс]: - Ре-
жим доступу: oxforddictionaries.com

11. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – М.: «Русский язык», 1992. – 843 с.
12. Німецько-український фразеологічний словник / Уклали В.І. Гаврись, О.П. Пророченко. – 

В 2 т. – К.: Радянська школа, 1981. – Т. 1. – 416 с., Т. 2. – 384 с.
13. Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні / АН 

УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Відп. ред. Ю.О. Жлуктенко. – К.: Наук. думка. 
1989. – 136 с.

14. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – К.: 
Наук. думка, 2008. – 1104 с.

15. Словопедія. Українські тлумачні словники. [Електронний ресурс]: - Режим до-
ступу: slovopedia.org.ua

16. Röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 3 Bd. / Lutz Röhrich. – 
Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2003. – 1910 S.

17. NTC’s American Idioms Dictionary / Richard A. Spears; Linda Schinke-Llano. – USA, 
Illinois, Lincolnwood: National Textbook Company, 1994. – 532 p.

18. Тресиддер Джек, Словарь символов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 430 с. [Елек-
тронний ресурс]: - Режим доступу: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/JekTresidder/
index.php

19. Pfeiffer, Herbert: Das grosse Schimpfwörterbuch: Über 10000 Schimpf-, Spott- und 
Neckwörter zur Bezeichnung von Personen / Herbert Pfeiffer. – Frankfurt am Main: Eichborn, 
1996. – 557 S.

20. The Phrase Finder. Phrases, Sayings, Idioms and Expressions. – Phrasefinder UK, 2012 
[Електронний ресурс]: - Режим доступу: www.phrases.org.uk

21. Новий тлумачний словник української мови: В 3-х т. / Уклад.: В. Яременко, О. 
Сліпушко. – К.: «Аконіт», 2007. – Т. 1 /А-К/. – 926 с., Т. 2 /К-П/. – 926 с., Т. 3 /П-Я/. – 862 с.



149

УДК 811.581
Пойнар Л.М. 

(Київ, Україна)

рЕПрЕЗЕнтаЦіЯ КонЦЕПту «СинівСЬКа ШаноБЛивіСтЬ»  
у ФраЗЕоЛогіЗмаХ КитайСЬКоЇ мови чЕн’Юй

У даній статті здійснено аналіз концепту «синівська шанобливість» як консти-
туанту морально-етичної концептосфери мовної картини світу китайського етносу, 
здійснено класифікацію репрезентованих у китайських фразеологізмах чен’юй концеп-
туальних ознак концепту «синівська шанобливість».

Ключові слова: концепт, конфуціанство, синівська шанобливість, фразеологічні 
одиниці китайської мови чен’юй.

В данной статье произведен анализ концепта «сыновья почтительность» как кон-
ституанта морально-этической концептосферы языковой картины мира китайского 
этноса, классифицированы объективируемые в китайских фразеологизмах ченъюй кон-
цептуальные признаки концепта «сыновья почтительность».

Ключевые слова: концепт, конфуцианство, сыновья почтительность, фразеологиз-
мы китайского языка ченъюй.

The article deals with the analysis of the concept «filial piety» as a constituent of the 
Chinese ethnos` mental and ethical concept sphere, the conceptual dimensions of the concept 
«filial piety» are classified.

Key worlds: concept, Confucianism, filial piety, phraseological units of Chinese language 
chengyu.

Кінець 20 ст. характеризується проектуванням фокусу мовознавчих досліджень на 
людину та виникненням когнітивної лінгвістики, що розглядає мову у нерозривному 
зв’язку з людиною, без якої виникнення й функціонування цієї системи було б немож-
ливим. 

Ю.С. Степанов характеризує концепт як «ідею, яка включає в себе абстрактні, кон-
кретно-асоціативні та емоційно-оцінюючі ознаки, а також спресовану історію поняття» 
[1: 41–42]. «Концепт – це ніби згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого 
культура входить у ментальний світ людини. З іншого боку, концепт – це те, за допомо-
гою чого людина – проста, звичайна людина, не «творець культурних цінностей» – сама 
входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї» [1: 43].

Фразеологічна система мови є самобутнім, унікальним, складним та комплексним 
явищем, зародження та розвиток якого відбувається у тісному зв’язку з людиною, її сві-
домістю, мисленням та менталітетом. Кожен народ має власне сприйняття світу, основу 
якого складають історичний досвід, традиції, культура, стереотипи. 

Національно-культурна специфіка китайських фразеологізмів безпосередньо пов’яза- 
на з характерними рисами свідомості китайців, співвідношенням мови та мислення, 
мови та культури. Фразеологічний фонд мови відтіняє її своєрідність з культурної точки 
зору, вміщаючи у собі самобутність культури та історії народу. За визначенням З.І. Ба-
©   Пойнар Л.М., 2012
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ранової, чен’юй – це стійке словосполучення, побудоване за нормами старокитайської 
мови, семантично монолітне, з узагальнено переносним значенням, що має експресив-
ний характер та функціонально виступає членом речення. Саме чен’юї утворюють най-
важливіший клас фразеологізмів китайської мови [2: 54]. 

Починаючи з епохи Хань, конфуціанці не тільки тримали у своїх руках керування 
державою й суспільством, але й піклувались про те, щоб конфуціанські ціннісні орі-
єнтири стали загальновизнаними й перетворилися на символ «власне китайського». 
Практично це призвело до того, що кожен китаєць за народженням та вихованням мав 
бути конфуціанцем. І навіть якщо з часом він усвідомлював щось інше й ставав, напри-
клад, даосом, буддистом, навіть християнином – все одно, нехай не у переконаннях, а 
у поведінці, манері мислення, він підсвідомо залишався конфуціанцем [3: 650]. Завдя-
ки тогочасному превалюванню конфуціанства у правлячих верхівках, знання головних 
конфуціанських трактатів та ключових висловлювань надавало привілеї для подальшого 
кар’єрного росту людини, що значним чином стимулювало розповсюдження й укорінен-
ня конфуціанської моралі у свідомості китайського етносу. Саме конфуціанство заклало 
міцний фундамент менталітету китайця, а морально-етичні конфуціанські концепти зна-
йшли своє вираження у значній кількості фразеологізмів, які у свою чергу, являють со-
бою надбання всієї нації.

Конфуцій сказав: «Шанобливість до батьків та повага до старших братів – це основа 
людинолюбства» [4: 2]. З цього вислову стає зрозумілим, які відносини за конфуціан-
ським вченням повинні існувати між батьками та синами, друзями, правителями та під-
леглими. Таким чином, найважливішим обов’язком кожної людини є вшанування пред-
ків та прояв синівської шанобливості 孝сяо. 

Отже, сяо, тобто синівська шанобливість є одним з центральних морально-етичних 
концептів конфуціанства. Сутність концепту «синівська шанобливість» полягає у пошані 
й присвяченні життя батькам, незалежно від того чи заслуговують вони цієї пошани. 
Тобто дитина не лише просто має усім серцем любити своїх батьків, а й діяти згідно їх 
волі, служити їм вірно, таким чином проявляючи любов та синівську шанобливість. На-
віть, якщо дитина не згодна зі своїми батьками, вона повинна проявляти м’якість та не 
суперечити їх бажанню, не має завзято відстоювати свої інтереси Крім того, приймаючи 
рішення діяти згідно з батьківською волею, людині варто навчитися не ображатися на 
них. А це можливо лише за щирої любові та поваги до батьків. Діяти згідно з волею ін-
шої людини всупереч власним переконанням та не крити образи на неї, під силу дійсно 
гуманній та високодуховній людині. 

Конфуціанські трактати завчалися напам’ять, відточувалась майстерність вільно пи-
сати на тему стародавньої мудрості, тобто вся система освіти оберталася навколо кон-
фуціанства. Деякі ключові висловлювання з конфуціанського «П’ятикнижжя» («五经») 
ставали відомими переважній більшості населення, у тому числі й неписемним, що й 
призвело до скорочення й подальшої трансформації їх у фразеологізми. 

У китайській мові концепт «синівської шанобливості» репрезентований наступними 
номенами-вербалізаторами: 孝 [xiào] «синівська шанобливість»; 孝顺 [xiàoshùn] «вияв-
ляти синівську покору»; 孝敬 [xiàojìng] «виявляти синівську повагу»; 悌[tì; dǐ] «повага 
до старших братів»; 悌顺[xiàoshùn] «шанобливо слухатись братів»; 顺 [shùn] «покірний, 
слухняний»;  孝子[xiàozi] «шанобливий син»; 敬爱 [jìngài] «шанувати», «любити з по-
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вагою». Шляхом суцільної вибірки зі словника «中华成语大词典» [5] нами виокремлено 
51 чен’юй, у яких об’єктивується концепт «синівська шанобливість». 

У сімейному устрої китайської сім’ї батьки займають високе положення. Одна з най-
більш характерних рис представника китайського етносу – це його шанобливість та до-
бре відношення до матері й батька. Прояв пошани відносно батьків належить до числа 
найважливіших справ, до яких спонукає конфуціанство. Непокірність батькам – тяжкий 
злочин. Внаслідок цього, китаєць шанує своїх батьків більше, ніж когось іншого з людей. 
Наразі синівська шанобливість виступає морально-етичною нормою життя. Семантич-
ний компонент «шанобливе ставлення до батьків» знаходить своє вираження у на-
ступній низці чен’юй: 1) 愚忠愚孝yú zhōng yú xiào (буквально «безглузда відданість, 
нісенітнісна синівська шанобливість» – «надмірна відданість державі й синівська ша-
нобливість»); 2) 忤逆不孝wǔ nì bù xiào (буквально «не слухняний й не шанобливий по 
відношенню до батьків» – «знехтування синівським обов’язком». Даний чен’юй описує 
один з найважчих злочинів у Стародавньому Китаї. 3) 为臣死忠，为子死孝wéi chén sī 
zhōng，wéi zǐ sǐ xiào (буквально «як чиновник померти за відданість, як син померти за 
синівський обов’язок» – «чиновник не пошкодує життя заради відданості правителю, 
діти не пошкодують життя заради синівської шанобливості»); 4) 为子死孝，为臣死忠
wéi zǐ sǐ xiào，wéі chén sī zhōng (буквально «як син померти за синівський обов’язок, 
як чиновник померти за відданість» – «діти не пошкодують життя заради синівської ша-
нобливості, чиновник не пошкодує життя заради відданості правителю); 5) 慈孙孝子cí 
sūn xiào zǐ (буквально «люблячий онук, шанобливий син» – «гідні нащадки»); 6) 不孝
之子bù xiào zhī zǐ (буквально «не шанобливий син» – «нащадок, що не поважає бать-
ків»); 7) 移孝为忠yí xiào wéi zhōng (буквально «змінити повагу до батьків на вірність 
батьківщині» – «цілком віддатися служінню батьківщині та правителю»); 8) 移孝作忠yí 
xiào zuò zhòng (буквально «змінити повагу до батьків на вірність батьківщині» – «цілком 
віддатися служінню батьківщині та правителю»); 9) 遵行孝道zūn xíng xiào dào (букваль-
но «суворо слідувати шляхом синівської шанобливості» – «неухильно дотримуватись 
шляху синівської шанобливості»); 10) 孝子爱日xiào zǐ ài rì (буквально «син, що шанує 
батьків любить дні» – «цінувати дні, проведені у турботі за батьками»; «своєчасно ви-
конувати синівський обов’язок»); 11) 孝思不匮xiào sī bù kuì (буквально «думок про си-
нівську шанобливість не бракує» – «почуття синівської шанобливості ніколи не збідніє»; 
«вічно шанувати батьків»); 12) 求忠出孝qiú zhōng chū xiào (буквально «справжня від-
даність виходить з синівської шанобливості» – «вірні слуги – це шанобливі сини»); 13) 
孝子贤孙xiào zǐ xián sūn (буквально «шанобливі сини, гідні онуки» – «гідні нащадки»); 
14) 孝子慈孙xiào zǐ cí sūn (буквально «шанобливі діти, люблячі онуки» – «нащадки. що 
поважають предків»); 15) 孝子顺孙xiào zǐ shùn sūn (буквально «шанобливі діти, слух-
няні онуки» – «старанний у виконанні волі предків»); 16) 孝顺敬献xiào shùn jìng xiàn 
(буквально «з повагою виражати шанобливість до батьків й слухняність по відношен-
ню до старших» – «шанувати батьків й слухатись старших»); 17) 犬马之养quǎn mǎ zhī 
yǎng (буквально: «утримання собак та коней» – «відмова батьків від утримання». Даний 
чен’юй відображає питання про утримання батьків. Наведемо посилання з «Лунь юй» 
(«论语»): “今之孝者，是谓能养。至於犬马，皆能有养；不敬，何以别乎？” («Сьогод-
ні вираження синівської шанобливості називається утриманням. Собак й коней також 
утримують. Якщо відсутня повага, тоді яким чином відрізняється відношення до собак й 
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коней від ставлення до батьків?»). 18) 菽水之欢shú shuǐ zhī huān (буквально «радість від 
бобів та води» – «незважаючи на скромне життя, батьки радіють від синівської шанобли-
вості»); 19) 孝经起序xiào jīng qǐ xù (буквально «послідовно цитувати канон синівської 
шанобливості» – «у кожній справі є чимало труднощів»); 20) 孝悌忠信xiào tì zhōng xìn 
(буквально «шанування батьків, повага до старших, відданість та вірність» - «моральний 
ідеал»); 21) 忠孝节义zhōng xiào jié yì (буквально «відданість, синівська шанобливість, 
ритуал, обов’язок» – «відданість державі, пошана до старших й висока доброчесність»; 
«основні конфуціанські чесноти»); 22) 忠孝节烈zhōng xiào jié liè (буквально «відданість, 
синівська шанобливість, непорушна вірність обов’язку» – «відданість державі, пошана 
до старших й непорушна вірність обов’язку»; «основні конфуціанські чесноти»); 23) 忠
孝两全zhōng xiào liǎng quán (буквально: «відданість країні й шанобливість до батьків у 
значній мірі» – «абсолютна відданість країні й шанобливість до батьків»); 24) 忠孝不并 
zhōng xiào bù bìng (буквально «відданість державі й синівську шанобливість не постави-
ти у ряд» – «віддане служіння державі й піклування про батьків важко поєднати»); 25) 忠
孝双全zhōng xiào shuāng quán (буквально: «відданість країні й шанобливість до батьків 
повністю співпадають» – «абсолютна відданість країні й шанобливість до батьків»).

У стародавньому Китаї, після смерті батька старший син займав місце голови сім’ї та 
отримував більшу частину спадщини, у тому числі дім з прахом предків. Інша ж частина 
майна порівну поділялась між іншими синами. Незважаючи на те, що після створення 
нових сімей молодшими братами, головою яких вони перебували, вони протягом довгого 
часу продовжували знаходитися у залежності від старшого брата, який був уособленням 
голови лінії культу, спільного для всього клану. Саме старший син мав виконувати жерт-
воприношення. Синівська шанобливість та повага до старших братів сприяла розквіту 
культу клану й сім’ї. Семантичний компонент «шанобливі стосунки між братами» 
об’єктивізується у наступному ряді чен’юй: 26) 情同手足qíng tóng shǒu zú (буквально 
«почуття зовсім як між рукою та ногою» – «почуття як між братами»); 27) 手足之情shǒu 
zú zhī qíng (буквально «почуття руки й ноги» – «дружні почуття між братами»; «братер-
ська любов»); 28)情重姜肱qíng zhòng jiāng gōng (буквально «почуття міцні, немов ко-
ріння імбиру» – «братерська любов»); 29) 兄弟孔怀xiōng dì kǒng huái (буквально «брати 
сумлінно піклуються одне про одного» – «взаємне піклування та любов між братами»); 
30) 兄弟怡怡xiōng dì yí yí (буквально «брати радіють» – «дружні братерські стосунки»); 
31) 兄弟手足xiōng dì shǒu zú (буквально «старший брат й молодший брат, рука й нога» 
– «теплі стосунки між братами»); 32) 长枕大被cháng zhěn dà bèi (буквально «довга по-
душка, велика ковдра» – «шанобливі стосунки між братами»); 33) 长枕大衾cháng zhěn dà 
qīn (буквально «довга подушка, велика ковдра» – «шанобливі стосунки між братами»).

Культурно-філософським підґрунтям семантичного компоненту «гідне виховання» 
виступає традиційна система китайського виховання дітей, фундаментом якої є конфу-
ціанське етико-релігійне вчення. Китайські традиційні стилі виховання дітей значним 
чином відрізняються від західних. Під егідою тотальної суворості, найголовнішими фак-
торами  виховання виступають самоприниження й покірність дітей починаючи з наро-
дження. 

Виховання починалось з раннього дитинства й полягало у привчанні до культу пред-
ків, суворого дотримання церемоніалу, нормам синівської шанобливості сяо. Зазвичай 
для звичайної селянської сім’ї конфуціанське виховання цим й обмежувалось, а у за-
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можних сім’ях дітей навчали класичним конфуціанським трактам, писемним канонам 
й грамоті [3: 618]. Наведемо чен’юй з вербалізованим семантичним компонентом «гід-
не виховання»: 34) 母慈子孝mǔ cí zǐ xiào (буквально «ласкава матір, шанобливі діти» 
– «шанобливість виховується любов’ю»); 35) 父慈子孝fù cí zǐ xiào (буквально «ласкаві 
батьки, шанобливі діти» – «у ласкавих батьків діти слухняні»); 36) 父严子孝fù yán zǐ xiào 
(буквально «суворий батько, шанобливі діти» – «у суворого батька діти шовкові»); 37) 
老牛舐犊lǎo niú shì dú (буквально «стара корова вилизує теля» – «балувати своїх дітей»; 
«сліпа батьківська любов»); 38) 舐犊之爱shì dú zhī’ ài (буквально «любов вилизувати 
теля» – «батьківська любов»); 39) 父慈子孝fù cí zǐ xiào (буквально «люблячий батько, 
шанобливий син» – «взаємна батьківська й синівська любов»); 40) 子孝父慈zǐ xiào fù 
cí (буквально «шанобливий син, люблячий батько» – «взаємна батьківська й синівська 
любов»). Результатом застосування традиційних методів виховання, що виникли на базі 
конфуціанського етико-релігійного вчення,  є унікальна шанобливість, любов, вірність й 
різноманітні прояви симпатії до батьків з боку китайських дітей.

Тільки дотримуючись принципу сяо можна стати доброчинним сином. Служіння, 
поховання й принесення жертв батькам за правилами ритуалу лі складає принцип синів-
ської шанобливості сяо. Релігійні ритуали, соціальні відносини, відомості про урядуван-
ня стародавніх правителів та стародавній календар були чітко викладені у трактаті «Лі 
цзі» («礼记»), або «Нотатки про довершений порядок речей, правління й ритуалів», що 
входить до конфуціанського «П’ятикнижжя» («五经»). Джерелом виникнення чен’юй з 
семантичним компонентом «ритуал» є саме трактат «Лі цзі» («礼记»). Всі чен’юй на 
позначення семантичної ознаки «ритуал» є позитивно маркованими. Наведемо прикла-
ди: 41) 温情定省wēn qíng dìng xǐng (буквально «з любов’ю постелити ліжко (увечері)  
та поцікавитись про здоров’я батьків (уранці)» – «виражати синівську шанобливість»; 
«бути турботливим сином»); 42) 问安视膳wènānshìshàn (буквально «питати батьків про 
здоров’я й слідкувати, що вони їдять» – «цікавитися самочуттям та апетитом батьків»); 
43) 慎终追远 (буквально «серйозно ставитися до смерті й шанувати померлих жерт-
воприношеннями» – «сумлінно виконувати ритуали поховання батьків та шанувати їх 
пам’ять»); 44) 披麻戴孝pī má dài xiào (буквально: «вдягти сурову одежу з коноплі справ-
ляючи жалобу за батьками» – «убратися у жалобне одіяння»); 45) 披麻带孝pīmádàixiào 
(буквально: «вдягти сурову одежу з коноплі справляючи жалобу за батьками» – «убрати-
ся у жалобне одіяння»).

Справляти обряди, що були пов’язані з культом предків, входити у безпосередній 
контакт з предками міг тільки старійшина – старший за віком член клану. Тобто, вже у 
глибоку давнину суспільною повагою користувалися не лише померлі, а й старші з жи-
вих. На повазі до старших базується власне ієрархія суспільних відносин. Адже ті, хто 
чітко усвідомили принцип пошани старших не стануть здіймати бунт. Нижченаведені 
чен’юї репрезентують семантичну ознаку «повага до старших»: 46) 孝悌力田xiào tì lì 
tián (буквально «синівська шанобливість, повага до старших, праця на полі» – «шанобли-
во ставитися до батьків, поважати старших й старанно працювати у полі»); 47) 入孝出悌
rù xiào chū tì (буквально «увійти з синівською шанобливістю, вийти з повагою до стар-
ших» - «вдома шанувати батьків, поза домом поважати старших»). Тобто, молоді люди 
мають виражати пошану до батьків, коли перебувають удома, поза домом молодь має з 
повагою ставитись до старших за віком. 48)入则孝, 出则悌rù zé xiào chū zé tì (буквально 
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«вдома шанувати батьків, а поза домом всіх старших» – «вдома шанувати батьків, а поза 
домом всіх старших»)

Конфуціанство надало культу предків глибокого смислу символу соціального по-
рядку й перетворив його у першочерговий обов’язок кожного китайця, універсальну й 
всезагальну норму поведінки [3: 588]. Вербалізація семантичного компоненту «культ 
предків» відбувається у наступних чен’юй: 49) 鸡骨支床jīgǔzhīchuáng (буквально «ку-
рячі кістки підтримують ліжко» – «виконувати синівський обов’язок підчас жалоби за 
батьками»). У даному фразеологізмі мається на увазі виснаженість від туги за помер-
лими батьками. 50) 望云之情wàngyúnzhīqíng (буквально «почуття споглядання хмар» – 
«сумувати за батьками»); 51) 春露秋霜chūnlùqiūshuāng (буквально «весняна роса й осін-
ня паморозь» – «весняні й осінні жертвопринесення предкам»). 

Отже, здійснивши аналіз 51 фразеологічної одиниці чен’юй з вербалізованим кон-
цептом «синівська шанобливість» ми прийшли до висновку, що основними когнітивни-
ми ознаками ядра концепту «синівська шанобливість» є: «синівська доброчесність», 
«жалоба». Приядерну зону концепту «синівська шанобливість», що об’єктивуються 
у фразеологізмах складають: «шанобливе ставлення до батьків» (26 чен’юй), «шано-
бливі стосунки між братами» (8 чен’юй), «гідне виховання» (5 чен’юй), «ритуал» (5 
чен’юй), «повага до старших» (3 чен’юй), «культ предків» (3 чен’юй). 
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ФраЗЕоЛогіЗми З мЕтроЛогічним КомПонЕнтом 
у німЕЦЬКій і уКраЇнСЬКій моваХ

Стаття присвячена розгляду фразеологічних одиниць з метрологічним компонен-
том німецької і української мов. Визначено види варіантності фразеологізмів, їх семан-
тичні типи.

Ключові слова: фразеологізм, метрологія, одиниці виміру, варіантність, семантич-
ні типи.

Статья посвящена рассмотрению фразеологических единиц с метрологическим 
компонентом немецкого и украинского языков. Определены виды вариантности фразео-
логизмов, их семантические типы.

Ключевые слова: фразеологизм, метрология единицы измерения, вариантность, се-
мантические типы.

The article deals with some phraseological units with the metrological component of 
German and Ukrainian. The kinds of the varianсе of the phraseologisms, their semantic types 
are singled out.

Key words: phraseologism, metrologie, measures units, variations, semantic types.

1. вступні зауваження. Сучасна лінгвістика постійно звертається до кола важливих 
проблем міри і ваги, залучаючи дані метрології [4: 522]. Фразеологізми з метрологіч-
ним компонентом є однією з численних груп фразеологічного фонду мови. Вивчення 
фразеологічних одиниць здійснювалося В.І. Архангельським, О.М. Бабкіним, Ш. Бал-
лі, В.В. Віноградовим, В.П. Жуковим, О.В. Куніним, Б.О. Ларіним, О.І. Молотковим, 
Л.І. Ройзензоном, В.М. Телія, А. М. Чепасовою, М.М. Шанським та ін. На матеріалі ні-
мецької мови відомі праці Г. Бургера, Д.О. Добровольського, М.В. Гамзюка, І.І. Черни-
шової, О.Д. Райхштейна, В. Фляйшера, Г. Шеманна та ін. Питаннями фразеології укра-
їнської мови займались Л.Г. Авксентьєв, М.Ф. Алефіренко, В.М. Білоноженко, І.С. Гна-
тюк, М.Т. Демський, І.Л. Коломієць, Л.Г. Скрипник, Г.М. Удовиченко, І.Г. Чередниченко, 
О.С. Юрченко та ін. Однак, незважаючи на велику кількість праць, існують поодинокі 
наукові розвідки саме фразеологічних одиниць з метрологічним компонентом (далі – 
ФОМК). Дослідження З.І. Унук [13], і З. Ястремської [16, 17], проведені у порівняльному 
аспекті на матеріалі слов’янських мов (словацької й української), а стаття В.О. Бобкова 
обмежується лише англійською мовою [3]. Саме відсутність досліджень ФОМК, викона-
них на матеріалі німецької і української мов, і зумовила актуальність цієї роботи. мета 
полягає у здійсненні порівняльного аналізу ФОМК у німецькій і українській мовах. Для 
досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) встановити ін-
вентар досліджуваних одиниць; 2) розглянути їх компонентний склад і семантико-гра-
матичні розряди; 3) встановити види фразеологічних варіантів у досліджуваних мовах; 
4) охарактеризувати семантичні типи ФОМК; 5) здійснити їх тематичну класифікацію. 
©   Повторуха Н.В., 2012
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об’єктом дослідження є фразеологізми німецької і української мов з метрологічним 
компонентом. Предмет дослідження – семантичні особливості ФОМК у порівняльному 
аспекті. матеріалом слугували 404 фразеологічні одиниці, серед них 220 – з німецької 
мови і 184 – з української, дібрані за допомогою суцільної вибірки із тлумачних і фразе-
ологічних словників досліджуваних мов [4, 14, 15, 19, 20, 24]. За дефініцією О.В. Куніна, 
фразеологічна одиниця – це стійке сполучення слів з повністю або частково переосмис-
леним значенням [8: 160]. У цій роботі розглядаються ФОМК у німецькій і українській 
мовах типу: нім. federleicht sein ‘бути легким, як пір’їна’, укр. як семисотна верства 
‘неприродно рівно, дуже виструнчено’.

2. Компонентний склад ФомК. За основу класифікації ФОМК взято вже існуючу 
класифікацію фразеологічних одиниць Л.Г. Скрипник [11: 73]. ФОМК передбачають у 
своєму складі різну кількість компонентів у досліджуваних мовах, що відображено у 
табл. 1.

Таблиця 1
Компонентний склад ФомК у німецькій і українській мовах

№ 
з/п Компонентний склад

Мови

Німецька Українська

1. Двочленні 21 (10 %) 53 (29 %)
2. Тричленні 54 (24 %) 79 (43 %)
3. Чотиричленні 33 (15 %) 27 (14 %)
4. П’ятичленні 35 (16 %) 17 (9 %)
5. Шостичленні 48 (22 %) 7 (4 %)
6. Семичленні 19 (9 %) 1 (1 %)
7. Восьмичленні 10 (4 %) -

Разом 220 (100 %) 184 (100 %)

Як видно з таблиці 1, двочленні ФОМК у німецькій мові посідають п’яте місце, а в 
українській – друге, напр.: нім. um Haaresbreite ‘трохи не, на волосок’, укр. на півпальця 
‘зовсім мало, трохи’. На першій позиції як у німецькій, так і в українській мовах є трич-
ленні ФОМК, напр.: нім. in letzter Minute ‘в останню хвилину’, укр. ні на вершок ‘ніяк, 
ніскільки’. Чотиричленні ФОМК у німецькій мові на четвертому місці, а в українській 
– на третьому, напр.: нім. mit seinem Pfunde wuchern ‘спекулювати своїм талантом’, укр. 
на відстані гарматного пострілу ‘досить далеко’. П’ятичленні ФОМК у німецькій мові 
на третій сходинці і їх майже вдвічі більше, ніж в українській, де вони розташовані на 
четвертому місці, напр.: нім. meilenweit von etw. entfernt sein ‘хто-небудь дуже далекий 
від чогось, хто-небудь і не намагається зробити що-небудь’, укр. за сім верст киселю 
їсти ‘витрачати багато зусиль на справу, яка не має ніякого значення’. Серед шостич-
ленних ФОМК майже у сім разів більше одиниць у німецькій мові (друге місце), ніж в 
українській (п’яте місце), напр.: нім. j-m zentnerschwer auf der Seele liegen ‘гнітити душу’, 
укр. [як (мов, ніби)] чорт сім кіп гороху змолотив ‘хто-небудь має віспини або шрами від 
них’. Семичленні ФОМК посідають у німецькій мові шосте місце і представлені значно 
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більшою кількістю одниниць, на відміну від української, де вони репрезентовані всього 
одним фразеологізмом і також знаходяться на шостому місці, напр.: нім. von der ersten 
bis zur letzten Minute ‘з першої до останньої хвилини’, укр.  холод пробирає від голови аж 
до ніг ‘кому-небудь дуже холодно або когось охоплює сильний озноб від переляку, не-
сподіванки і т. ін.’. Восьмичленні ФОМК є найменш чисельними і характерні лише для 
німецької мови, де вони розташовані на останньому, сьомому місці у таблиці, напр.: nicht 
um einen Fußbreit (von der Stelle) weichen ‘не відступати ні на п‘ядь’.

3. Семантико-граматичні розряди ФомК. У лінгвістиці існує низка праць, при-
свячених аналізові основних семантико-граматичних розрядів фразеологічних одиниць, 
а саме: субстантивних, дієслівних, адвербіальних і ад’єктивних [7: 270-341], або згідно 
з класифікацією Л.Г. Скрипник, субстантивних, предикативних, атрибутивних і обста-
винних [11: 89]. О.І. Молотков розрізняє іменні, дієслівні, ад’єктивні, адвербіальні, ді-
єслівно-пропозиційні і вигукові лексико-граматичні розряди фразеологізмів [9: 126-149]. 
Взявши за основу принцип співвіднесення семантики фразеологізму із значенням того 
чи іншого слова В.Д. Ужченко, Л.Г. Авксентьєв встановлюють іменні, дієслівні і при-
слівникові типи семантико-граматичних розрядів фразеологізмів [12: 35]. В.М. Білоно-
женко і І.С. Гнатюк виокремлюють наступні лексико-граматичні групи фразеологізмів: 
субстантивні, ад’єктивні, дієслівні, адвербіальні та вигукові [2: 59-69]. Базовою для цієї 
роботи є класифікація М.Ф. Алефіренка, яка враховує як наявність або відсутність у лек-
сичних компонентів граматичних категорій і їх морфологічних парадигм, так і синтак-
сичні функції фразеологізмів у реченні [1: 46]. Автор виділяє субстантивні, ад’єктивні, 
дієслівні, адвербіальні та інтер’єктивні семантико-граматичні категорії. Саме ця класи-
фікація є найбільш повною і релевантною для ФОМК німецької і української мов (див. 
табл. 2).

Таблиця 2
Семантико-граматичні розряди ФомК у німецькій і українській мовах

№ 
з/п

Семантико-граматичні 
розряди

Мови

Німецька Українська

1. Дієслівні 144 (65 %) 49 (27 %)
2. Адвербіальні 40 (18 %) 104 (57 %)
3. Ад’єктивні 22 (10 %) 19 (10 %)
4. Субстантивні 13 (6 %) 10 (5 %)
5. Інтер’єктивні 1 (1 %) 2 (1 %)

Разом 220 (100 %) 184 (100 %)

Дієслівні фразеологічні одиниці мають значення процесуальності і їм властиві гра-
матичні категорії виду, стану, способу, особи, часу. У реченні вони виконують синтак-
сичну функцію присудка [1: 53]. Цей семантико-граматичний розряд ФОМК виявився 
найбільш продуктивним у німецькій мові, що видно із таблиці 2, напр.: нім. alles mit der 



158

gleichen Elle messen ‘міряти все на свій аршин’, укр. за версту почути ‘одразу розпізна-
ти, відрізнити кого-, що-небудь’.

До адвербіальних належать фразеологізми кількісно- або якісно-обставинної семан-
тики, які характеризуються повною відсутністю морфологічних парадигм і виконують у 
реченні функції обставин [1: 62]. ФОМК адвербіального семантико-граматичного розря-
ду в українській мові є більш чисельними, ніж у німецькій, напр.: нім. Schritt für Schritt 
‘крок за кроком’, укр. як один фунт ‘рівно, точно’.

Ад’єктивним фразеологічним одиницям притаманне категоріальне значення атри-
бутивності, здатність виражати статичну ознаку предметів. У реченні вони виконують 
функції неузгодженого означення або іменної частини складеного присудка [1: 59]. У 
досліджуваних мовах вони мають майже однакову кількість, напр.: нім. haargenau ‘дуже 
точний’, укр. з мізинець ‘малий величиною, довжиною або зростом’.

Субстантивними називаються фразеологізми з узагальнено-предметною семанти-
кою, об’єктивованою в граматичних категоріях роду, числа й відмінка. У реченні вони 
виконують синтаксичні функції підмета, іменної частини складеного присудка або до-
датка [1: 46]. Цей семантико-граматичний розряд репрезентують такі ФОМК, напр.: нім. 
ein Tropfen Wermut ‘ложка дьогтю’, укр. верстовий (стовповий) шлях ‘головний напря-
мок у русі або розвитку чого-небудь’.

До інтер’єктивних належать фразеологічні одиниці, які виражають різноманітні по-
чуття і не можуть виконувати номінативної функції [1: 67]. Особливість цих ФОМК по-
лягає у тому, що вони є формулами соціального етикету. У досліджуваних мовах вони 
характеризуються найменшою продуктивністю, напр. нім. eine Sekunde (bitte)! ‘одну се-
кунду (будь ласка)!’, укр. сім футів під кілем! ‘усталена форма побажання успіху, удачі’.

4. варіантність ФомК. Фразеологічні варіанти – це такі фразеологічні одиниці, 
які відрізняються між собою синонімічними компонентами і, допускаючи видозміну їх 
порядкового розташування та граматичних форм, зберігають спільність загального зна-
чення [12: 65]. Дослідники виділяють різні види варіантів компонентів фразеологічних 
одиниць: фонетичні, лексичні, граматичні (морфологічні), еліпсовані (редуковані), сло-
вотворчі, проте не всі із них характерні для ФОМК. У досліджуваних мовах до різніх 
видів фразеологічної варіантності схильні 125 ФОМК, серед них 60 – у німецькій мові і 
65 – в українській (див. табл. 3).

Таблиця 3
види варіантності ФомК у німецькій і українській мовах

№ 
з/п Види варіантності

Мови

Німецька Українська

1. Лексична 40 (67 %) 12 (11 %)
2. Еліпсована 7 (12 %) 11 (10 %)
3. Граматична 3 (5 %) 18 (17 %)
4. Змішана 10 (16 %) 24 (62 %)

Разом 60 (100 %) 65 (100 %)
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Лексичні варіанти фразеологічних одиниць виникають найчастіше внаслідок сино-
німних змін компонентів [11: 125]. Цей вид варіантності ФОМК є найбільш продуктив-
ними у німецькій мові. Лексична заміна компонента фразеологічної одиниці може відбу-
ватися у межах одного тематичного ряду, напр.: нім. um jeden Fußbreit (um jede Handbreit) 
Land (Boden) kämpfen ‘боротися за кожну п‘ядь землі’, укр. почому (почім) ківш (пуд, 
фунт, корець) лиха ‘багато горя, біди, неприємностей’.

Еліпсовані варіанти передбачають видалення одного або декількох компонентів фра-
зеологічної одиниці, внаслідок чого вона стає компактнішою і лаконічнішою [11: 139]. В 
українській мові вони є найменш чисельними, напр.: нім. sein Licht (nicht) unter den Scheffel 
stellen ‘(не) заривати свій талант у землю’, укр. три мішки гречаної вовни (і всі неповні) ‘1) 
багато зайвого, несерйозного, несуттєвого і т. ін.; 2) небилиці; небагато чого-небудь’.

Граматичні варіанти містять префіксальні і суфіксальні утворення, а також іменники, 
що мають форму однини або множини, іноді зі значенням збірності [11: 136]. У німецькій 
мові цей вид фразеологічної варіантності є найменш продуктивним, напр.: нім. Stunde 
um Stunde verging (Stunden um Stunden vergingen) ‘проходила година за годиною (прохо-
дили години за годинами)’, укр. повний (повен) мішок ‘дуже багато’. На думку Г. Бургера, 
сюди належить також інверсія [18: 25], що зафіксовано у німецькій мові, напр.: genau auf 
die Minute (auf die Minute genau) ‘хвилина у хвилину, з точністю до хвилини’.

Змішана варіантність є результатом поєднання всіх зазначених вище видів фразеоло-
гічних варіантів, до яких належать наступні:

1) Лексико-граматичний, у німецькій мові зафіксовано 5 ФОМК (8 %), а в україн-
ській – 16 ФОМК (41 %), напр.: нім. etw. (alles) bis auf die (bis zur) letzte (letzten) Minute 
verschieben (aufschieben) ‘відкладати щось на останню хвилину’, укр. міряти міркою 
(мірками, ковшем) гроші ‘бути дуже багатим, мати великий капітал’;

2) Лексико-еліпсований, що містить однакову кількість ФОМК у досліджуваних мо-
вах (по чотири у кожній, що становить 6 % у німецькій мові і 10 % в українській), напр.: 
нім. [nur] einen Steinwurf entfernt sein (liegen) ‘рукою подати’, укр. [як] палицею (шап-
кою) докинути ‘дуже близько’;

3) Граматично-еліпсований, що є найменш чисельним. У досліджуваних мовах вияв-
лено лише по 1 ФОМК (2 % у німецькій мові, 3 % в українській), напр.: нім. ein gerüttelt‘ 
(gerütteltes) Maß [an (von) etw.] ‘повно, вдосталь, вщерть, повно-повнісінько’, укр. під 
[повним] градусом (градусами) ‘у стані сп’яніння, напідпитку’;

4) Лексико-граматичний + еліпсований, що зафіксований лише в українській мові 
(3 ФОМК, це дорівнює 8 %), напр.: [старій] жабі (горобцю, горобцеві) по коліна ‘не-
глибоко; мало води’.

5. Семантичні типи ФомК. При семантичній класифікації ФОМК у німецькій і 
українській мовах враховувалися словникові дефініції, оскільки саме “словникова де-
фініція вважається ядерною частиною тлумачення, найбільш суттєвою і важливою, яка 
містить в собі основну семантичну характеристику фразеологічної одиниці” [2: 45]. У 
досліджуваних мовах більшість одиниць має одне значення, набагато рідше – два і лише 
у одному випадку – три, тобто йдеться про полісемію фразеологізмів. Найбільша кіль-
кість полісемічних ФОМК зафіксована в українській мові, напр.: на око ‘1) без точного 
підрахунку, обчислення, вимірювання, приблизно; 2) не пов’язаний з точними підрахун-
ками, приблизний; 3) за зовнішнім виглядом’; на один аршин ‘1) за тим самим зразком, 
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однаково; 2) дуже схожі між собою, однакові’; ані (ні) кроку ‘1) ніскільки, нітрохи; 2) 
нікуди’. Таким чином, до семантичної класифікації ФОМК були залучені 427 ЛСВ (226 
у німецькій мові і 201 в українській). За основу семантичної класифікації було взято 
семантичні функції, які фразеологічні одниниці виконують при позначенні різних аспек-
тів об’єктивної дійсності. Як було встановлено, всі ФОМК розподіляються за наступними 
семантичними типами: дія, спосіб дії, кількість, людина, абстрактні поняття (див. табл. 4).

Таблиця 4
Семантична класифікація ФомК у німецькій і українській мовах

№ 
з/п Семантичні типи

Мови

Німецька Українська

1. Дія 103 (45 %) 52 (26 %)
2. Спосіб дії 67 (30 %) 71 (35 %)
3. Людина 31 (14 %) 23 (12 %)
4. Кількість 18 (8 %) 47 (23 %)
5. Абстрактні поняття 7 (3 %) 8 (4 %)

Разом 226 (100 %) 201 (100 %)

Як видно з таблиці 4, семантичний тип “дія” є найбільш продуктивним у німецькій 
мові. Підґрунтям для його виокремлення слугує наявність у ФОМК семи на позначення 
дії, напр.: нім. drei Meilen gegen den Wind stinken ‘тхнути за версту’, укр. як (мов, ніби) 
пуд ваги скинути [з себе] ‘відчути велике полегшення’.

Семантичний тип “спосіб дії” є найбільш чисельним в українській мові і описує спо-
сіб, за допомогою якого відбувається дія, напр.: нім. alle fingerlang ‘раз у раз, безпере-
стану, щохвилини’, укр. на два вершки ‘дуже близько’.

Наступний тип ФОМК є антропоцентричним і вживається на позначення зовнішньо-
го вигляду людини, рис її характеру, напр.: нім. bis in die Fingerspitzen musikalisch sein 
‘бути музикальним до кінчиків нігтів’; es faustdick hinter den Ohren haben ‘бути дуже хи-
трим’, укр. аршин у плечах (аршин в плечі) ‘широкоплечій, дужий (про людину)’, мішок 
сліз ‘плаксива людина’.

ФОМК семантичного типу “кількість” в українській мові в 2,5 рази більше, ніж у 
німецькій. Здебільшого вони вживаються на позначення кількості за умовною шкалою: 
“ніскільки” → “мало” → “багато”, напр.: нім. nicht um ein Haar ‘ні на волосину’ → einen 
Fingerhut voll ‘з наперсток’ → ein gerüttelt‘ (gerütteltes) Maß [an (von) etw.] ‘повно, вдо-
сталь, вщерть, повно-повнісінько’; укр. ні на гран ‘ніскільки, нітрохи’ → на півпальця 
‘зовсім мало, трохи’ → у дві пригорщі не захопиш ‘дуже багато чого-небудь’. 

Найменш чисельним є семантичний тип “абстрактні поняття”, що репрезентований 
у досліджуваних мовах майже однаковою кількістю фразеологізмів. Прикладами можут 
слугувати: нім. ein Schritt vorwärts ‘прогрес, успіх’, укр. прокрустове ложе ‘те, що ви-
ступає мірилом, під яке штучно, насильно підганяють що-небудь, пристосовують з його 
допомогою до чогось’.
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6. тематична класифікація ФомК. На думку та Д.М. Шмельова у межах тема-
тичних груп виділяється загальний елемент, що поєднує всі інші одиниці, які називають 
предмети та явища об’єктивної дійсності. При цьому за номінативною ознакою можна 
виділити наступні тематичні групи ФОМК (табл. 5).

Таблиця 5
тематична класифікація ФомК у німецькій і українській мовах

№ 
з/п Тематичні групи

Мови

Німецька Українська

1. Одиниці виміру 76 (14 %) 72 (12 %)
2. Соматизми 70 (45 %) 45 (26 %)
3. Предмети побуту 36 (30 %) 42 (35 %)
4. Фізичні дії 30 (8 %) 19 (23 %)
5. Рослини 4 1
6. Тварини - 4
7. Споруди 2 -
8. Метали 1 -
9. Взуття - 1

10. Їжа 1 -
Разом 220 (100 %) 184 (100 %)

6.1. За даними таблиці 5, найбільш продуктивними у досліджуваних мовах є фразео-
логізми на позначення різних одиниць виміру, а саме: 

1) часу (37 ФОМК у німецькій мові, 22 – в українській), напр.: нім. fünf Minuten vor 
zwölf ‘в останню хвилину’, укр. у 24 години ‘за короткий час’;

2) довжини (8 ФОМК у німецькій мові і 25 – в українській), напр.: Kilometer fressen 
‘мчати’, укр. верства пирятинська (чугуєвська, келебердянська, мальована) ‘дуже висока 
на зріст людина’;

3) ваги (по 8 ФОМК у досліджуваних мовах), напр.: нім. von j-m gehen hundert (fünf) 
auf ein Lot ‘гріш ціна кому-небудь’, укр. не один (добрий) пуд солі з’їсти ‘довго жити з 
ким-небудь, зазнати чималих випробувань у спільних діях, пізнати, вивчити когось і т.і.’;

4) одиниць штучного виміру (7 ФОМК у німецькій мові і 6 – в українській), напр.: 
нім. im Dutzend billiger ‘дюжинами дешевше’, укр. чортова дюжина ‘тринадцять’.

5) Лише у німецькій мові зафіксовані 2 ФОМК на позначення одиниці виміру кута, 
напр.: sich um 180 Grad drehen ‘повернутися на 180 градусів’ і 1 одиниця виміру віддалі 
небесних тіл, напр.: Lichtjahre entfernt sein ‘бути дуже далеко’. В українській мові наявні 
4 ФОМК на позначення одиниць виміру об‘єму, напр.: роздавити півлітру ‘розпивати 
спиртне’ і 1 одиниця виміру вмісту алкоголю у деяких напоях, напр.: під градусом ‘у 
стані сп’яніння, напідпитку’.

6.2. До наступної тематичної групи, яка також є чисельною, належать ФОМК, що 
містять у своєму складі соматизми, напр.: eine faustdicke Lüge ‘нагла, нахабна брехня’, 
укр. (і) на ніготь ‘абсолютно, зовсім’. 
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6.3. Тематична група на позначення предметів побуту складається значною мірою з 
найменуваннь посуду і різних ємкостей, що вживалися за мірило ще у давні часи (нім. 
Eimer ‘відро’, Faß ‘бочка’, Scheffel ‘діжка’, укр. ківш, корець, макітра, тощо). Дослідни-
ки встановлюють об’єм різних посудин [5: 109; 6; 10; 21; 22; 23]. Прикладами слугують: 
нім. in Scheffeln Geld einheimsen ‘грести гроші лопатою’, укр. [добра] макітра розуму 
‘хто-небудь дуже розумний, розсудливий, кмітливий’.

6.4. Тематична група ФОМК “фізичні дії” містить у німецькій мові більше фразеоло-
гізмів, ніж в українській, напр.: нім. keinen Schritt nachgeben ‘не відступати ні на крок’, 
укр. дістати рукою ‘дуже близько’.

6.5. ФОМК на позначення рослин представлені 4 фразеологізмами у німецькій мові і 
1 – в українській, напр.: нім. aufs Korn nehmen ‘брати на мушку’, укр. на макове зерно ‘1) 
дуже мало, трошки; 2) зовсім, ніскільки’.

6.6. Лише в українській мові зафіксовані 4 лексеми тематичної групи “тварини” і 1 
лексема тематичної групи “взуття”, напр.: із заячий хвіст ‘дуже мало’, вскочити вище 
халяв ‘потрапити в неприємне, скрутне становище’.

6.7. Тематичні групи “споруди”, “метали” і “їжа” представлені лише по одній ФОМК 
у німецькій мові і є найменш чисельними. Прикладами слугують: j-m haushoch überlegen 
sein ‘значно перевищувати кого-небудь’, bleischwer auf j-m lasten ‘пригнічувати когось’, 
Dreikäsehoch ‘від горшка 2 вершка’.

7. висновки.
7.1. Компонентний слад ФОМК досліджуваних мов містить різну кількість елемен-

тів: від одного до восьми – у німецькій мові і від двох до семи – в українській (п. 2).
7.2. Дієслівні семантико-граматичні розряди ФОМК є найбільш продуктивними у 

німецькій мові, а адвербіальні – в українській. Також чисельними у мовах, що зіставля-
ються, є ад’єктивні і субстантивні розряди, а інтер’єктивні – малопродуктивними (п. 3).

7.3. Серед видів варіантності ФОМК у німецькій мові переважає лексична, а в укра-
їнській – граматична, еліпсована представлена меншою кількістю одиниць. У досліджу-
ваних мовах зафіксовані ФОМК зі змішаними видами варіантності: лексико-граматич-
ною, лексико-еліпсованою, граматично-еліпсованою, а також властивою тільки україн-
ській мові лексико-граматичною + еліпсованою (п. 4). 

7.4. Семантичний аналіз показав, що в українській мові спостерігається більша кіль-
кість полісемічних ФОМК, ніж у німецькій. Всі ФОМК поділяються на наступні семан-
тичні типи: дія, спосіб дії, людина, кількість, абстрактні поняття (п. 5).

7.5. За даними тематичної класифікації можна виділити такі групи: одиниці виміру, со-
матизми, предмети побуту, фізичні дії, рослини, тварини, споруди, метали, взуття, їжа (п. 6).

8. Перспективи дослідження. У перспективі подальшого дослідження – аналіз па-
ремій, як виду фразеологічних одиниць.

ЛітЕратура

1. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків: 
Вища школа, 1987. – 133 с.

2. Білоноженко В.М. Функціонування та лексикографічна розробка українських фра-
зеологізмів / В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк. – К.: Наук. думка, 1989. – 153 с.



163

3. Бобков В.О. Семантичні особливості англійських фразеологізмів з компонентами-
назвами метрологічних одиниць inch, step, foot / О.В. Бобков // Наукові записки. Серія 
філологічна. – Острог: Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2006. – С. 7-17. 

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1425 с. 

5. Дзендзелівський Й. О. Спостереження над лексикою українських говірок Нижньо-
го Подністров’я / Й. О. Дзензелівський // Научные записки Ужгород. гос. ун-та. Серия 
историко-филологическая. – Львов : Изд-во Львов. гос. ун-та, 1955. – Т. 3. – С. 63–114.

6. Кривчанська М.Ф. Назви посуду гончарного промислу Полтавщини / М.Ф. Крив-
чанська // Полтавсько-київський діалект – основа української національної мови. – К.: 
Вид-во Акад. наук Укр. РСР, 1954. – С. 115–129.

7. Кунин А.В. Английская фразеология / А.В. Кунин. – К.: Наук. думка, 1970. – 362 с.
8. Кунин. А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт системного опи-

сания / А.В. Кунин. – М.: Международные отношения, 1972. – 215 с. 
9. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка / А.И. Молотков. – Л.: Наука, 

1977. – 284 с.
10.  Сидоренко О.Ф. З давньої української метрології (“відро”) / О.Ф. Сидоренко // 

Український історичний журнал. – К.: Наук. думка, 1971. – № 4 (121). – С. 74–77.
11. Скрипник Л.Г.  Фразеологія української мови. / Л.Г. Скрипник. – К.: Наук. думка, 

1973. – 278 с.
12. Ужченко В.Д. Українська фразеологія. / В.Д. Ужченко, Л.Г. Авксентьєв. – Харків: 

Основа, 1990. – 165 с.
13. Унук З.І. Словацька й українська фразеологія з компонентами-назвами метроло-

гічних і грошових одиниць:  дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Унук Зоряна Ігорівна. 
– Львів, 2000. – 255 с.

14. Фразеологіний словник української мови: В 2 кн. / [уклад. Білоноженко В.М., Ви-
нник В.О., Гнатюк І.С. та ін.]. – 2-ге вид. – К.: Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с.

15. Фразеологічний словник української мови: В 2 кн. / [уклад. Білоноженко В.М., 
Винник В.О., Гнатюк І.С. та ін.]. – 2-ге вид. – К.: Наук. думка, 1999. – Кн. 2. – С. 529 - 980.

16. Ястремська З. Слов’янські й українські фразеологізми з компонентами-назвами 
мір об’єму і місткості та їх варіантність / З. Ястремська // Проблеми слов’янознавства, 
2000. – Вип. 51. – С. 180-186.

17. Ястремська З. Слов’янські й українські фразеологізми з компонентами-назвами 
шляхових мір / З. Ястремська // Мiжнар. славістична конф., присвячена пам’яті проф. К. 
Трофимовича, 21-22 травня 1998 р.: матеріали конф. – Львів, 1998. – Т.2. – С. 395-401.

18. Burger, H. Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen / H. Burger. – 2., 
überarb. Aufl. – Berlin: Erich Schmidt, 2003. – 224 S.

19. Deutsche Idiomatik. Die deutschen Redewendungen im Kontext / [hrsg. von H. 
Schemann]. – 1. Aufl. – Stuttgart; Dresden: Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, 1993. 
– 1037 S.

20. Duden Deutsches Universalwörterbuch / [hrsg. u. bearb. vom Wissenschaftlichen Rat 
u. den Mitarbeitern der Dudenredaktion ; unter der Leitung von G. Drosdowski]. – 5., überarb. 
Aufl. – Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich : Dudenverlag, 2003. – 1892 S. 

21. Kröger, U. Der Lübecker Scheffel. Ein Getreidemaß in früherer Zeit / U. Kröger // 



164

Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde. – Lübeck: Verlag 
Max Schmidt Römhild, 1985. – Bd. 65. – S. 333–340.

22. Prickler H. Der Eimer. Ein Beitrag zur mittelalterlich-neuzeitlichen Meßkunde des 
burgenländischen Raumes / H. Prickler // Burgenländische Heimatblätter, 1962. – Jg. 24. – S. 
21–34.

23. Schmitz D. Einen Scheffel aus Weser – den hat nicht jeder Esel! Ein Bericht über 
metrologische Gegebenheiten in und Sammlungsstücke aus Wesel / D. Schmitz // Kunst – 
Kultur – Geschichte am Niederrhein. – Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, 2005. – S. 
109–120.

24. Wolf, F. Moderne deutsche Idiomatik. Systematisches Wörterbuch mit Definitionen 
und Beispielen. – München: Max Hueber Verlag, 1966. – 823 S.



165

УДК 164:801
Кохан Я.О.

(Київ, Україна)

вираЖаЛЬні моЖЛивоСті ФормаЛЬниХ мов  
(чаСтина I)

Стаття вводить у розгляд перелік особливостей природних мов, які добре підда-
ються формалізації.

Ключові слова: матлінгвістика, природні мови, предикатні мови, функційні мови, 
формалізація.

Статья вводит в рассмотрение перечень особенностей естественных языков, хо-
рошо поддающихся формализации.

Ключевые слова: матлингвистика, естественные языки, предикатные языки, функ-
циональные языки, формализация.

The paper introduces the list of properties of natural languages that can be easily formal-
ized.

Keywords: mathematical linguistics, natural languages, predicate languages, function 
languages, formalization.

Дослідження елементів і структур природних мов строгими  засобами формує пред-
метне поле науки, відомої як математична, або теоретична, лінгвістика (коротко: 
матлінгвістика). На даний момент ця наука поділяється на два суттєво відмінні один 
від одного розділи, які можна назвати відповідно якісною, комбінаторною [1: 273] або 
формальною, та кількісною, або квантитативною, математичною лінгвістикою. Якісна 
математична лінгвістика займається вивченням структури неелементарних мовних оди-
ниць таких, як слова, словосполучення, речення і тексти; кількісна математична лінгвіс-
тика вивчає мову в її динамічному аспекті, як синхронному (статистика стану мови на 
якийсь момент), так і діахронному (зміни, що відбуваються у мові з часом). Методи, що 
використовуються в обох названих розділах матлінгвістики, достатньо сильно різняться 
між собою: комбінаторна лінгвістика використовує апарат логіки: формальні граматики 
й автомати [2] (і те, і друге — різновиди формальних систем) — та абстрактної алгебри 
[3; 4]; кількісна лінгвістика використовує апарат математичного аналізу, теорії імовір-
ностей, математичної статистики та теорії інформації [5].

Якісна матлінгвістика значно більш відома, аніж кількісна, завдяки популярності 
досліджень Ноама Хомського, який відкрив т. зв. твірні граматики, що досі складають 
основний дослідницький інструментар в цій області; популярність Хомського із самого 
початку була настільки високою, що дослідження, які виходять за рамки його поглядів, 
часто просто замовчуються або дискредитуються, а вся матлінгвістика як наука ототож-
нюється з одним єдиним своїм розділом, а саме, теорією формальних граматик (прикла-
дом може бути [2]). При цьому, хоча самі формальні граматики, як вже сказано, являють 
собою особливий різновид такого звичайного теоретичного об’єкта досліджень у логіці, 
як формальні системи, їхній захисник і популяризатор Хомський є чи не основним про-
©   Кохан Я.О., 2012
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відником тієї думки, що методи логіки мало що можуть дати теоретичній лінгвістиці [6]. 
Аргументація тут зводиться до того, що формальні мови сучасної символічної логіки, 
які лежать в основі логічного синтаксису, сильно відрізняються за своїми визначальними 
властивостями від природних мов, а тому мало годяться для формалізації останніх.

Остання теза була переконливо заперечена Річардом Монтегю, який на ряді прикла-
дів показав, що природні мови значно краще формалізуються, аніж прийнято вважати. 
Ми продовжуємо напрям досліджень із формалізації природних мов, започаткований 
Монтегю. Цей напрям належить гілці теоретичної лінгвістики, яка називається логічним 
аналізом мови. До Монтегю це була радше галузь філософії (філософської логіки), аніж 
науки, але нині логічний аналіз мови отримав міцний логіко-математичний фундамент, 
що коротко описується в першому розділі даної роботи. Мета даної роботи — навести 
перелік характерних особливостей природних мов, які легко формалізуються вже на ни-
нішньому рівні розвитку досліджень. Цей перелік не претендує на повноту і буде роз-
ширюватися в майбутньому.

Формальні мови

Сучасні формальні мови, використовуючи які Монтегю будував своє дослідження, 
можна назвати предикатними, оскільки вони будуються на розрізненні всього двох ба-
зових категорій: предмета і предиката; предмет — це все, про що йде мова (завершена 
цілісність, що розглядається як індивід або атом) в будь-якому контексті, а предикат 
— це, інтуїтивно кажучи, відношення; відношення або предикат називається n-місним, 
якщо воно/він має місце саме між n-ками об’єктів (предметів і/або інших відношень); 
одномісні відношення — це властивості. Всяке речення, в якому говориться, що пред-
мети a1, ..., an перебувають в деякому n-місному відношенні F, у предикатних мовах має 
найпростішу з можливих будову, називається атомарним (або просто атомом) і запису-
ється формулою

F (a1, ..., an). (1)
Рівність вважається особливим одномісним предикатом (т. зв. діагональне відно-

шення). Для конструювання більш складних речень — т. зв. молекулярних і кванторних 
— вживається апарат логічних операцій і кванторів. У даній роботі ми використовува-
тимемо чотири операції логіки висловлювань: заперечення ¬ (читається: «невірно, що» 
та «не-»), кон’юнкцію  (має найбільше прочитань серед усіх операцій: «і», «але», «од-
нак» і т. д.), (нестрогу) диз’юнкцію  (читається: «або» в сенсі «і/або») та імплікацію 
→ (читається: «якщо, то» та «тільки якщо»; про зворотне прочитання буде сказано в 
подальших публікаціях) — та обидва квантори: універсальний  (читається: «кожен», 
«для всіх», «який би не був» і т. д.) та екзистенціальний  (читається: «деякі», «існує», 
«знайдуться» і под.).

Предикатні мови вже на рівні атомів добре підходять для формалізації речень, що 
містять підмет, присудок, додатки й означення. Присудок у формулі (1) — це предикат 
F, а підмет, додатки й означення суть аргументи a1, ..., an предиката F. Проте вже тут ви-
дно одну особливість предикатних мов, яка суттєво різнить їх від природних мов: підмет 
ніяк не виділяється серед другорядних членів речення, будучи таким самим аргументом 
предиката-присудка, як і всі вони. Можна ввести метамовні домовленості про місце, на 
яке ставиться підмет при формалізації, або про його якесь інше виділення, однак в самій 
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структурі предикатних атомів немає для цього засобів. В останнє десятиліття автор у 
ряді робіт — від [7] і до [8] — запропонував замінити предикатні мови на формальні 
мови, названі ним функційними; ці мови значно ближчі до природних, аніж предикатні, і 
тому значно краще підходять для формалізації перших; водночас, вони годяться для всіх 
задач, для яких досі вживалися предикатні мови в самій логіці.

Функційні мови базуються на розрізненні трьох фундаментальних категорій:  
предмета (те саме, що й у предикатних мовах), функції та представлення. Представлен-
ня — це задання предмета, а функції, — це способи представлення; в більш традицій-
них термінах, представлення — це логічне відношення між значенням функції та самою 
функцією, взятою разом з наданими їй аргументами, а поняття функції розглядається як 
граничне узагальнення відповідного математичного поняття: якщо в сучасній математи-
ці, зокрема логіці, функція — це відображення, то у функційних мовах розглядаються 
як функції всі часткові мультивідображення (про останнє поняття див: [9: 32]), тобто, 
неоднозначні функції — це такі, що можуть мати довільну кількість значень при заданих 
аргументах і можуть не мати аргументів.

Інтуїтивно осягнути категорії функційних мов можна, відштовхуючись від мов пред-
икатних. Виділимо з атому виду (1) підмет; нехай це буде a1; в такому разі всю формулу 
(1) можна буде прочитати як «предмет a1 перебуває у відношенні F до предметів a2, ..., an», 
а саме відношення F можна буде потрактувати як в загальному випадку неоднозначну 
функцію, яка всяким аргументам x2, ..., xn співставляє (ставить у відповідність) значен-
ня x1 (і, можливо, інші значення) або жодного значення, зокрема, аргументам a2, ..., an 
співставляє значення a1 (і, можливо, якісь інші значення). Функції загального виду, на 
відміну від предикатів, зазвичай позначаються рядковими латинськими літерами (пред-
икати — заголовними), тому в нашому випадку ми розглядатимемо n-місне відношення 
F як (неоднозначну) n–1-місну функцію f; відношення між значенням такої функції і 
самою функцією разом із наданими їй аргументами не може бути рівністю через нео-
днозначність функції f; цим відношенням буде згадане вище представлення, яке ми по-
значаємо знаком ‘≈’. Перетрактувавши відношення на функцію, ми зможемо все речення 
(1) прочитати як «a1 є значенням (одним зі значень, якщо такі взагалі є) функції f при 
аргументах a2, ..., an» або, простіше, як «a1 є f (a2, ..., an)-предметом (одним з f (a2, ..., an)-
предметів, якщо такі взагалі існують)». Це запишеться формулою 

              a1 ≈ f (a2, ..., an).                                              (2)

Зокрема, у випадку одномісного відношення, тобто, властивості F, коли формула (1) ма-
тиме вигляд F (a), матимемо нульмісну функцію f, так що формула (2) набуде вигляду

                               a ≈ f. (3)

Прикладами (3) можуть бути речення «Сонце світить», «Ганг — річка», «Мед — смач-
ний» і под. Як видно з другого із цих прочитань, у функційних мовах трапляються за-
гальні назви, такі як «річка». У предикатних мовах загальних назв немає, що додатково 
віддаляє їх від природних мов, і робить предикатну формалізацію часом доволі непри-
родною: а саме, всяка загальна назва вважається тут властивістю, тож може вживатися 
лише для характеризації якихось об’єктів, але не для їх називання. Щоб формалізувати 
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простеньке речення «Тут річка впадає в озеро», у предикатних мовах доводиться вводити 
особливий тип функцій, відмінних від предикатів, а саме, дескриптивні функції; пробле-
ма, однак, у тому, що досі не вдалося побудувати задовільну теорію таких функцій, так 
що будь-яка формалізація з їхнім застосуванням залишається під питанням.

У функційних мовах немає такого недоліка. Однак, для того, щоб загальні назви типу 
«річка», отже, типу ‘f ’, могли вживатися для позначення, а не тільки для характеризації, 
і тут доводиться ввести особливий різновид функцій. Це будуть функції вибору. Всяка 
функція вибору — це семантична функція, яка при i-тому вживанні деякої назви ‘f ’ або 
‘f (a1, ..., an)’ вибирає і представляє в якості свого значення той об’єкт, який позначає 
вказана назва за задумом її автора (якщо такий об’єкт взагалі існує; якщо ж він не існує, 
функція вибору не має в даному випадку значення). Описане так значення функції вибору 
ми називатимемо вибором по f або f (a1, ..., an) і позначатимемо через ‘f i’ та ‘f i (a1, ..., an)’ 
відповідно; індекс i в цьому випадку буде натуральним числом і називатиметься нами 
індивідуальним індексом функції вибору. За таких домовленостей наведене вище речення 
про річку за символізації ‘т’ «тут», ‘р’ «річка», ‘вп’ «впадати в» та ‘о’ «озеро» перетво-
риться на формулу ‘рi ≈ вп (о j, тk)’, де i = j = k = 1, якщо всі слова речення вжиті вперше 
на позначення в тому контексті, в якому вжито саме речення.

Множини або класи у функційних мовах вводяться за допомогою принципа абстрак-
ції: для всякої функції s (з наданими аргументами, якщо такі у неї є) множина (або клас) 
всіх s-предметів (значень цієї функції) розглядається як всі ці предмети, взяті разом, і 
позначатиметься через ‘{s}’; таку множину називають пробігом або графіком функції s. 
У всякому контексті, де вживається s, може йтися про множину всіх s-предметів, наявних 
в даному контексті; ця множина буде підмножиною графіка {s} функції s; ми позначати-
мемо її через ‘s’. У природних мовах s для всякого s граматично передається множи-
ною; наприклад, якщо s — це нульмісна функція «гриб», то s — це «гриби», а речення 
«Гриби були їстівні» можна записати формулою ‘s ≈ t’, де t — нульмісна функція «були 
їстівні». Символ ‘’ називатимемо колективним індексом функції вибору.

Вирази ‘f i’ та ‘f i (a1, ..., an)’ позначають окремі значення функції f, а крім того є 
частинним випадком дескрипцій. Дескрипція загального вигляду у функційних мовах 
має вигляд «s-предмет, який (можливо, не один, і якщо такі взагалі існують) задоволь-
няє умові Ψ» і є функціоналом, аргументом якого є функція Ψ, а значенням — деякий 
s-предмет, тобто, si; відтак, дескрипція загального вигляду записується метаформулою 
‘si (Ψ(si))’; ‘si’ тут, як видно, позначає і функцію, і валентність аргумента цієї функції. 
Приклад буде наведено далі в пункті 4.

Апарат логіки висловлювань (логічні операції) та теорії квантифікації (квантори) у 
функційних мовах застосовується так само, як і в предикатних. Однак у перших в силу 
ряду об’єктивних причин він значно гнучкіший; деякі з цих обставин ми викладемо далі. 
Тут одразу відзначимо лише одне: у функційних мовах квантифікувати можна не лише 
зв’язані змінні (яких у мові може взагалі не бути), але й будь-які вирази, відзначені ін-
дексами функції вибору; наприклад, кванторний префікс «всі коти» можна буквально 
записати як ‘кi*’, якщо ‘к’ — це назва для функції «кіт». Тут з’являється лише одна 
чисто технічна проблема: доводиться систематично розрізняти індекси функцій вибору 
при квантифікованих (зв’язаних) та при неквантифікованих (вільних) виразах; в інших 
роботах автор приписував вільним входженням квазітермів непарні числа в якості індек-
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сів, а зв’язаним — парні. В даній роботі ми просто виставлятимемо зірочку при індексах 
квантифікованих виразів, як це зроблено вище. В такій символіці аксіому універсальної 
квантифікації можна записати формулою ‘f 1*(f 1* ≈ g) → f 1 ≈ g’.

Тепер ми перейдемо до опису по суті, послідовно показуючи, як функційні мови до-
зволяють ефективно й однозначно формалізовувати головні особливості природних мов. 
Ми розіб’ємо виклад на окремі тематичні пункти, які нумеруватимемо.

Загальні принципи формалізації

1. групи підмета й присудка. Формули виду (2) та (3) ми називаємо формулами 
представлення. Їхній найбільш загальний вигляд такий:

                     s ≈ t; (4)

тут s позначає представлене значення функції і називається результантом формули (4), 
а t позначає функцію (разом з наданими аргументами, якщо такі у неї є) і називаєть-
ся характеристикою формули (4). У природних мовах результант речення — це група 
підмета цього речення, характеристика — його група присудка, а представленню відпо-
відає дієслово-зв’язка «бути», якщо вона вживається у даній мові; для української мови 
зв’язка «бути» нехарактерна, вона вживається в меншості випадків (цікавим винятком 
є повернення математиками форми 3-ої особи множини «суть» цієї зв’язки в наукові 
тексти, де ця форма активно вживається), тож у більшості прикладів україномовного 
мовлення представленню відповідатиме або тире, або не відповідатиме взагалі нічого; 
таким чином, сучасна українська здебільшого приховує логічну структуру атомарного 
речення — але при формалізації у функційних мовах ця структура завжди виявляється.

У формулах представлення, як видно, результант, він же група підмета, завжди стоїть 
лівіше за знак представлення, а отже передує групі присудка (характеристиці), яка стоїть 
справа після знака представлення. У природних мовах, натомість, порядок слів може 
бути різним, відтак, ми модифікуємо вид формул (4), додаючи до знака представлення з 
боку характеристики двокрапку; отримаємо формули

                                                    s ≈: t  (5)
та

                                                     t :≈ s (6)

відповідно. Формули (4) залишимо чистій логіці, а у матлінгвістиці слід вживати лише 
формули (5) та (6), котрі враховують порядок груп підмета й присудка в реченні.

2. граматична категорія дії. Дієслова та дієприслівники суттєво відрізняються від 
іменників, прикметників, займенників, числівників, прислівників і навіть дієприкмет-
ників — так, що групуються в загальну категорію дії, яку часом протиставляють уза-
гальненій категорії імені (для деяких мов, наприклад, монгольської, це взагалі єдино 
правильний опис). З логічної точки зору особливістю, що відрізняє граматичну дію від 
граматичного імені, є те, що дія виражає в собі часову тривалість. Ми зафіксіємо цей 
факт, систематично позначаючи дієслова та дієприслівники як вектори: матимемо функ-
ції f

→
, g

→
, etc. (ці вектори завжди спрямовані в одному напрямку: з минулого в майбутнє). 

Також ми враховуватимемо граматичний час дієслова наступним чином: минулий — f→–, 
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теперішній — f
→

°, майбутній — f
→+; для інфінітива та вживання дієслова у невизначеному 

часі додатковий знак не потрібен. Таким чином, приклад «Коти нявчать» із попереднього 
розділу точніше зображатиметься як ‘s ≈: t

→
°  ’. Для мов, у яких система граматичних 

часів інша, потрібні й інші позначення; тут ми це не розбиратимемо.
Граматичний час також може мати дієслово-зв’язка «бути», яка позначає представ-

лення. В такому разі часові індекси слід виставляти при знаку представлення, напр.: ‘≈:+’, 
‘:≈°                                           ’ і т. д.

3. Квантифікація сталих. Змінні. Для запису квантифікованих (т. зв. загальних — у 
протиставленні до одиничних) речень у предикатних мовах вживаються змінні і вводять-
ся метамовні домовленості із вживання цих змінних. Наприклад, щоб записати таке про-
сте речення, як «Деякі лебеді чорні», доводиться іти одним з двох шляхів:

(і) обмежити розгляд предметною областю, складеною винятково з лебедів, ввести 
по ній змінні і встановити на ній одномісний предикат ‘ч (x)’ «бути чорн(им/ою/им)»; в 
цьому разі потрібне речення запишеться формулою

x ч (x);

(іі) взяти якусь обширну предметну область, яка б напевне включала в себе всіх ле-
бедів, ввести по ній змінні і встановити на ній два одномісних предикати: ‘Л (x)’ «бути 
лебедем» і ‘ч (x)’ «бути чорн(им/ою/им)»; в цьому разі потрібне речення запишеться 
формулою

x (Л (x)  ч (x)).

Обидва шляхи доволі штучні з точки зору природних мов: по-перше, в записуваному 
реченні йдеться про лебедів, а у співставлюваних йому формулах — про якісь x-и, якісь 
явно не вказані предмети; по-друге, для розуміння того, що являють собою ці x-и, до-
водиться залишати межі предметної мови і виясняти, що за предметна область (область 
x-ів) вибрана, в метамові.

Формалізація у функційних мовах позбавлена обох вказаних вад і у простих випадках 
є однозначною. А саме, ми безпосередньо в предметну мову вводимо нульмісні функції 
‘л’ «лебідь» і ‘ч’ «чорн(ий/а/е/і)», після чого наше речення записується формулою

лi* (лi* ≈: ч).

Цей запис майже повністю збігається з вихідним реченням, за винятком дублювання ква-
зітерма ‘лi*’ «лебідь». Таким чином, ми можемо квантифікувати сталі й уникати вживан-
ня змінних там, де їх насправді немає у природних мовах.

Однак, є підстави вважати, що загалом змінні у природних мовах є. Це стається тоді, 
коли вирази подібні до «хто(сь)» і «що(сь)» вживаються без квантора, на позначення 
окремих об’єктів; це і будуть вирази змінних. Техніка вживання змінних у функційних 
мовах така сама, як і у предикатних, тому ніяких проблем із формалізацією таких ви-
падків не виникає.

4. дескрипції. Як видно зі сказаного, вживання загальних назв у природних та у 
функційних мовах не залежить від того, чи квантифікуються вони. Зовсім інша ситуація 
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у мовах предикатних. Візьмемо текст із двох речень: «Зима була сувора. Не кожна зима 
буває суворою». У предикатних мовах перше речення потребуватиме дескрипції ‘εx З (x)’ 
або ‘ηx З (x)’, якщо ‘З (x)’ — це предикат «бути зимою», а у другому реченні вживати-
меться сам цей предикат, а квантифікуватиметься змінна ‘x’. Якщо ‘С (x)’ — це «бути 
сувор(им/ою/им)», то формалізація наведеного тексту буде послідовністю з двох формул, 
скажімо:

<С (εx З (x)), ¬x (З (x) → С (x))>.

Контраст між природною мовою, де обидва речення виглядають цілком однаково, за ви-
нятком того, що в другому присутній квантор із запереченням, і предикатною формалі-
зацією, у якій перше речення атомарне і з дескрипцією, а друге — молекула (імплікація) 
без дескрипції, — цей контраст очевидний. Всякий логік скаже, що тут формалізація 
правильніше передає структуру речень, аніж природномовний варіант, однак це не так, 
оскільки формалізація у функційних мовах дасть фактично дублікат речень природної 
мови, наприклад (символіку беремо аналогічну до предикатної):

<зi ≈:– с, ¬зi* (зi* ≈: с)>.

Обидві формули тут майже однакові, і не містять додаткових ad hoc виразів типу де-
скриптивних.

Випадком, в якому справді вживається дескрипція (загального виду), може послу-
жити речення «Риба, яку я упіймав учора, була смачною». Якщо ‘р’ — «риба», ‘я’ — це 
«я» (в подальшому ми зафіксуємо символіку для деяких займенників) ‘у’ — «упіймати», 
‘в’ — «(у/в)чора», ‘с’ — «смачн(ий/а/е/і)», наведене речення символізується формулою 
‘рi (я ≈: у– (рi, в j)) ≈:– с’, що містить дескрипцію ‘рi (я ≈: у– (рi, в j))’ «риба, яку я упіймав 
учора».

* * *
В наступних частинах даної роботи ми продовжимо список формалізовних аспектів 

природних мов.

ЛітЕратура

1. Бар-Хиллел И. Некоторые новые результаты в теоретической лингвистике // Ма-
тематическая логика и ее применения. Сб. ст. Пер. с англ. – М.: Мир, 1965. – С. 273–280.

2. Гладкий А. В., Мельчук И. А. Элементы математической лингвистики. – М.: Наука, 
1969. – 193 с.

3. Маркус С. Теоретико-множественные модели языков. Пер. с англ. – М.: Наука, 
1970. – 332 с.

4. Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. – М.: Наука, 1971. – 255 с.
5. Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А. Математическая лингвисти- 

ка. – М.: Высшая школа, 1977. – 384 с.
6. Парти Барбара. Формальная семантика как порождение лингвистики и философии 

[Электронный ресурс] // Полит.ру. – Текст. и видео дан. – М., 2012. – Режим доступа: 
http://www.polit.ru/article/2012/05/18/Partee/ (дата обращения: 01.08.12). – Загл. с экрана.



172

7. Кохан Я. О. Символічна логіка: повернення до витоків. Функціональний погляд на 
світ // Практична філософія, № 1, 2006. – С. 240–244.

8. Kokhan Y. Semantic presuppositions in logical syntax // Journal of Applied Non-
Classical Logics Volume 22, Issue 1-2, 2012, 29-41; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1
080/11663081.2012.682437.

9. Мальцев А. И. Алгебраические системы. – М.: Наука, 1970. – 392 с.

УДК 811.161.2:81’282.36
Колесников А.О.

(Київ, Україна)

іЗ СПоСтЕрЕЖЕнЬ над граматиКоЮ говірКи 
С. ройЛЯнКа СаратСЬКого р-ну одЕСЬКоЇ оБЛаСті

У статті визначаються диференційні та інтегральні морфологічні риси україн-
ської говірки в ареалі межиріччя Дністра і Дунаю, з’ясовується її місце у класифікації  
українських говірок.

 Ключові слова: говірка, ареал межиріччя Дністра і Дунаю, морфологічні риси.
В статье определяются дифференциальные и интегральные морфологические чер-

ты украинской ЧДС в ареале междуречья Днестра и Дуная, устанавливается ее место 
в классификации украинских говоров.

Ключевые слова: говор, ареал междуречья Днестра и Дуная, морфологические черты.
The author describes different and integral morphological features of an individual 

Ukrainian dialect spoken in the area between the Danube and the Dniester rivers, establishes 
its place in typology of the Ukrainian dialects.

Key words: dialect, the area between the Danube and the Dniester rivers, morphological 
features.

Новожитня українська говірка с. Ройлянка Саратського р-ну Одеської області вхо-
дила в коло об’єктів вивчення В.П. Дроздовського, В.П. Логвин (60-ті роки ХХ ст.), 
П.Ю. Гриценка (80-ті р. ХХ ст.), але окремо не розглядалася, хоча з-поміж інших україн-
ських говірок ареалу межиріччя Дністра і Дунаю (МДД), що сформувалися переважно 
на південно-східній діалектній основі, яскраво вирізняється наявністю багатьох рис пів-
денно-західного наріччя. Це дало підстави навіть констатувати, що її «...слід розглядати 
як належну до південно-західної групи говорів» [1: 43], а також відзначити спільність з 
діалектними мікросистемами сіл Молдового / Молодово Саратського р-ну, Ройлянки / 
Нової Райлянки Татарбунарського р-ну та Петрівки Тарутинського р-ну, мешканці яких 
«...в основній своїй частині є вихідцями з території поширення південно-західних гові-
рок (зокрема буковинських)» [2: 151]. Єдність цих говірок, зумовлена спільним генези-
сом (компактне переселення з Хотинщини), підтверджується нашими спостереженнями 
©   Колесников А.О., 2012
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і свідченнями діалектоносіїв (в Мо|лодово го|вор’ат йак у |нас). Носії говірки с. Ройлянка 
Саратського р-ну називають себе райками (рай|ки нас нази|вайут, он / |каже / прийш|ла 
ра|йота). Більшість представників цієї субетнічної групи, яких номінують ще й райляна-
ми, райками солоними, русинами, руснаками, які є представниками корінного населення 
Бессарабії [3: 106], у межах ареалу компактно проживає саме тут.

Діалектоносії усвідомлюють відмінність свого мовлення (в Ча|ричанки йе та|к’і 
сло|ва / ц’і су|с’іди // шч’о ми / дл’а нас і непо|н’атно / про шч’о во|ни го|вор’ат), вва-
жають його грубу|ватим (у нас |кажут г|раўса / ку|паўса / в’і|вца // а в За|барах у|же на 
с’а). В.П. Дроздовський зауважував з цього приводу: «Тверда вимова ц і с в словах типу 
см’і|йаўса, с’м’і|йеца, ца, ў|са, х|лопиц, ко|лис є ще досить стійкою рисою. Саме вона спа-
дає на пам’ять жителям навколишніх сіл, коли йдеться про рай|к’ів со|л’оних...» [4: 75]. 
Окрім фонетичних особливостей мовцями підкреслюються й лексичні (наявність слів 
розс|кал’, го|джак, ко|тлон, |соба тощо), пов’язані зокрема і з нульовими діалектизмами  
(у нас вино|градник / це в Ча|ричанки ба|ги; у нас не |кажут попу|шойа / у нас куку|руза). 
Уваги до ареально релевантних мовних явищ, нульових діалектизмів / лакун  потребує й 
морфологічний рівень говірки. Адже південно-західні говори української мови, на від-
міну від північних та південно-східних, характеризує найбільша своєрідність саме на 
рівні граматики [5].

мета статті – визначити за допомогою прийому діалектної текстографії ареально ре-
левантні морфологічні риси говірки, уточнити її місце серед діалектів української мови 
та з’ясувати його у типології українських говірок ареалу МДД.

У першу чергу впадають у вічі такі регулярні фонетико-морфологічні риси, що 
відрізняють аналізовану говірку від більшості говірок МДД, як послідовна твер-
дість у різних формах дієслівного постфікса -са (-с) (в|зуца, ос|талиса, ли|шилоса, 
уро|дивса, бол|тайесса, ди|виса, не ку|палис), суфікса -ск у прикметниках і прислівниках 
(Хо|тинского, ро|йл’анских, |руский, по-|руски, по-ча|ричански), займенникового неозна-
ченого постфікса -с (йа|кийс, йа|к’іс, йа|кес, ко|лис, дес, шос), дієслівних флексій -ат, 
-ут (го|вор’ат, х|рест’ат, |ловл’ат; |кажут, поси|лайут, бйут), форм займенників і при-
слівників (ца, цу, ўса, |доси, |суди) й інші вияви «грубуватості» (в’і|ттоди, то|ди, в’і|вца, 
|н’імец, |возме), спричинені передусім твердою вимовою ц, с, наголос у формах різних 
частин мови, але насамперед у дієслівних (|було, |були, |держу, |кажу, |дойу, при|вела, 
|жила, при|везли, по|паде, |прийду, |найду). Все це інтерпретується як південно-західні 
ознаки [2; 5].

Спостереження над морфологією іменника в діалектних текстах говірки свідчить 
про наявність значної кількості ареально релевантних рис щодо відмінка й числа. Форми 
неозначеної множини можуть відрізнятися від літературних наголосом у прямих і непря-
мих відмінках (виногра|ди, нанаш|ки, лож|ки, с|нопи, дойар|ки, за нанаш|ками, в кеп|ках, 
у фуфай|ках, дойа|рок). Незмінювані за числом розряди необчислюваних іменників 
(кар|тошка, |морква, му|ка, |сало, ко|нопл’і), окрім збірних (брат|ва, ра|йота, д|рант’а), 
можуть набувати змінюваності, як збігаючись з літературною нормою (н’і|мец’к’і 
тери|тор’ійі), так і відрізняючись від неї (о|цих шоко|лад’іу). Останнє властиво укра-
їнським говіркам, і південнобессарабським зокрема [2]. Вираження означеної множини 
пов’язане з уживанням числівниково-іменникових конструкцій, причому числівникові 
форми непрямих відмінків є лакунарними, за винятком числівників на позначення чи-
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сел від 1-го до 4-ох, які зберігають словозміну (з тр’о|ма си|нами, двох бра|т’ів, пйат’ 
чуолуо|в’ік, шест’ про|л’отоў, ш’ій|с’ат к’і|лометр’ів). Зв’язок з іменником при цьому не 
відрізняється від літературного стандарту. Для рахування тварин використовуються лі-
чильне слово ш|тука, для людей – ду|ша (доу|йів ш’іс|нац’іт’ штук ко|ров, о|динац’ат’ 
душ раой|л’анских).

У поєднанні з числівниками два, три, чотири у наз. в. / знах. в. одн. іменників І і ІІ 
відм. говірку характеризують залишки двоїни, притаманні насамперед для південно-за-
хідних говорів, що варіюються з літературно нормативними як у ч. р., так і в ж. р. (дв’і 
воуй|н’і, три п’ід|вод’і, дв’і коу|рові – дв’і |сестри; два б|рата, три дн’а, три капра|л’а – 
два х|лопц’і, три к|ласи, три чер|вонц’і). Активність форм двоїни у говірці с. Ройлянки 
порівняно з іншими говірками МДД відзначала і В.П. Логвин [1: 39].

Прості і складні числівники виявляють й інші структурні особливості. Нумератив 
один має варіанти йе|дин, йед|на, властиві карпатським говіркам і не спостережувані у 
говірках МДД з південно-східною та північною діалектною основою. Зафіксовано чис-
лівникові форми по пйеат’, дв’і|нацц’іт’, п’ат|найсатого, п’ат|найсат’, представлені у 
наддністрянських та подільських говірках.

Іменники І і ІІ відм. є центральними у говірці. Структури деяких субстантивів спе-
цифічні (зем|н’а, |доска, с|вад’ба, б|риндз’а, джок). Окремі пояснюються твердістю 
(ца|рица, бол’|ница, |вулицу, сер|цах, горо|бец), уканням (на гу|р’і, пу|р’іг), протетичними 
приголосними (ган|д’ук), збереженням архаїчних фонетичних рис (кир|ниц·у), інші є ока-
зіональними трансформами (кала|вур, л’іса|пет, моцо|цикл) тощо.

Подібно до буковинських і подільських говірок та інших південно-західних в 
орудн. в. одн. іменників І відм. ж. р. у твердому, м’якому та мішаному різновидах ви-
ступає флексія -ойу (|доскойу, земл’|ойу, фа|сол’ойу, ме|жойу), причому м’якість основи 
може не зберігатися (|вулицойу). В.П. Логвин констатувала у говірці і наявність форм на 
-ой (|доской) [1: 34]. Такі форми ч. р. характеризує тільки закінчення -ом (с|таростом, 
з |Д’імком, з |М’ішом, з |Сашом). Прикметно, що, як і в середньозакарпатських говорах, 
флексія -ом не поширюється на форми ж. р., на відміну від наддністрянських, гуцуль-
ських та інших південно-західних. Діалектологи відзначають первинний характер форм 
на -ом ч. р. і пояснюють їх аналогією до відповідних форм ІІ відм. [1; 2; 5; 6]. Як і в 
деяких інших говірках МДД (Шв., Пл., Тр.), сфера вживання форми орудн. в. розширена 
за рахунок переважного передання нею локативного значення із семами ‘засіб пересу-
вання’, ‘шлях’ (пу|возкойу |йіхали, при|везли ма|шинойу, |вулицойу тан|цуйут, до|рогойу не 
можна). Активність таких конструкцій, зауважена зокрема й у нижньонаддністрянських 
говірках, підтверджує те, «що категорія орудного предикативного у слов’янських мовах 
є категорією прогресивною, яка витісняє інші предикативні відмінки...» [7: 12].

У місц. в. одн. іменників І відм. відзначається спорадичність чергування к//ц (на 
бо|лгарк’і, у Рой|л’анки, в Ча|ричанки, на |р’ічкиі) за наявності г//з, х//с (у ст|р’іси, на 
до|роз’і). Щоправда, в окремих лексемах чергування послідовніші (по ру|ц’і, на 
ко|н’ац’і). Відсутність перехідного пом’якшення у говірці фіксувала й В.П. Логвин [1]. 
Ймовірно, ця риса у генетично південно-західній говірці, як і в багатьох інших україн-
ських говірках МДД, є новосформованою і пояснюється аналогією, впливом сусідніх 
говірок, російського та румунського літературних стандартів. У цій формі виступає та-
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кож «давнє фонетично змінне закінчення -и» (у |церкви), що характерно для південно-за-
хідних говорів [1: 33].

Род. в. мн. І відм. унаслідок аналогії до відповідних форм ІІ має переважно закінчен-
ня -іў (ха|т’іў, |в’ід’м’іў, |коз’іў, ко|ров’іў, |ігр’іў, старос|т’іў), рідше – -Ø (рук, н’іг, ко|ров). 
Очевидно, мають периферійний статус фіксовані В.П. Логвин такі форми з флексією -ий 
(сви|ний) [1: 35].  Ареально релевантним є те, що цій говірці не властиві форми на -ей 
(сл’о|зей, му|хей), поширені у ряді говірок МДД (Шв., М., Ч., Сц.). Н.Б. Бекеш зауважува-
ла, що «найбільш значною за сферою впливу форма на -іў є в говорах південно-західного 
наріччя – наддністрянському, подільському, волинському, надсянському, бойківському, 
гуцульському, покутсько-буковинському» [8: 46].

На відміну від інших говірок МДД, іменники ІІ відм. з основою на -р мають тенден-
цію до пом’якшення, що зберігається і при відмінюванні (прима|р’ом, |сахар’у, ма|гар’, 
мага|р’і, |повар’, |повар’ом, гек|тар’і). У навколишніх селах відзначається або твердість 
в усіх відмінках таких іменників (Яр.), або м’якість лише в наз. в. (Пл.), або  в наз. в. і 
орудн. в. (Шв.). Така поведінка субстантивів ІІ відм. з основою на -р властива материн-
ським для цієї говірки північнобессарабським говіркам й відзначена В.П. Дроздовським 
як південно-західна риса [2: 135].

Орудн. в. одн. субстантивів ІІ відм. характеризує активний уплив флексії твердого 
різновиду на м’який та мішаний (|писар’ом, з |корен’ом, прис’і|датеил’ом, к|ладб’ішч’ом, 
д|н’ом, бурде|йом), що так само властиво здебільшого південно-західним діалектам [5: 96], 
поширене у північнобуковинських говірках [9: к.32]. Повне вирівнювання у говірці від-
мінкових форм за зразком твердого різновиду, зокрема середнього роду, зауважено іншими 
діалектологами [1: 36]. Крім того, тут відсутні форми на -ем, наявні в говірках МДД. 

Дав. в., місц. в. одн. іменників ІІ відм., як і в більшості південно-західних говорів, 
таких як у закарпатських, наддністрянських, буковинських, мають переважно флексію 
-ови (жени|хови, |д’ад’кови, по с|н’ігови, по х|л’ібови), зрідка -ов’іи (ко|тов’іи), причому 
для назв істот і неістот. Давні форми на -ови, помічені у говірці мовознавцями [1: 35–36; 
2: 136], яскраво ілюструють її генетичний зв’язок з південно-західними діалектами та 
окремішність в ареалі. 

У наз. в. / знах. в. мн. ІІ відм. ч. р. виступають флексії -и/-і (хаз’ай|ни, |кон’і), до того 
ж закінчення -і можливе й у твердій групі (ци|ган’і), що спостерігається у південно-захід-
них говорах [5: 103]. Як і в деяких інших говірках МДД (Шв., Пл., Пт., Сф.), у цій формі 
спорадично зустрічається закінчення -а (пойіз|да, хо|да).

У род. в. мн. ІІ відм. ч. р. перевага надається флексії -іў (д’ад’|к’іў, ци|ган’іў, сол|дат’іў, 
молдо|ван’іў, ку|м’іў, сол|дат’іў, бол|гар’іў), яка в одиничних випадках варіюється з ну-
льовим закінченням (гек|тар’іў, гек|тар’, гек|тар) чи видозмінюється (про|л’отоў). У 
деяких іменниках, як і в множинних (г|рошей), виступає флексія -ей (|коней). Подібно 
до закарпатських говорок, від окремих слів утворюються форми, що зберігають суфік-
сальне -ов- (кумо|в’ів), генетично споріднене з формантом -ове у формах мн. зі збірним 
значенням типу сва|тове, бра|тове, які фіксувалися тут [2: 136].

Власні та загальні назви, що належать до ІІ відм., у род. в. одн. характеризує перевага 
флексії -а (з-п’ід Ізма|йіла, до Болг|рада, до Ташли|ка, з Хот’і|на, Ду|найа, в’ід мос|та, до 
пор|та), вирізняючи говірку в ареалі, оскільки переважній більшості його діалектних 
мікросистем властива варіантність на -а/-у (Шв., Сф., Мт., Тр., Пл.).
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При збереженні розрізнення істот / неістот (всупереч твердженню, що таке розрізнен-
ня відсутнє [1: 35]), треба відзначити певну перевагу збігу знах. і наз. в. як в назвах неістот 
(зро|били |чамур, вшиў кус|т’ум, поро|били зем|л’анк’іи; да|сеш доку|мента, моцо|цикл’іў 
заби|рали), так і істот (ко|рови |пасти, |кози |майу, |в’івц’і, поро|с’ата, три|майут |в’івц’і, 
|кози, ко|рови, |кон’і; п’і|шоў те|л’ат |пасти, |коз’іў, йев|рейіў ви|гонили).

Іменники ІІІ і ІV відм. вживані рідше, ніж І і ІІ. Відзначимо активність грамеми 
орудн. в. ІІІ відм. з флексіями -ойу / -ійу, часто адвербіалізовані (|тойу |ноч’ойу, |ноч’ойу, 

|ноч’оійу, |ноч’іойу, |ноч’ійу). Якщо закінчення -ойу, зокрема зауважене у подільських і бу-
ковинських говорах [9], здебільшого пов’язують з індукцією відповідної форми І відм., 
то форми з -ійу безперечно є архаїчними, їх зберігають й інші говірки МДД (Шв., Бр.). 
Іменники ІV відм., як і в окремих говірках ареалу (Шв.), вживаються переважно у пря-
мих відмінках тие|л’а, коте|н’а. В орудн. в. таких субстантивів за аналогією до ІІ відм. 
виступає флексія -ом (з йаг|н’ом), поширена у подільських та ін. говірках південно-за-
хідних діалектів, спостережена й дослідниками регіону [1].

Функціонування прийменниково-відмінкових конструкцій має небагато відміннос-
тей від літературного стандарту й інших говірок МДД. Але досить яскравою рисою є 
поширена у закарпатських говорах [5] форма орудн. в. з прийменником з (с) в інструмен-
тальному значенні (с |ножиками настру|гали, при|йіхав з |лодткойу).

Прикметник у говірці, окрім твердості суфікса -ск (ча|ричанский, с’іл’с|кий, 
мол|давск’і), який може пом’якшуватися під впливом двобічної асиміляції (с’іл’с’|к’і), 
має й інші специфічні ознаки, пов’язані з упливом твердого різновиду відмінювання на 
м’який у формі наз. в. / знах. в. одн. (|будний), що характеризує південно-західні діа-
лекти й відзначалося стосовно аналізованої говірки [1: 39], а також зворотний процес 
(здоу|ров’ій), досі не помічений щодо неї, однак властивий більшості українських говірок 
МДД (Шв., Бр., Мт., Пл., Сф. тощо). Це стосується всіх форм, що змінюються як при-
кметники, зокрема займенникових (о|дни |одних, ц’і, цу, цих, ц’іх, тих, у|си). Хоча заува-
жувалося, що у говірці, на відміну від навколишніх сіл, «всі прикметники (як і відповідні 
займенники та числівники) закінчуються на твердий приголосний» [1: 39].

Серед специфічних ознак займенника у говірці слід назвати особливості фонетич-
ного оформлення, наголошення і словозміни. Щодо окремих форм, привертає увагу 
твердість, яка поширюється і на займенникові прислівники (цу, йа|кийс, йа|кихс, йа|к’іс, 
йа|кес, дес, ко|лис, шчос), наголос (|свойім, |свойіх, |мого), стягненість (|тойі, |тойу), від-
сутність протези (на |йому, в |його, до |його), скороченість флексій місц. в. одн.  (в од|н’ім, 
на т’ім, у йа|к’ім-то). Особові форми займенників зберігають характерні для південно-
західних говорів давні енклітичні форми, зокрема дав. в. одн. (|мама м’і ка|зала), що 
відзначено й у північнобуковинських говірках, а також архаїчні форми род. в. одн. ч. р. і 
с. р. (до |него), зауважені діалектологами [1: 40; 2: 136]. Окремі прийменниково-відмін-
кові форми особового займенника в’ін функціонують без приставного н (в |його, доу йіх, 
за |нейу, за ним), а у наз. в. одн. зафіксовано форму йон.

Вказівний займенник той у род. в. і орудн. в. одн. ж. р. характеризують лише стягне-
ні форми (|тойу поу|возскойу, |тойі арти|лер’ійі, з |тойі ко|манди), поширені у більшості 
говірок МДД, але особливо у досліджуваній [1: 40], натомість форми род. в., знах. в., дав. 
в., місц. в. мн. мають подібні до літературного стандарту закінчення -их, -им  (в’ід тих, 
тим), що є релевантною рисою цієї говірки. Як і в більшості південно-західних говорів у 
присвійних займенників м’ій, тв’ій, св’ій у непрямих відмінках наголос падає на основу 
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(|мого, т|войіх, |свойім, |свойіх). У говірці функціонують особливі займенникові форми 
то, вс’о (в то у|ремйа, вс’о йе).

Дієслово, окрім відзначеної твердості фіналей, особливо постфікса -ся, що частіше 
реалізується саме в цьому морфові і дуже рідко є напівпом’якшеним (поуйа|вл’айуц·а) або 
виявляється як -с (не ку|палис), та основного компонента форманта 3 ос. мн. -ут, -ат, має 
ряд інших ареально релевантних рис, пов’язаних, зокрема, зі специфічним наголосом 
та оформленням граматичної структури (|возме, |п’ійме, |поўню, х|т’іти, хт’іў, го|нити, 
пере|гонили, го|нили, ви|гонили, го|рали), які характеризують південно-західні діалекти. 
Причину особливостей деяких з форм можна вбачати в меншій, порівняно з моделлю 
літературної мови, активності певних класів дієслів, зокрема ІІІ, зі співвідношенням фі-
налей основ -а/-ай (|п’ійме, за|гон’ат). Відзначимо, що в інших говірках МДД навпаки 
спостерігається активність дієслів цього класу (ска|кайут’, ма|хайут’ – Шв.). Вирізняє 
досліджувану діалектну мікросистему з-поміж інших й помічена попередниками [1: 42; 
2: 135] специфічна інфінітивна форма йсти від дієслова іти (|буду йсти, |будете йсти, 

с|тали йсти), властива буковинським та подільським говіркам. Дієслово |лити також має 
структуру, властиву південно-західним говорам  (|л’л’ати, за|л’л’ати, за|л’л’али). 

Форми інфінітива у говірці, що функціонує переважно у складі конструкцій з іншими 
дієсловами (с|тати, по|чати, х|т’іти, |бути тощо), незалежно від кінцевого звука осно-
ви та наголосу, мають насамперед формант -ти (тру|сити, ска|зати, |ловити, с|пати, 
охра|н’ати), спорадично -т (ро|бит). Це властиво південно-західним говорам, зокрема 
подільським, але не притаманне говіркам МДД, у яких переважають форми з кінцевим 
-т’. У формах з постфіксом -са виступає аломорф -т (в|чица, в|зуца, в|д’іца).

У 2 ос. одн. атематичні дієслова мають флексію -еш / -еиш (да|сеш, пойісеиш), що ви-
никли ймовірно внаслідок аналогії до дієслів І дієвідм. Це стійка риса говірки, зауважена 
дослідниками [1: 42] та позиційована як південно-західна [2: 136], є протиставною у 
межах ареалу, оскільки тут функціонують або подібне до літературної мови закінчення 
-и (Пл.), або до ІІ дієвідм. закінчення -иш (Шв., Тр.).

У 3 ос. одн. ІІ дієвідм. у дієслів з ненаголошеним закінченням унаслідок аналогії до 
відповідних форм І дієвідм. подібно до інших говірок МДД (Шв., Пл., Бр., Сф.) виступає 
флексія -е (|варе, |корме, |душе, не при|ходе, про|ходе, п|лоте, при|воде). Перед постфік-
сом -са для ІІ дієвідміни з цим значенням функціонує морф -ит (|вариц·а), а для І – -ет 
(розвес|н’айец·а). Нетиповими для говірки є поширені в інших говірках «спрощені фор-
ми 3 ос. одн. теперішнього часу дієслів І дієвідм.: хва|та, ма|ха, зна» [1: 42].

Форми 1 ос. мн. І і ІІ дієвідм. мають насамперед скорочені флексії -ем / -им 
(перегру|з’айем, отпус|кайем, с’і|дайем, йдем, го|ворим), рідше нескорочені (п’і|демо, 
пр’аде|мо). Перед постфіксом -са перевага також надається скороченому морфові 
(ли|шайемса).

Форма 3 ос. мн. виражається, на відміну від інших говірок ареалу і подібно до пів-
денно-західних діалектів, флексіями -ут для І дієвідм. і -ат для ІІ (бе|рут, в’ідсту|пайут, 

бук|суйут, оуд’і|вайут; х|рест’ат, хт’ат, |нос’ат, с|тавл’ат, |лоул’ат), але, як і в інших 
українських говірках, дієслова ІІ дієвідм. у цій формі можуть набувати флексії І (|дер-
жут). До того ж, ймовірно, втратили активність фіксовані раніше форми без кінцевого т 
(|ломн’а, |л’убл’а, |вар’а) [1: 42; 2: 136] та форми типу с|тавут, |робут [2: 136].

Грамему майбутнього часу недок. виду характеризують тільки аналітичні форми за 
лакунарності синтетичних (|буду ку|пл’ати, |буду йсти, |будете йсти, |будеш ро|бити), що 
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є інтегральною рисою досліджуваної говірки з іншими говірками МДД (Шв., Пл., Тр., 
Яр., Сф., Бр.)

Активно функціонують форми давноминулого часу (во|на бу|ла не прийш|ла, 
роз’ійш|лиса |були, за|ходили бу|ли, за|мерзло бу|ло).

Дієприкметники творяться переважно суфіксом -ан (ск|ладжан’і приго|товл’аний, 

|ран’аений), рідше -н (за|тесаний, |п’іймаений), -н-ен (роз|пухнен’і) і -ш (по|гибший). Пере-
вага суфікса -ан як засобу творення дієприкметників – ознака спільна для говірок МДД, 
зауважена як характерна для «багатьох південно-західних говорів» [1: 42]. 

Чергування приголосних у багатьох формах дієслів у говірці зберігаються 
(прийіж|джайе, ку|пл’ати, с|тавл’ат, |лоўл’ат, |пишу, с|кажу), але виявляють й  специ-
фіку порівняно з літературною мовою, що полягає у наявності чергувань, відсутніх у ній 
(ск|ладжан’і, приго|товл’аний), й у відсутності чергувань, наявних у ній (роз|пухнені, 
підгро|мад’уваў), а також їх варіантності (перегру|з’айем і перегру|жали, розгру|жали). 
Найбільш послідовне явище, загалом інтегральне для говірок МДД, – відсутність чергу-
вання д/дж у 1 ос. одн. дієслів ІІ дієвідм. (си|д’у, за|ход’у, ви|ход’у, п’ід|ход’у), діалектоло-
гами пояснюється аналогією до інших особових форм.

«Грубуватість» деяких прислівників (су|да, |суди, су|ди, то|ди, в’ід|тоди, до|си) впа-
дає у вічі меншою мірою, ніж наявність специфічних форм |в’іти, |в’іци, |в’ітки (|в’іти 
повт’і|кали, |вижили |в’іци, |в’ітки ти?; |в’іти-|в’іти і нас |виловили, куо|ли н’і|в’іти-
н’і|в’іти поуйа|вл’айуц·а), відсутніх в багатьох інших говірках МДД, але властивих пів-
денно-західним діалектам.

Статус нульового діалектизму мають форми типу |туточки, |такочки, ти|перички, 
по|томички (|туточки / не |кажут/ це в Ча|ричанки / у нас тут / там). Крім прислівників 
тут, там, те|пер, по|том, використовуються ту|то, та|ко, по|тому. Відзначається функ-
ціонування прислівників шас (шч’ас), |нада, форм типу с|т’іко, с|к’іко, т’і|ко, |т’іко за 
лакунарності відповідників літературного стандарту. Форма займенникового походжен-
ня той вживана у значенні ‘тобто’ (той / |вечором).

В системі сполучників протиставні відношення може виражати слово а|ле (ст|рогий 
/ а|ле |чесний, а|ле ж кол|хоз буў, а|ле інт’е|р’есно / да), що виділяє цю говірку з-поміж 
більшості інших в ареалі МДД, де його немає. Проте вживані й інші сполучники з цим 
значенням – а, но, ну (а |ранч’і г|рубки не |було / а |була |п’іч, |коней |мало у се|л’і / но йе 
іша|ки, зи|ма су|ха / ну морозна). У функції умовного вживається й властивий багатьом 
говіркам ареалу сполучник |йесл’і (Шв., Тр., Бр., Пт.).

Активність часток, притаманна діалектному мовленню, відзначена й у говірці с. Рой-
лянки. Специфічною є партикула да, уживана для вираження ствердження (да / нас 
ра|йки), що характерно й іншим говіркам МДД.

Особливості інтер’єктива полягають у наявності вигуків-часток мей, бре, гай (мей / 
х|лопче / і|ди су|да; мей / |чуйеш; а йа |кажу |стежка / мей; гай бре / |в’іриш йо|му; гай / 
по|жалуйста / пус|т’іт’), що є інтегральним для більшості говірок МДД.

Спостереження над граматикою говірки уможливило виділення її інтегральних і ди-
ференційних щодо ареалу МДД діалектних рис. Спільним з говірками МДД є: уніфікація 
флексій іменників за зразком твердої групи (ду|шойу, |вулицойу, дн’ом); спорадичність 
чергування іменників (у Рой|л’анки); поширеність флексії -іў (под|ружк’іў, бол|гар’іў); 
закономірність у чергуваннях дієслів (си|д’у, за|ход’у); їх форми типу |варе, при|ходе; по-
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ширеність аналітичних форм майбутнього часу (|буду куп|л’ати) і відсутність відповід-
них синтетичних; активність дієприкметникового суфікса -ан тощо. Звичайно, ці ознаки 
в ареалі можуть виявлятися по-різному (охоплення діалектного простору, характер варі-
антності, частота), вони притаманні й іншим діалектам української мови, проте є риси, 
які у сукупності відмежовують ареал МДД: поширеність часток мей, бре; уживання мі-
кротекстів-цитат румунською і російською мовою тощо.

З-поміж інших говірку в ареалі вирізняє: наявність сполучника а|ле, що сприйма-
ється як певною мірою чужорідний елемент для більшості говірок МДД, за яким мовці 
відрізняють своїх і западних (а|лешникіў); твердість ц, с, що виражається у формантах 
дієслів -са, прикметників -ск, займенників -с; формант інфінітива -ти; наголошення ді-
єслівних форм на основі; форми атематичних дієслів (да|сеш, йі|сеш); форми дієслів 3 
ос. мн. (бе|рут, хт’ат); більш послідовна м’якість при відмінюванні іменників ч. р. з 
основою на -р; форми орудн. в. одн. І відм. (|М’ішом, |Сашом); форми дав. в./ місц. в. 
одн. ІІ відм. (жени|хови, по х|л’ібови), прийменниково-відмінкові конструкції з інстру-
ментальним значенням (з + орудн. в.), уживання займенникових прислівників |в’ітки, 
|в’іти замість |скудова, студова, відсутність |туточки, |такочки тощо. Динаміка полягає 
у виході з ужитку, переході у розряд пасивних ряду граматичних засобів, раніше відзна-
чених у говірці, іноді з позначкою «в мовленні старшого покоління»: частки май як засо-
бу ступенювання; форм наз. в. мн. на -ове (б|ратове, |кумове); род. в. мн. на -ий (сви|ний); 
3 ос. мн. дієслів ІІ дієвідм. (|ход’а, |нос’а, с|тавут, |робут) та ін. 

У говірці с. Ройлянка, яка територіально відноситься до південно-східного наріч-
чя української мови, степового говору (південнобессарабських говірок, говірок МДД), 
і досі домінують риси південно-західних діалектів. Така ситуація – різність територі-
альної і діалектної належності – типова для ареалу МДД, переселенські говірки якого 
розвиваються в умовах різнодіалектного змішування близько 200 років. І хоча за цей час 
тут сформувалася певна мовна єдність з перевагою південно-східної діалектної основи, 
досі відзначається мозаїчність – відсутність суцільного діалектного масиву. Особливо 
яскраво вона виявляється щодо говірок сіл з компактністю переселення (умовно моноді-
алектних), з прозорою діалектною основою, що може не збігатися з діалектною основою 
всього ареалу (своєрідних оазисів [4: 75]).

Отже, у с. Ройлянка Саратського р-ну Одеської обл. побутує говірка південно-східно-
го наріччя з південно-західною діалектною основою у північнобессарабських говірках (у 
подільському (західноподільський тип) і покутсько-буковинському говорах).
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Питання про підвищення культури мовлення сучасних засобів масової комунікації 
сьогодні набуває особливої актуальності. Це зумовлено як загальним зниженням освіт-
нього та культурного рівня нашого суспільства, так і активними спробами витіснити 
українську мову із широкого вжитку, нав’язуючи країні російську мову як другу дер-
жавну. Українське слово все рідше звучить з теле- та радіоефіру, українські періодичні 
видання в Україні стали майже екзотичним явищем, тому пересічний українець фактич-
но позбавлений можливості вдосконалювати власну мовну культуру. В умовах офіційно 
насаджуваної двомовності поступово, але неухильно втрачаються кращі мовні традиції 
українського народу: зокрема, таке явище, як «суржик», уже не сприймається лише як 
атрибут малоосвіченої людини, оскільки постійно звучить із найвищих трибун, з вуст 
перших осіб держави. І, як наслідок, у  багатьох засобах масової комунікації майже не 
приділяється увага такій  важливій особливості української мови, як милозвучність, або 
ж евфонія. Актуальність теми, обраної для цієї статті, зумовлена численними порушен-
нями  милозвучності, які можна щоденно спостерігати: так, зі сторінок газет, з екранів 
телебачення нас вітають з «днем вчителя», запрошують «взяти участь в конкурсі», «від-
почити у Ялті і Одесі».

Зауважимо, що термін «евфонія» традиційно вживається у двох значеннях. Перше з 
них використовується для позначення суто стилістичного прийому: евфонія трактується 
як «вияв фоніки, який означає гармонійну сув’язь позитивно-естетичних явищ худож-
нього, передусім поетичного, твору» [1: 216]. Друге значення терміна – власне милозвуч-
ність, «добре, приємне, з погляду фонетичних і лексико-стилістичних норм певної мови, 
звучання окремих мовних елементів – звукосполучень, слів і словосполучень» [2: 127 
]. Тобто йдеться передусім про естетичні критерії, загальну приємність звучання мови. 
Далі термін «евфонія» розглядатиметься саме в другому значенні.

Милозвучність слушно вважається чи не найхарактернішою рисою української мови. 
Одним із перших на цю особливість звернув увагу В.Самійленко у статті «Дбаймо про 
фонетичну красу української мови» [3: 28-29]. Фонетичну вишуканість української мови 
свого часу було визнано офіційно: на конкурсі краси мов у Парижі (1934 р.) українська 
мова посіла третє місце, поступившись лише французькій та перській. 

Питання евфонії української мови досліджувалося багатьма вітчизняними мовознав-
цями, зокрема, І. Чердниченком, М. Жовтобрюхом, В. Ващенком, Н. Тоцькою, М. Пен-
тилюк та ін. 

Підгрунтям милозвучності української мови є дотримання орфоепічних норм. Існує 
ціла система евфонічних засобів, що забезпечують правильну звукову організацію усно-
го та писемного мовлення. Зокрема, мелодійне, приємне  звучання досягається природ-
ним чергуванням окремих голосних та приголосних, можливістю вживання фонетичних 
варіантів слів і морфем. 

Уникнути нагромадження однакових голосних та приголосних звуків можна, вжива-
ючи фонетичні варіанти самостійних і службових слів. Так, існують варіанти приймен-
ників (та префіксів) в – у (або уві, ув, вві), над – наді, під – піді, від – од; з – із – зі (зо); 
сполучників і – й, хоч – хоча, щоб – щоби; часток ще – іще, б – би,  лиш – лише, ж – же.

Зокрема, можуть чергуватися як прийменники у, в, так і префікси у-, в-. У вживається 
для того, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:

а) між двома приголосними; б) на початку речення перед наступним  приголосним; 
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в) незалежно від закінчення попереднього слова перед наступним в, ф, а також перед 
сполученням літер льв, св, еф, тв, хв.; г) після паузи, яка на письмі позначається комою, 
крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужкою та крапками, перед приголосним.

В уживається для уникнення збігу голосних: а) між двома голосними; б) на початку 
речення перед наступним голосним.  Після голосного перед приголосним  (залежно від 
темпу, ритму мовлення)  може вживатися як у, так і в.

Сполучник і та початковий ненаголошений і чергуються з й у тих же позиціях, що й 
у - в. І вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови, а саме: а) між 
двома приголосними; б) перед йотованими (й, є, ї, ю, я). в) після паузи, яка на письмі 
може позначатися крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед на-
ступним приголосним; г) на початку речення. ґ) при зіставленні понять.

Варіанти прийменника з – із – зі (зо) чергуються за тим самим принципом, що й в – у, 
і – й. З уживається: а) перед голосним, з якого починається слово, незалежно від паузи та 
закінчення попереднього слова; б) перед приголосним (крім с, ш), якщо попереднє слово 
закінчується голосним; в) на початку речення, після паузи. Щоб уникнути збігу приголо-
сних, важких для вимови, вживають із або зі. Із уживається переважно між свистячими й 
шиплячими. Зі вживається перед сполученням приголосних на початку слова, незалежно 
від паузи та закінчення попереднього слова. Прийменник зо (як фонетичний варіант при-
йменника зі) завжди виступає при числівниках два, три.

Для забезпечення милозвучності також вживаються варіанти давального відмінка 
однини іменників чоловічого роду на -ові, -еві (-єві) та -у (-ю): товаришу і товаришеві,  
другу та другові. Такій самій меті слугують і варіанти прикметників чоловічого і серед-
нього роду в місцевому відмінку на -ому та -ім: (на) синьому і (на) синім. В українській 
мові евфонію забезпечує також ряд прислівникових паралелей: позаду – позад, звідкіль 
– звідкіля, більш – більше, знов – знову. До евфонічних засобів належать і варіанти дієс-
лівних форм: ходити – ходить, пишіть – пишіте, загубилися – загубились. Усі зазначені 
варіанти давно закріпилися в мові та є нормативними [4].

Звісно, більшість згаданих варіантів мають певні семантичні відмінності. Окрім 
того, існують стилістичні особливості їх використання: так, одні з них закріплені в на-
уковому чи офіційно-діловому стилях, тоді як інші будуть найбільш доречними у стилі 
художньому чи публіцистичному. В.С. Ващенко з цього приводу зазначав з приводу вжи-
вання таких паралельних форм: «Є тексти дуже чутливі  до них, а є байдужі. Поширення 
і культивування паралельних форм виявляється в текстах стилістично напружених, пере-
важно в художніх» [5: 47].

Недостатнє знання основних евфонічних прийомів працівниками засобів масової ко-
мунікації спричиняє порушення милозвучності усного та писемного мовлення. На нашу 
думку, підготовка фахівців у сфері засобів масової комунікації (передусім, майбутніх 
журналістів, редакторів, теле- і радіоведучих) обов’язково має передбачати  глибоке і 
всебічне ознайомлення з евфонічними засобами української мови.  
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проект № 12-34-01212 а2 «Роль языковой личности грамматистов XVI - XVIII вв.  

в развитии русской лингвистической науки».

Стаття присвячена виявленню яскравих характеристик мовної особи М.В. Ломо-
носова як автора «Російської граматики». На основі аналізу використовуваної лекси-
ки реконструюються основні особливості лінгво-когнітівного рівня в структурі мовної 
особи автора. 

Ключові слова: мовна особа, М.В. Ломоносов, лінгво-когнітівній рівень, лексика, 
мовна картина світу.

Статья посвящена выявлению ярких характеристик языковой личности М.В. Ло-
моносова как автора «Российской грамматики». На основе анализа используемой лекси-
ки реконструируются основные особенности лингво-когнитивного уровня в структуре 
языковой личности автора.

Ключевые слова: языковая личность, М.В. Ломоносов, лингво-когнитивный уровень, 
лексика, языковая картина мира.

The article is devoted to detection of bright characteristics of the language personality of  
M.V. Lomonosov as author of «The Russian grammar». On the basis of the analysis of used 
lexicon the main features of lingvo-cognitive level in structure of the language personality of 
the author are reconstructed.
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Изучению языка М.В. Ломоносова посвящен целый ряд трудов. Один из обзоров, 
например, представлен в статье Л.И.Тепловой «Словари языка М.В. Ломоносова» [1]. 
Однако для лингвистики последних десятилетий характерна антропоцентрическая на-
правленность. В связи с этим актуальным является не просто описание используемых 
языковых средств, а реконструкция языковой личности автора, выявление ее ярких осо-
бенностей. 

Представляется сомнительным дать полное описание языковой личности М.В. Ло-
моносова в рамках одной статьи. Выявлению всех особенностей должна быть посвящена 
целая монография. Мы лишь выделим характерные черты лингво-когнитивного уровня 
многогранной, богатой, самобытной языковой личности великого ученого как автора 
«Российской грамматики».

О ценностном отношении М.В. Ломоносова к предмету изложения, о том, что содер-
жание грамматики для него непросто сухая наука говорит обилие оценочной лексики не 
только в примерах (чистая, дурное, великое, истинный, посмотри на болвана, то ест на 
глупца, нашего мЪшка обманули, великiй, сильной, самой скверной, самой точной, хуже, 
плохъ, больше, малъ, доброхотенъ, милостивъ, красенъ, пригожъ, хорошо, худо, удобно, 
истинно, подлинно, нечаянно, славно, о правде, достойно воздаянiя, любезно Богу и лю-
дямъ, тото дорогая вещь), но и в текстах самих наставлений (недивно, «сии различия … 
букв должно почитать только общими и первоначальными» [2: 402], «скучные повто-
рения одного речения» [2: 406], «Всех сих времен знаменование должно быть во всяком 
языке довольно. Меньшее число недостаток, большее избыток причиняет» [2: 414], «…
российская грамматика есть знание, как говорить и писать чисто российским языком 
по лучшему, рассудительному его употреблению» [2: 420], «по вознесении ИисусовЪ … 
есть зрению тяжко» [2: 422], «Худые примеры не закон, ибо сие употребление буквы 
и вместо я произошло от безрассудного старания, чтобы…»; «Для того не должно в 
российский язык вводить несвойственных безобразий, каковые в истинныи извЪстiи и 
во многих подобных не без отвращения чувствительны» [2: 433], «питающъ, питавшъ 
слуху досадны» [2: 549] «… унизительное знаменование имеют и происходят… от по-
смеятельных прозвищей: чесночиха, волчиха, болваниха» [2: 472], «Говорят иные: хо-
чемъ, хочете, хочутъ, однако непристойно» [2: 533], «свою книгу – сказано со властию; 
покажи своей книги – речь учтивее» [2: 561], «…весьма развратно» [2: 572] и т.д.). 

Интересно, что в наставлениях встречаются формулировки, передающие непосред-
ственно субъективную оценку, что в настоящее время считается недопустимым: «Но, 
видя коль странно и дико сие кажется перед избытокъ, разрыть, сколачиваю…, мне 
кажется, должно признаться, что для привычки перед мягкими з, воз, из, раз, перед твер-
дыми с, вос, ис надлежит оставить» [2: 435], «… обоих букв е и я во всех родах употре-
бление позволяется, хотя мне и кажется, что е приличнее в мужеских, а я в женских и 
средних» [2: 442], «В высоких стихах можно, по моему мнению, с рассуждением не-
которые принять» [2: 567]. Для Ломоносова вообще характерно использование вводных 
конструкций, передающих личностное отношение: «Вновь вымышленное или, справед-
ливее сказать, старое е… в российском языке не нужно…» [2: 422], «Однако таковым 
производным последует немало, повидимому, первообразных…» [2: 511] и т.д.

Еще одной характерной чертой языковой личности М.В. Ломоносова как автора 
«Российской грамматики» является постоянное сравнение российского языка с другими 
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языками, что указывает на ее полилингвальность: подобные характеристики возможны 
лишь при условии владения другими языками (что подтверждается историческим фак-
том – письменным ответом ученого на запрос, какими и в какой степени владеет он ино-
странными языками. Документ датирован 1760 годом и написан собственноручно Ломо-
носовым. Те языки, которые он знает в совершенстве, были помечены им крестиком – их 
насчитывалось одиннадцать (португальский, испанский, французский (х), английский 
(х), ирландский, немецкий (х), голландский, датский, норвежский, шведский, итальян-
ский (х), польский (х), чешский, болгарский, венгерский (х), монгольский, финский, ли-
товский, ливонский (т. е. латышский и эстонский), чухонский, румынский, еврейский 
(иврит)(х), греческий (х), словенский (х), турецкий, татарский, сербский, пермский, рус-
ский (х)). На остальных же языках Ломоносов читал без словаря и мог вполне сносно 
разговаривать и понимать). 

В тексте грамматики приводятся примеры из латинского, италиянского, греческо-
го, французского, немецкого, китайского, турецкого, еврейского (в тексте, наименование 
«иврит» ни разу не встретилось) языков. Перечислить все цитаты не представляется воз-
можным, так как на одной странице может встречаться по 2-3 сравнения русского языка с 
другими языками: «… многие азиатические, африканские и американские народы, кото-
рых языки больше на шум других животных, нежели на человеческий разговор, походят, 
как о том многие описания путешественников свидетельствуют» [2: 398], «У греков р 
картавые и шепеляватое были не погрешности, но свойственное употребление всего 
народа, и для того употреблялись у них особливые буквы …, которая от первых сочини-
телей славенской азбуки в нее внесены напрасно, ибо она славянам и россиянам столько 
ненадобна, как французам ч или ы, немцам ж, китайцам р, которых выговора в своих 
языках они не имеют» [2: 401]; «Латинского языка имена склоняются действительно 
шестью падежами. Греки довольствуются пятью, употребляя дательный купно с тво-
рительным. Немцы, французы, италиянцы и другие европейские народы, которых языки 
от латинского и от древнего немецкого происходят, хотя шестой падеж в граммати-
ческих примерах и поставлют, однако от родительного первых или дательного других 
ничем он не разнится…» [2: 412], «У турков и персов имена все одного общего рода» 
[2: 413], «… откуду происходит, что разные языки разное число спряжений имеют: 
греческий, латинский и французский – четыре, российский – два, еврейский и немецкий 
– одно…» [2: 417] и т.д. Достаточно часто встречается и непосредственное написание 
на другом языке: «Е в единъ произносится, как у немцев je в jeder, ю в юношествЪ, как 
ju в Jugend, … и имеют силу двоегласных. Напротив того, Е в небо, как е в Nebel, ю в 
лютость, как у французов u в lutter, я в погоня, как a в il gagna, суть чисто самогласные 
буквы» [2: 424], «Слушаю значит audio, а слушаюсь – obedio, повинуюся» [2: 509] и т.д.

Помимо сравнения российского языка с иностранными Ломоносов соотносит его 
со славенским: «Присем примечать надлежит, что деепричастия на ючи пристойнее 
у точных российских глаголов, нежели у тех, которые от славенских происходят; и, 
напротив того, деепричастия на я употребительнее у славенских нежели у россий-
ских» [2: 499], «Действительного залога времени настоящего причастия, кончающиеся 
на щiй, производятся от глаголов славенского происхождения: вЪнчающiй, пишущiй, 
питающiй, а весьма непристойно от простых российских, которые у славян неизвест-
ны: говорящiй, чавкающiй» [2: 546], «Восклицательное о! у славян полагается с роди-
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тельным падежом: о чуднаго промысла! Но россиянам свойственнее именительный: 
о чудный промыслъ!» [2: 574] и т.д. Но славенский язык уже не является доминантным. 

Такое же внимание М.В. Ломоносов уделяет и разграничению разговорной и книж-
ной лексики: «Сие произношение больше употребительно в обыкновенных разговорах, 
а в чтении книг и в предложении речей изустных к точному выговору букв склоняется. 
Притом примечать должно, что буквы е и Ъ в просторечии едва имеют чувствитель-
ную разность, которую в чтении весьма явственно слух разделяет…» [2: 427], «В про-
сторечии ь больше, нежели в письме, изображается промеж другими буквами: твер-
дитъ пишем, а выговариваем тверьдитъ» [2: 433], «Как во многих других случаях, так и 
здесь наблюдать надлежит, что в штиле высоком, где российский язык к славенскому 
клонится, окончание на Ъ преимуществует: очищенное въ горнЪ злато; … но те же 
слова в простом слоге или в обыкновенных разговорах больше в предложном у любят: 
мЪдь въ горну плавить…» [2: 461] и т.д.

Следует заметить, что высказывания, раскрывающие ценность языка на лингво-ког-
нитивном уровне можно выделить и в составе самих наставлений, и среди примеров. 
Так, Ломоносов против того, чтобы русский алфавит подстраивался под чужие языки: 
«для чужестранных выговоров вымышлять новые буквы весьма негодное дело, когда и 
для своих разных произношений нередко одною пронимаемся..; 3) ежели для иностран-
ных выговоров вымышлять новые буквы, то будет наша азбука с китайскую; 4) и тако-
во же смешно, по правде, покажется, если бы для подлинного выговору наших речений, 
в которых стоит буква ы, оную в какой-нибудь чужестранный язык приняли или бы 
вместо нее новую вымыслили» [2: 422], подчеркивает благозвучие: «Московское наречие 
не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты прочим 
справедливо предпочитается, а особливо выговор буквы о без ударения, как а, много при-
ятнее…» [2: 430], сожалеет, что нельзя сформулировать правила, которые бы охватили 
все явления русского языка: «Но тену, яму вместо тяну, ему непростительны, и сожа-
летельно, что для избежания сих погрешностей не можно предписать других правил, 
кроме прилежного учения российской грамоте и чтения книг церковных, без чего и во 
всем российском слове никто тверд и силен быть не может» [2: 431], «….которым 
не по правилам, но по употреблению учиться должно» [2: 475], указывает на ценность 
грамматики и церковных книг: «хотя природное знанiе языка много можетъ; однако 
грамматика показываетъ путь доброй натурЪ» [2: 436], «…славенские речения больше 
позволяют употребление возвратных вместо страдательных, к чему требуется при-
лежное чтение и довольное разумение книг церковных» [2: 563].

Примеры ученого свидетельствуют о том, что он хорошо знал историю и творчество 
великих поэтов, ораторов: «Посему вымышленные от Голдберга в земли живущие люди, 
когда бы действительно были и имели бы вместо органов, к произнесению служащих, 
на груди своей струны, то могли бы оными свободно изображать и с другими сообщать 
свои мысли» [2: 396]. «Употребление букв е и я в прилагательных множественного чис-
ла всех родов в великороссийском языке от начала исторических и других писателей 
московских, а особливо от времен великого государя царя Иоанна Васильевича и до ны-
нешнего времени непрерывно было и ныне от знающих писателей содержится» [2: 432], 
«въ полкахъ стократно раздается: великiй Петръ изъ мертвыхъ всталъ» [2: 437], «Го-
меръ писалъ о гнЪвЪ АхиллесовЪ» [2: 480], «Касторъ и Полуксъ, рожденные от Леды; 



187

любезные мои Цицеронъ и Виргилiй» [2: 554], «старшаго всЪхъ стихотворцевъ читаю 
Гомера»; «Дарiй побЪжденъ отъ Александра, но убитъ отъ своихъ рабовъ» [2: 561], 
«Сарданапалъ жилъ свиньею; Семпронiй слыветъ сильнымъ» [2: 564], «кто основалъ 
Римъ? Ромулъ; кто оставилъ Тиръ? Дидона» [569], «въ десять лЪтъ взята Троя» [2: 
577] и т.д.

Однако следует заметить, что среди примеров имен, названий городов и т.д. преоб-
ладающими являются российские наименования: Яков, Федоръ, Петръ, Семенъ, Анна, 
Козма, Никита, Власъ, Иванъ, Володимеръ, Лука, Татьяна, Анисья, Тимофей, Ермолай, 
АлексЪй, Макар, Николаевъ, Авдотья, Дунька, Агриппа, Единбургъ, «и в иностранных, 
кончащихся на ургъ: Санктпетербургъ, Марбургъ» [2: 427], Серпуховъ, Годуновъ, Ржевъ, 
Лихвинъ, Скопинъ, Тобольскъ, Преображенское, Тушино, Осташково, Орелъ, Ростовъ, 
Михайловъ, Ярославль, Звенигородъ, Кашинъ, Москва, Кострома, Вологда, Вятка, Дви-
на, Пинега, Вага, Ладога, ОнЪга, Тферь, Смоленскъ, Изборскъ, Клинъ, Можайскъ, Верея, 
Холмогоры, родился въ МосквЪ; жилъ въ КiевЪ; учился въ Германiи, Францiи и Англiи, у 
города Архангельскаго, въЪхать въ Кiевъ; отправиться на Польшу, Ъхать на Вятку, на 
Покровку, на Охту, плылъ Двиною и т.д. 

Заметно сузился круг примеров с религиозной семантикой: господь, рай, соборъ, по 
вознесенiи IисусовЪ, святый, Богъ, Божество, божусь, духъ, воскресенiе, храмъ, мощи, 
библея, келья, святаго духа, Ангельскаго гласа, Самодержецъ, Творецъ, Христосъ, по-
ставленъ въ игумны, посвященъ въ попы, выбранъ въ цЪловальники, обоготворяю, обвЪ-
нчалъ, крещу, пощусь, грЪшу, кадилъ, отъ грЪха, столпъ церкви, десять заповЪдей и т.д.

Возможно, это объясняется тем, что в XVIII в. церковь несколько потеряла свое влия-
ние. Кроме того Ломоносов, получая образование за границей, проникся духом европей-
ского естествознания, европейской философии, немецкого протестантизма. Отсюда его 
светский брак и венчание лишь через год с лишним (после рождения дочери), конфликт 
1757 года со Святейшим синодом (духовная цензура не допустила к печати русский пе-
ревод поэмы Александра Поупа «Опыт о человеке», сделанный учеником Ломоносова, 
молодым профессором Николаем Никитичем Поповским; Ломоносов же участвовал во 
всем деле перевода и публикации Поупа), предложение перенести Великий пост подаль-
ше – ради более здорового питания при выходе из него и т.д. Однако это не значит, что 
вера была им утрачена: «Но коль велика творческая премудрость: одарил нас словом, 
одарил слухом! Определенные к ним члены коль хитро устроены, невозможно и помыс-
лить без удивления о неизреченном разуме, без глубочайшего благоговения и благода-
рения к щедрости всевышнего строителя мира» [2: 395], «Начало премудрости есть 
страхъ Господень» [2: 418], «небеса великолЪпiемъ, земля плодородiем, море изобилiем 
повЪдаютъ славу Божiю» [2: 436], «Кто Бога не боится, тотъ людей бояться дол-
женъ», «непостижимъ Богъ» [2: 437], «Богъ есть прославляемъ» [2: 482]; «хотя всег-
дашними снЪгами покрыта сЪверна страна, но Богъ межъ льдистыми горами великъ 
своими чудесами» [2: 573].

Большая же часть примеров, так или иначе, связана с человеком, что указывает на 
то, что в языковой картине мира М.В. Ломоносова человек занимал центральное место. 
Можно выделить ряды слов, связанные с телом человека: очи, рука, волосъ, сердце, сплю, 
смотрю, плечо, перстъ, теменъ, ногти, гласъ, потЪю, дЪвственникъ, тЪлесный, бока, 
глаза, кровь, валдырь, пупырь, голени, лицо, нога, перепонка, шея, желудокъ, мизинецъ, 
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крестецъ, ребро, ухо, зубокъ, голова, слеза, пята и т.д.; обозначением процесса мыш-
ления: знаю, думаю, вЪдаю, мышлю, множу, рЪшу, познаешь; труда: мою, клею, дою, 
строишь, тружду, стригу, колю, полю, мощу, вяжу, рЪжу, пашу, пеку, брЪю, сЪю, шью, 
лью, тку, мету, толокъ, копаю, тушу, квашу, кошу, копчу, крашу, скоблю, строчу, сушу, 
утюжу и т.д.; родственных связей: мужъ, жена, дитя, съ братомъ, дядя, сынъ, шуринъ, 
кумъ, мать, дочъ, снохинъ и т.д.; титулов: господинъ, госпожа, государь, княгиня, Царь, 
Князь, Бояринъ, Королева и т.д.; профессий: воинъ, судья, крестьянинъ, купецъ, строи-
тель, косарь, воевода, проводникъ, гонецъ, чтецъ, стряпчей, кравчей, пастухъ, генерал, 
мастеръ, полковница, совЪтница, постелница, порутчица, черница, воеводша, управи-
тельша, «Иностранные имена, чины значащие… фельдмаршальша, генеральша, гоф-
мейстерша, брегадирша, капитанша, капральша», перевозщица, шапошница, хлЪбница, 
колашница, кузнечиха, сапожничиха и т.д.; обобщенные наименования человека: про-
хожий, человЪкъ, девушка, людей, бабище, бобыль, мужичини, старичина, дЪтинище, 
однородецъ, богомолецъ, прошлецъ, отрокъ, проЪжжей, щеголь, трое бЪглыхъ, девя-
теро разбойников, молодцу. Вероятно, это можно обосновать тем, что для XVIII века 
было характерно обращение к человеку (в литературе, живописи, скульптуре, культуре в 
целом). А М.В. Ломоносов был сыном своего века.

Традиционно, в статьях, посвященных ученому, подчеркивается его удивительная 
работоспособность, достижения в разных областях знания и т.д. Таким образом, созда-
ется портрет ученого мужа, полностью поглощенного только лишь своей деятельностью. 
Однако М.В. Ломоносов был человеком импульсивного склада, душевное беспокойство 
соединялось в нем с возбужденностью ума, по характеру неистов, силач и грубиян, он 
не терпел никакого стеснения и тем более насилия над собой. Данные черты находят 
отражение в определенном пласте лексики, обозначающей эмоции и качеств человека: 
чудимся, дивиться, ненавидЪть, люблю, ликуй, лень, добръ, ужасный, чудный, страсть, 
о злодЪЪ, плакса, пьяница, ханьжа, ярость, жаль, добродЪтель, кротокъ, веселъ, сми-
ренъ, страшенъ, гадокъ, слажду, тужу, тЪшу, мщу, ржу, алчую, трепещу, каюсь, смЪю-
ся, горюю, реву, ахаю, ожесточалъ, робЪю, негодую, радуюсь, прощаю, огорчать, тор-
жествующий, блажу, дорожу, стыдъ, бодрю, боюсь, терплю, бЪшусь, горжусь, грежу, 
кручинюс, досмЪялся до слезъ, ко всЪмъ ласковъ, съ лицемЪрами ханьжить и т.д.

С филологической составляющей языковой личности М.В. Ломоносова связывается 
приведение в качестве примеров слов, обозначающих речевую деятельностью: клятва, 
хвалю, пишу, шутка, справка, надпись, книжка, разглашаю, благодарю, благославляю, 
говори, бесЪда, молю, орю, объявляю, рЪчь, глаголь, пЪсня, обращать языкъ, охаю, пре-
кословлю, читалъ, ною, зову, острю, спорю, кличу, лепечу, баю, лгу, болтаю, хвастаю, 
ругаю, жалуюсь, толкую, глашу, браню, брюжжу, ворчу, кричу и т.д.

В тексте «Российской грамматики» можно выделить целый ряд примеров, составля-
ющих основные жизненные принципы М.В. Ломоносова: «на всЪхъ вопросы не отвЪ-
тствую: всякой глупецъ больше можетъ спрашивать, нежели премудрой и смысленной 
отвЪтствовать» [2: 437], «доколЪ унывать? О странное дЪло!» [2: 437], «не смерти 
не грехов не бойся» [2: 553], «лгать – не наше дЪло» [2: 555], «имЪть товарища въ 
напасти есть нЪкоторое утЪшенiе» [2: 556], «свЪта яснЪе правда; всего любезнЪе 
добродЪтель» [2: 559], «кто хранитъ законы, законы сохранятъ его взаимно» [2: 560], 
«во всю жизнь со страстьми боремся духомъ; знаться съ добрыми людьми похваль-
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но» [2: 563], «служить общей пользЪ; жалЪть прiятеля»; «надлежитъ презирать съ 
терпЪнiемъ противности» [2: 565], «хранящий правду не боится враговъ» [2: 566], «не 
страшись бессильнаго гнЪва» [2: 568], «смиренiе никому не вредно, и такъ всЪмъ лю-
безно» [2: 573]. 

Многие высказывания М.В. Ломоносова звучат как афоризмы: «много любезнЪъ 
мира сладость, нежели военная слава» [2: 559], «превысокое между древами больше 
подвержено стремленiю вЪтровъ» [2: 560], «часто почитаетъ народъ несмысленныхъ 
разумными, беззаконныхъ добродЪтельными» [2: 561], «часто стыдъ преклоняетъ 
тЪхъ, которыхъ рассужденie не побЪждало» [2: 562], «счастлива та земля, которой 
премудрая власть повЪлеваетъ» [2: 569], «что ослабило члены? трудъ; что изнурило 
твое сердце? любовь» [2: 569] и т.д.; или предупреждения: «взгляды, рЪчь и учтивость 
часто обольщаетъ» [2: 556], «не давай воли языку въ пированiи» [2: 561], «всякъ жела-
етъ чести, не всякъ получаетъ» [2: 561], «человЪкъ, которой былъ въ славЪ, того нынЪ 
весьма презираютъ» [2: 569], «про будущее никто не знаетъ; при счастiи друзей много» 
[2: 572], «прiобрЪлъ честь и славу; или похваляютъ, или поносятъ» [2: 573].

В примерах проявляется и отношение автора к учебе и науке: «Ученiе хотя трудно, 
однако прiятно» [2: 553], «стихотворство – моя утЪха; физика – мои упражненiя» [2: 
555], «у стихотворцевъ употребительнЪе нЪсколько грамматическiя вольности, неже-
ли у ораторовъ» [2: 559], «ищи ученiя, благополучiе найдешь» [2: 561] и т.д.; к деньгам 
и богатству: «мы своих денегъ не жалЪемъ» [2: 545], «честнЪе малой праведной пожи-
токъ, нежели неправдою собранное богатство» [2: 559], «роскошь погружаетъ землю 
въ злоключенiи» [2: 561], «Крезъ много можетъ, потому что богатъ» [2: 573].

Таким образом, для языковой личности М.В. Ломоносова как автора «Российской 
грамматики» характерно несколько основных особенностей: ценностное отношение к 
родному языку, своему труду; преподнесение сведений о русском языке в сравнении с 
другими языками, в том числе славенским; сужение круга религиозной лексики; форму-
лирование ряда моральных принципов. В центре языковой картины мира М.В. Ломоно-
сова – человек.
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ПЕрЕКЛЮчаннЯ ФрЕймів Під чаС  
інтЕрПрЕтаЦіЇ КонвЕртованоЇ ЛЕКСиКи

У статті запропоновано концептуальну схему переключання фреймів під час інтер-
претації висловлювань з дієсловами-конвертантами з іменників семантичного поля “рі-
дина”. Прослідковується процес переключання фреймів, який приводить до активації 
одним і тим самим мовним знаком переключеного фрейма з актуалізованим концептом, 
відмінним від концептуальної основи первинного фрейма.

Ключові слова: фрейм, концепт, конверсія, переключання фреймів 
В статье предлагается концептуальная схема переключения фреймов при интер-

претации выражений с глаголами, конвертированными от имен существительных 
семантического поля “жидкость”. Прослеживается процесс переключения фреймов, 
ведущий к активации одним и тем же языковым знаком переключенного фрейма с акту-
ализированным концептом, отличным от  концептуальной основы первичного фрейма.

Ключевые слова: фрейм, концепт, конверсия, переключение фреймов
The article suggests a conceptual scheme of frame keying during interpretation of the 

expressions with the verbs converted from the nouns of the semantic field “liquid”. The process 
of frame keying is traced which results in activation of a keyed frame with actualized concept 
different from the conceptual basis of the initial frame.

Keywords: frame, concept, conversion, frame keying

“Mother”, said Johnny, “is it correct to 
say you ‘water a horse’ when he’s thirsty?” 
“Yes, quite correct.” “Then”, (picking up a 
saucer) “I’m going to milk the cat.” [1: 94]

Когнітивний підхід до вивчення мови передбачає висунення на перший план знань 
людини про навколишній світ, їх акумуляцію у процесі набуття життєвого досвіду. Базові 
знання, отримані людиною, об’єктивуються у лексичних, фразеологічних одиницях, що 
виконують номінативну функцію. Особливий інтерес у цьому плані викликає словотвір-
на номінація, основні принципи якої сформульовані відомими лінгвістами Н.Д. Арутю-
новою, О.С. Кубряковою, О.І. Смирницким та ін.

У когнітивній науці, на думку О.С. Кубрякової, висуваються в першу чергу питання 
про представлення світу в розумі людини, типи структур знання, якими оперує людина в 
процесі мовленнєвої діяльності, а в когнітивній лексикології найважливішим завданням 
стає виявлення того, які структурні знання стоять за такою одиницею лексикону, як сло-
во, а також такими різновидами слів, якими є похідні слова [2]. 

О.М. Позднякова пропонує декілька принципів когнітивного дослідження у слово-
творі: 1) принцип мовної репрезентації досвіду людини крізь призму її діяльності; 2) 
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є змога безпосереднього зіставлення ономасіологічної структури з пропозиційною, яка 
стосується мотивуючого судження, та її розгляду як особливого типу представлення 
знань; 3) третій принцип відповідає прототипному підходу  до категоризації досвіду лю-
дини, знань та їх мовної репрезентації. Когнітологи вважають, що в похідному слові 
відбувається зіставлення двох концептуальних структур, одна з них категоризує, а друга 
ідентифікує об’єкт номінації; 4) урахування принципів психології сприйняття, що реа-
лізуються шляхом виділення тла й фігури у безпосередньому сприйнятті або в уявленні, 
що виражається експлікацією мовними формами одних елементів ситуації та імплікаці-
єю інших; 5) когнітивне словотворення пов’язане з такими важливими інструментами 
когнітивної діяльності людини, як метафора та метонімія [3: 135].

Когнітологи відзначають наявність різних підходів до організації, збереження та ро-
зуміння інформації, а заодно і відсутність її однакової інтерпретації. На думку засновни-
ків фреймового підходу до представлення знань М. Мінського, Ч. Філмора, Е. Гофмана, 
Т. ван Дейка, П. Гейса, Р. Шенка, фреймова репрезентація знань є власне тією концеп-
туальною структурою, застосування якої дозволяє систематизувати великі обсяги знань, 
використовувати їх відповідно до поставлених завдань та створювати нові пласти знань. 

Якщо проектувати модель розуміння текстової інформації, то, як вважають Т. ван 
Дейк та В. Кінч, її потрібно орієнтувати не на рівні, а на комплексність опису: від ро-
зуміння слів до розуміння як компонентів речення, так і складних речень, а згодом і до 
сприйняття над фразових єдностей і тексту. У процесі розуміння інформації відбувається 
постійний зворотний зв’язок між одиницями різної складності: функція слова в реченні 
залежатиме від структури речення, включаючи синтаксичний і семантичний рівні. Тобто 
замість традиційної структурної моделі розуміння й творення тексту доцільніше оперу-
вати стратегічною моделлю. Стратегічний аналіз залежить не лише від текстуальних ха-
рактеристик, але й від характеристик користувача мови, його цілей та знання про світ. Це 
означає, що реципієнт намагається реконструювати не лише значення тексту, виражене 
автором різними способами в тексті чи контексті, але й значення, найбільш релевантне з 
точки зору його інтересів та цілей [4: 163].

У процесі сприйняття та інтерпретації тексту слова, що його складають, співвідно-
сяться з певними фреймами. Внаслідок своєї нелінійності один фрейм може стояти за 
значеннями декількох слів і, навпаки, одне слово може асоціюватися з декількома фрей-
мами, як у випадку конвертованої лексики. У результаті виявлення тих компонентів, у 
яких один фрейм пов’язується  з іншими, визначаються базові концепти, які відобража-
ють семантико-синтаксичне значення слова у тексті.

Мета статті – запропонувати концептуальну схему для інтерпретації  висловлювань 
з відіменниковими дієсловами-конвертантами, визначити необхідний і достатній для 
адекватної інтерпретації набір компонентів та їх значень як у первинних фреймах так  і у 
фреймах конвертованих дієслів, установити зв’язки між ними та описати їх властивості.

У статті висувається гіпотеза про те, що вивчення когнітивної функції конвертованих 
слів доцільно здійснювати з точки зору аналізу їх фреймів, як структур даних для пред-
ставлення стереотипної ситуації (за Мінським), та  що під час конверсії у номінативній 
одиниці відбувається переключення фрейма (за Гофманом), причому ключем є контек-
стуально представлені синтагматичні зв’язки, які експлікують зміну категорії частини 
мови, вираженої певним мовним знаком.



192

Поняття “ключ” Гофман вважає центральним концептом аналізу фреймів. Ключ, за 
Гофманом, це набір загальноприйнятих умов, за якими певна дія, уже значима в розу-
мінні певного первинного фрейму, перетворюється в щось, побудоване за зразком тієї 
дії, але сприйняте учасниками як щось інше. Процес переходу від одного сприйняття 
до іншого Гофман називає “переключанням” [5: 44-45]. У такому розумінні принцип пе-
реключання можна прослідкувати у інтерпретації конвертованих слів. Розглянемо пару 
іменник-дієслово “water – to water”. Webster’s New World Dictionary and Thesaurus подає 
такі визначення цих лексичних одиниць: water – the colorless liquid of rivers, lakes, etc., 
which falls as rain; to water – to give (animals) water to drink, to supply (crops, etc.) with 
water. У цьому випадку конверсії базовим концептом первинного фрейма слугуватиме 
іменникове значення мовного знака “water”, а переключання полягає у  контекстовій ак-
тивації концептуального дієслівного значення “to give”. 

Гофман наводить ряд вимог до процесу, який можна назвати переключанням. Ми 
зробимо спробу довести, що дія зміни парадигми номінативної одиниці при конверсії 
іменник-дієслово відповідає цим вимогам:

1) при переключанні відбувається систематична трансформація матеріалу уже значи-
мого за якоюсь інтерпретаційною схемою; без цього переключання не могло б відбутися 
як таке;  мовний знак “water” представляє номінативну одиницю, яка інтерпретується 
як іменник зі значенням “the colorless liquid of rivers, lakes, etc., which falls as rain” за 
Webster’s New World Dictionary and Thesaurus (WNWD), який у даному випадку є фікса-
тором інтерпретації слова “water” носіями мови;

2) учасники дії повинні знати і визнати, що відбувається така систематична транс-
формація, яка радикально перебудує їхнє сприйняття того, що відбувається; інтерпрета-
ція “water” як дієслова можлива завдяки існуванню в англійській мові явища конверсії, 
яке відоме носіям мови і зафіксоване у словниках. Явище конверсії, незалежно від того, 
які інші терміни використовуються для його опису, полягає у інтерпретації певного мов-
ного знака як іншої частини мови; 

3) повинні бути наявні підказки (ознаки), які встановлюють, коли трансформація 
починається, і коли закінчується. Гофман  вказує на часові та просторові обмеження; 
у випадку конвертантів такими підказками слугують синтагматичні зв’язки лексеми у 
висловлюванні; 

4) систематична трансформація, яку представляє певне переключання може лише 
трохи змінити саму трансформовану дію (об’єкт), але, що головне, вона цілком змінює 
сприйняття дії (об’єкта) її учасником. У випадку конверсії іменник-дієслово лексема 
або залишається незмінною, або набуває змін, пов’язаних з категорією часу: to water – 
watered – watering – waters. – зазвичай такі дієслова є слабими,  корінь у часових формах 
залишається незмінним [5: 46].

Розглянемо наведений у епіграфі діалог з точки зору аналізу фреймів. Коли вислов-
лювання “to water a horse” сприймається як вірне з синтактико-семантичної точки зору, 
то формується відповідний мовний фрейм. Мотивуючою основою фрейму є іменникова 
основа конвертованого слова “water”. На дієслівний характер конвертованого слова вка-
зують наповнювачі синтаксичної структури фрази, а саме додаток “a horse”. 

Представимо фрейм стереотипної фрази “to water a horse” такими терміналами:
Суб’єкт дії (Сд): підмет – виконавець дії (по замовчуванню – людина)
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об’єкт дії 1 (о1): прямий додаток – основа конвертованого слова (вода)
об’єкт дії 2 (о2): непрямий додаток – об’єкт перехідного дієслова (кінь)
дія (д) (відношення між Суб’єктом, об’єктом 1 та об’єктом 2): (СД) дає (О1 для 

О2)
Скорочений запис терміналів фрейма можна подати так:
Сд: по замовчуванню – людина; о1: вода; о2: кінь; д: давати.
Застосовуючи стереотипний фрейм “to water a horse” до подібної по синтаксичній 

структурі фрази “to milk a cat” Джонні  інтерпретує останню так:
Сд: Джонні; о1: молоко; о2: кіт; д: давати.
Розглянемо фрейм стереотипного висловлювання “to milk a cow”:
Сд: по замовчуванню – людина; о1: молоко; о2: корова; д: забирати.
Як бачимо у таблиці 1, у фреймів “to water a horse” та “to milk a cow” є подібна 

структура, але різне значення деяких терміналів, причому особливо значущим для  інтер-
претації є термінал дія:

Таблиця 1
Значення терміналів фреймів 

стереотипних висловлювань  “to water a horse” та “to milk a cow”
термінали фрейма Значення терміналів

фрейма “to water a 
horse”

Значення терміналів 
фрейма “to milk a cow”

Суб’єкт дії (Сд) По замовчуванню: 
“людина”

По замовчуванню: 
“людина”

об’єкт дії 1 (од1) Основа конвертованого 
слова: “вода”

Основа конвертованого 
слова: “молоко”

об’єкт дії 2 (од2) Вказаний у фразі: “кінь” Вказаний у фразі: 
“корова”

дія (д) (відношення між 
Суб’єктом, об’єктом 1 
та об’єктом 2) 

“Давати” (воду коневі) “Брати” (молоко у корови)

Якщо б у базі фреймів Джонні був фрейм “to milk a cow”, цілком вірогідно, що саме 
існування цього фрейма було б враховане у виборі формулювання висловлювання, адже 
термінал О1 уже містить значення “молоко”, і пов’язаний з ним термінал Д має значен-
ня “брати”, що відрізняється від наміру Джонні дати молоко котові. Саме тому епіграф 
сприймається як жарт, адже читаючи фразу “to milk a cat” читач активізує фрейм стерео-
типного висловлювання “to milk a cow” завдяки значенню «молоко» терміналу О1.

Як основу для інтерпретації дієслів-конвертантів можна використати фрейми стерео-
типних фраз, які містять дієслова, утворені з іменників, класифікувавши їх за певними 
ознаками. Д.М. Дубравська, наприклад, пропонує таку класифікацію дієслів, утворених 
з іменників: локативні (jail – to jail), орнативні (staff – to staff), каузативні, результатив-
ні (bundle – to bundle), інхоативні, перформативні, дієслова для позначення поведінки 
людини, подібної до тварини (ape – to ape), інструментальні дієслова (sandpaper – to 
sandpaper), дієслова для позначення приєднання чи відчуження (skin – to skin) [6: 80-82].
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Таблиця 2
Значення терміналів 

фреймів похідних дієслів, вжитих у прикладах з BNC
дієслово Значення 

термінала Сд 
(відповідно 

до контексту 
висловлення)

Значення 
термінала о1 
(відповідно до 
іменникової 

основи)

Значення 
термінала о1 
(відповідно 

до контексту)

Значення 
термінала д 

(відповідно до 
позначення 

дії у WNWD)

to water Heraldine water plants to supply with
to milk he milk cows to squeeze 

from
to wine he wine Michael 

Crawford
to provide with

to oil we oil machines to apply
to juice you juice orange to extract
to cream you butter - to change 

consistency
to flood monsoon

she
flood
flood

villages
carburettor

to fill
to fill

Розглянемо пари конверсій іменник-дієслово з прикладами вживання дієслова-кон-
вертанта, вибраними з British National Corpus (BNC). Для аналізу виберемо дієслова, кон-
вертовані від іменників з семантичного поля “рідина”. У вибірці подаємо лише прості пе-
рехідні дієслова, зазначивши їх значення з Webster’s New World Dictionary and Thesaurus 
(WNWD) та Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (OALDCE). 

Water – the colorless liquid of rivers, lakes, etc., which falls as rain  (OE: wæter); to water 
– to give (animals) water to drink, to supply (crops, etc.) with water. Geraldine hoovered the 
living room and watered her plants.  

Milk – a white fluid secreted by the mammary glands of female mammals for sucking their 
young (OE: meolc); to milk – 1) to squeeze milk from (a cow, goat, etc.); 2) to extract money, 
ideas, etc. from as if by milking. Two hours later he was up again to milk the cows. 

Wine – the fermented juice of fruits or plants  (Latin: vinum); to wine – to provide with or 
drink wine. He had to wine and dine Michael Crawford to convince him that he was capable of 
delivering a virtuoso performance as The Phantom Of The Opera.

Oil – any of various greasy, combustible, liquid substances obtained from animal, 
vegetable, and mineral matter (Latin: oleum); to oil – to lubricate or supply with oil. Тут ми 
звернемося до словникового визначення слова to lubricate – 1) to make slippery or smooth; 
2) to apply a lubricant to a machinery.  I also told her that the supervisor had asked us to oil 
our own machines that morning.

Juice – the liquid part of a plant, fruit etc.  (Latin: jus = broth, juice); to juice – to extract 
juice from. Juice extractors are a good idea for people living alone because they enable you 
just to juice one orange at a time, when you fancy some juice.  
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Cream – the oil yellowish part of milk  (OFr); to cream – 1) to add cream 2) to beat into a 
creamy consistency. Cream the butter with the sugar until light and fluffy. 

Flood – 1) an overflowing of water on an area normally dry 2) the rising of a tide   (OE: 
flod); to flood – to cover or fill, as with a flood. With the dam wall now standing at 57 metres, 
this year’s monsoon is expected to flood the first few villages. She’d managed to flood the 
carburettor on her car. 

Використовуючи інтерпретаційну схему, застосовану вище до порівняння фреймів 
“to water a horse” та “to milk a cow”, розглянемо значення терміналів фреймів похідних 
дієслів, вжитих у вищенаведених прикладах з BNC:

Проаналізувавши значення терміналу д (остання колонка), бачимо що дієслова у цій 
колонці можна в основному розділити, за класифікацією Дубравської, на дві концепту-
альні категорії: “приєднувати-відчужувати”, котрі можна віднести до макроконцептів, як 
глобальних, масштабних сутностей, яким властива величезна систематизувальна сила 
[7: 82].  Так, дієслова to milk, to juice мають концептуальну основу “відчужувати”: to 
squeeze from, to extract. Дієслова to water, to wine, to oil, to flood пов’язані з концептом 
“приєднувати”:  to supply with, to provide with, to apply, to fill. Дієслово to cream базується 
на концепті “змінювати консистенцію”, хоча фразеологізм to cream off – to take something 
away, usually the best people or things or an amount of money in order to get an advantage 
for yourself  (OALDCE) – пов’язаний з концептуальною основою “відчужувати”. Застосу-
вавши значення цих двох концептуальних основ, пропонуємо таку структуру фрейма для 
інтерпретації дієслів, конвертованих від іменників, що позначають рідини:

  [СД] [приєднує О1 до] [О2]
  [СД] [відчужує О1 від] [О2]
Варто відзначити, що у фразеологізмах з дієсловами to milk, to oil, to cream, to flood 

практично втрачається зв’язок з семантикою первинного іменника, а основна смислове 
навантаження здійснюється власне на значення концептуального дієслова “приєднува-
ти” або “відчужувати”. Щоб проілюструвати це твердження, розглянемо фразеологізми з 
Англо-українського фразеологічного словника (АУФС), укладеного К.Т. Баранцевим, та 
їх уживання у текстах з BNC:

To milk the market (street) – успішно спекулювати цінними паперами, збагачуватися 
за рахунок дрібних конкурентів (АУФС); to extract money, ideas, etc. from as if by milking 
(WNWD). One of the many things that Mrs Thatcher has learned during her time in politics 
is how to milk election campaigns. They’d want a damned confession, they’d want exposure, 
they’d want to milk the man. They will be able to milk local taxpayers as they did with the 
rates, irrespective of the consequences. 

To oil the fist (hand, palm, wheels) – підкупити когось, дати комусь хабара (АУФС) 
There weren’t enough rupees to oil the wheels for those ‘whose hands are greased not from 
honest toil’, as an Indian newspaper euphemistically described sticky palms. 

To cream off – збирати вершки, забирати найкраще. They took what was left after the 
church schools had creamed off the more academic pupils and the upper classes. 

To flood – to cover or fill, as with a flood (WNWD). A man who planned to flood Britain 
with cocaine was jailed for 15 years yesterday and his assets of £1.5 million were confiscated. 
Defence chiefs were yesterday working out how to flood the area with more troops armed with 
heavy artillery, radar, and ground-to-air missiles.
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Значення терміналів фреймів відіменникових дієслів, ужитих у вищенаведених при-
кладах, представлені у таблиці 3: 

Таблиця 3
Значення терміналів 

фреймів похідних дієслів, вжитих у фразеологічних зворотах
дієслово Значення 

термінала Сд 
(відповідно 

до контексту)

Значення 
термінала о1 
(відповідно 

до контексту)

Значення 
термінала о1 
(відповідно 

до контексту)

Значення 
термінала д 

(відповідно до 
позначення 

дії у WNWD)
to milk Mrs Thatcher

they
they

(money)
(money)
(money)

the campaigns
the man
the taxpayers

to squeeze 
from
to squeeze 
from
to squeeze 
from

to oil (people) rupees those who… to apply
to cream off Schools pupils (place) to take away
to flood a man

defence chiefs
cocaine
troops

Britain
the area

to fill with
to fill with 

Прослідкуємо процес переключання фреймів лексичних одиниць, представлених 
мовними знаками milk, oil, cream, flood:

Milk (n) → to milk → to squeeze milk → to squeeze money → відчужувати.
Oil (n) → to oil → to apply oil → to apply a supply → приєднувати.
Cream (n) → to cream off → to take away cream → to take away pupils → відчужувати.
Flood (n) → to flood → to fill with flood → to fill with cocaine / troops → приєднувати.
Представимо відповідні концепти первинного та переключеного фреймів, актуалізо-

ваних одним і тем же мовним знаком, у вигляді таблиці:
Таблиця 4

актуалізовані концепти первинних та переключених фреймів
мовний знак актуалізований 

базовий концепт 
первинного фрейма 

(іменник)

актуалізований 
макроконцепт 

переключеного фрейма 
(дієслово)

water water приєднувати
milk milk відчужувати
wine wine приєднувати
oil oil приєднувати

juice juice відчужувати
cream cream відчужувати
flood flood приєднувати
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Як бачимо, можна зробити висновок, що під час інтерпретації конвертованих дієс-
лів переключання веде до зміни актуалізованого концепту початкового фрейму. Іншими 
словами, одним і тим же мовним знаком в результаті переключання активується інший, 
переключений, фрейм з іншим актуалізованим концептом. Ключем цього процесу є кон-
текстуально представлені синтагматичні зв’язки висловлювання, які експлікують зміну 
категорії частини мови, вираженої певним мовним знаком.

Аналіз вищенаведених прикладів також дозволяє висунути гіпотезу про те, що акту-
алізований концепт конвертованого дієслова не залежить від того, чи воно вживається у 
прямому чи метафоричному значенні. Визначення концептів, актуалізованих у процесі 
переключення фреймів під час лексичної конверсії може стати об’єктом майбутніх до-
сліджень.
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(Мазыр, Беларусь)

аКтЫўнЫЯ ПраЦЭСЫ ПрЫ ўтварЭнні СКЛаданЫХ наЗоўніКаў  
у СучаСнай БЕЛаруСКай ПуБЛіЦЫСтЫЦЫ 

У статті на матеріалі мови білоруських публіцистичних текстів початку ХХІ ст.
аналізується утворення складних іменників-неологізмів, продуктивність яких пояс-

нюється необхідністю позначення нових, складних реалій об’єктивної дійсності і дією 
закону економії мовних засобів вираження. Аналіз показує, що високу продуктивність 
мають складні іменники із скороченими і зрізаними першими компонентами інтерна-
ціонального характеру. Рідше використовується складання з опорними компонентами, 
рівними самостійному слову, а також роздільно оформлені іменники. Утворюються 
також гібридні утворення, де перший компонент – графічно незасвоєний.

Ключові слова: складні іменники-неологізми, утворення із зрізаними і зв’язаними 
першими компонентами, утворення із зв’язаними опорними компонентами, утворення 
з опорним компонентом, що рівний самостійному слову, роздільно оформлені іменники, 
гібридні утворення, словотвірна продуктивність. 

В статье на материале языка белорусских публицистических текстов начала ХХІ в. 
анализируется образование сложных существительных-неологизмов, продуктивность 
которых объясняется необходимостью обозначения новых, сложных реалий объектив-
ной действительности и действием закона экономии языковых средств выражения. 
Анализ показывает, что высокой продуктивностью обладают сложные существитель-
ные с усеченными и связанными первыми компонентами интернационального характе-
ра. Реже употребляются сложения с опорными компонентами, равными самостоятель-
ному слову, а также раздельно оформленные существительные. Используются также 
гибридные образования, где первый компонент является графически неосвоенным.

Ключевые слова: сложные существительные-неологизмы, сложения с усеченными 
и связанными первыми компонентами, сложения со связанными опорными компонен-
тами, сложения с опорным компонентом, равным самостоятельному слову, раздельно 
оформленные существительные, гибридные образования, словообразовательная про-
дуктивность.

The article deals with the analysis of complex nouns-neologisms formed in the language 
of social and political journalism at the beginning of the XXI-st century. The appearance of 
new words is explained by the need to denominate new ones, complex objects of our reality 
©   Солахаў А.В., 2012
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and by the law of economizing language means of expression. It has been found out that 
complex nouns with international truncated and bonded first components are built more often 
than others. Complex nouns with main component equal to an independent word as well as 
separately written complex nouns are used more rarely. Besides hybrid compositions with first 
graphically non-adopted component are sometimes used too. 

Key words: complex nouns-neologisms, complex nouns with truncated and bonded first 
components, complex words with main component equal to an independent word, separately 
written complex nouns, hybrid compositions, word-building efficiency.

Пачатак ХХІ ст. вызначаецца няспынным папаўненнем лексічнага запасу беларускай 
мовы за кошт запазычанняў з іншых моў і ўтварэння новых лексічных адзінак на базе 
ўласнага моўнага матэрыялу. Сярод неалагізмаў адну з самых прадуктыўных груп 
лексікі складаюць кампазіты. «Складаныя словы (разам з абрэвіятурамі і некаторымі 
сінтаксічнымі канструкцыямі), – слушна сцвярджае М. Р. Прыгодзіч, – уяўляюць адно 
з праяўленняў тэндэнцыі любой мовы (якой уласціва кампазітаўтварэнне) да эканоміі і 
сцісласці ў выражэнні. Лёгкасць, з якой утвараюцца ва ўсходнеславянскіх мовах новыя 
кампазіты, а таксама іх лексіка-семантычная празрыстасць ствараюць дабратворныя 
ўмовы для іх пастаяннага папаўнення як незаменных сродкаў стылёвай выразнасці, 
вобразнасці і эмацыянальнасці» [2: 180]. 

Вялікай словаўтваральнай здольнасцю вызначаюцца складанні са звязанымі і 
скарочанымі першымі кампанентамі. Пры разглядзе наватвораў у лексічным складзе 
беларускай мовы 90-х гадоў ХХ ст., напрыклад, В. У. Уласевіч падкрэслівае, што ў гэты 
перыяд «высокапрадуктыўным з’яўляецца ўтварэнне назоўнікаў-кампазітаў з першым 
звязаным кампанентам» [4: 4]. Найбольшую словаўтваральную актыўнасць, паводле яе 
слоў, праяўляюць складанні з каранямі аўта- (аўтадызайн, аўтасродак, аўтаўладальнік 
і інш.), кіна- (кінабізнес, кіналегенда, кінамова, кінапрацэс, кінапрытча, кінатрук, 
кінафорум і інш.), тэле- (тэлевынік, тэлекарціна, тэлеопера, тэлефорум і інш.), фота- 
(фотабізнес, фотавернісаж, фотакалаж, фотакрытык, фотанавела, фотапленэр і 
інш.) [4: 4]. «Слоўнік новых слоў беларускай мовы» В. У. Уласевіч і Н. М. Даўгулевіч 
фіксуе кампазіты з кампанентамі агра-, аўдыё- (аўдые-), бія-, відэа-, гала-, дайв-, еўра-, 
інфа-, кібер-, кіна-, макра-, медыя-, мікра-, міні-, мульты-, нарка-, парна- (порна-), поп-, 
прома-, прэс-, псеўда-, радыё-, рэп-, тэле-, тэрма-, тэхна-, фіта-, фітнэс-, флэш-, фолк- 
(фольк-), фота-, эка-, электра-, этна- і інш. [5].

Высокая прадуктыўнасць назоўнікаў-кампазітаў з першым звязаным  або скарочаным 
кампанентам, якія, паводле «Беларускай граматыкі», у літаратурнай мове складаюць 
прадуктыўны тып [1: 288–289], захоўваецца да апошняга часу. 

Вялікую актыўнасць праяўляюць наватворы з першым звязаным кампанентам 
відэа- (лац. video – гляджу, бачу) ‘які адносіцца да відэазапісу, узнаўлення выявы з 
магнітнага або іншага носьбіта’. У «Слоўніку новых слоў беларускай мовы» з гэтым 
кампанентам фіксуецца больш за 50 назоўнікаў-наватвораў [5: 92–97]. Аналіз мовы 
газеты «Звязда» (далей – Зв.) дае падставу гаварыць аб далейшым пашырэнні гнязда слоў 
з кампанентам відэа-: відэаздымкі ‘здымкі, якія робяцца з дапамогай відэаапаратуры’, 
відэааператар ‘спецыяліст, які здымае відэафільм’, відэапанэль ‘экран вялікіх памераў, 
які звычайна ўстанаўліваецца на сцяне будынка і служыць для адлюстравання тэкставай 
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і графічнай інфармацыі’, відэафіксатар ‘прыбор з усталяванай фотавідэакамерай, які 
выкарыстоўваецца для кантролю за рухам аўтатранспарту’, відэафіксацыя ‘фіксацыя 
чаго-небудзь з дапамогай відэаапаратуры’, відэахроніка ‘відэафільмы пра падзеі 
сучаснага грамадскага жыцця’, відэарэканструкцыя ‘спосаб узнаўлення прагляду з’явы, 
падзеі пры дапамозе відэаапаратуры’, відэарэгістратар ‘тое, што і відэафіксатар’, 
відэатрэніроўкі ‘комплекс фізічных практыкаванняў, запісаны на відэа’і інш.: У 
Мазыры ў суд перададзены матэрыялы скандальнай справы аб відэаздымках пад 
назвай «Парнаграфія з першакласніцамі» (Зв., 2008, 2 сн.); …работу відэааператара 
на прыватнай фірме ён не страціў… (Зв., 2009, 11 лют.); …сам ход галасавання будзе 
перыядычна адлюстроўвацца на тэлеэкранах і відэапанэлях ля Палаца Спорту (Зв., 
2009, 17 студз.); Мы выкарыстоўваем два віды мабільных відэафіксатараў; З’яўленне 
сістэмы відэафіксацыі на дарогах дысцыплінуе вадзіцеляў (Зв., 2009, 11 лют.); Канал 
вядзе кругласутачнае вяшчанне, сумяшчаючы відэахроніку сусветных падзей і 
аўдыекаментарый на васьмі мовах… (Зв., 2009, 3 лют.); …падчас прэс-канферэнцыі 
была паказана відэарэканструкцыя палёту «Ту-154» і пасадкі расійскага самалёта 
«Іл-76»… (Зв., 2011, 20 студз.); Ёсць запіс відэарэгістратара: дзве першыя машыны на 
вялікай хуткасці папераменна абганялі адна адну… (Зв., 2012, 30 чэрв.); Відэатрэніроўкі 
будуць даступныя на сайце www.unicef.by (Зв., 2012, 27 ліп.).  

Больш за 70 лексічных адзінак са скарочаным кампанентам бія- (грэч. bios – 
жыццё) ‘жыццё; жыццёвыя працэсы; біялагічны’ фіксуе «Слоўнік беларускай мовы» [3: 
117–118]. У «Слоўніку новых слоў» з гэтым кампанентам падаецца 16 кампазітаў [4: 
75–77]. Аб высокай прадуктыўнасці кампанента бія- сведчыць тое, што толькі за адзін 
дзень, 13 лютага 2009 г., у газетах «Звязда» і «Чырвоная змена» з ім выкарыстоўваецца 
11 новых слоў: 2 – у «Звяздзе» (біядызель ‘біялагічнае дызельнае паліва’, біяэтанол 
‘біялагічны этанол’) і 9 – у «Чырвонай змене» (далей – ЧЗ): біяаб’яднанне ‘аб’яднанне 
тых, хто займаецца вытворчасцю біялагічна чыстых прадуктаў’, біявытворца ‘вытворца 
біялагічна чыстых прадуктаў’, біягаспадарка ‘сельская гаспадарка, у якой займаюцца 
вытворчасцю біялагічна чыстых прадуктаў’, біядвор ‘тое, што і біягаспадарка’, 
біяпарсючок ‘парсючок, які вырошчваецца на аснове біялагічна чыстых прадуктаў’, 
біяпрадукты ‘біялагічна чыстыя прадукты’, біятэхналогія ‘тэхналогія вытворчасці 
біялагічна чыстых прадуктаў’, біяферма ‘тое, што і біягаспадарка’, біяфермер ‘фермер, 
які займаецца вытворчасцю біялагічна чыстых прадуктаў’: Цяпер вытворчасць 
біядызелю арганізоўваецца на прадпрыемствах «Гродна-Азот» і «Магілёў-хімвалакно», 
яшчэ два заводы ў Мазыры і Бабруйску распачнуць вытворчасць біяэтанолу… (Зв., 2009, 
13 лют.); …свае правілы ўводзяць і біяаб’яднанні…; Ураджаі біявытворцаў… значна 
меншыя, чым у традыцыйных фермераў; Адкуль натурпрадукт трапляе на прылаўкі? З 
біягаспадарак; Гаспадыня біядвара…; …біяпарсючкі з цялятамі харчуюцца выключна 
біяпрадуктамі…; Самае галоўнае адрозненне біятэхналогій ад традыцыйных сродкаў 
вытворчасці ў тым, што мы не выкарыстоўваем хімічныя ўгнаенні, пестыцыды…; 
Галоўны арыецір на біяферму – вялізны вятрак…; Экалагічны падыход у біяфермераў 
адчуваецца ва ўсім (ЧЗ, 2009, 13 лют.). Дапаўняюць гэты спіс наватворы біябанк ‘банк 
біялагічных прадуктаў’, біяразнастайнасць ‘разнастайнасць расліннага і жывёльнага 
свету’, біябензін ‘бензін, выраблены з раслін’: У біятэхналагічным цэнтры ГрДАУ 
ўжо ствараецца біябанк эмбрыёнаў… (Зв., 2009, 15 студз.); …важна не знішчыць …
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унікальныя ландшафты, дзікую прыроду, біяразнастайнасць, чысціню азёраў, цішыню 
наваколля (ЧЗ, 2009, 19 чэрв.); Біябензін вырабляецца дзвюх марак… (Зв., 2009, 22 вер.). 

У тэкстах сучаснай беларускай публіцыстыкі ўжываюцца таксама складаныя 
лексічныя адзінкі з наступнымі першымі кампанетамі:

1) міні- (лац. minimum – найменшае) ‘невялікі па памерах або паводле значэння’: 
міні-аквапарк ‘басейн, у якім выкарыстоўваюцца элементы аквапарка’, міні-гарадок 
‘невялікае пасяленне гарадскога тыпу’,  міні-гасцініца ‘невялікая гасцініца’, міні-
ГЭС ‘невялікая ГЭС’, міні-завод ‘саматужная ўстаноўка па вытворчасці самагонкі’, 
міні-кавярня ‘невялікая кавярня’, міні-палігон ‘спецыяльна адведзены невялікі 
ўчастак, на які вывозіцца смецце’, міні-прэзентацыя ‘невялікая прэзентацыя’, міні-
цеплаэлектрацэнтраль ‘невялікая цеплаэлектрацэнтраль’, міні-ЦЭЦ ‘невялікая ЦЭЦ’, 
міні-спектакль ‘невялікі спектакль’: Гэта не звычайныя дарожкі для «заплыву», а… 
міні-аквапарк… (Зв., 2009, 3 сак.); …гэта будзе сапраўдны міні-гарадок, прапіску ў 
якім атрымаюць амаль 11 тыс. студэнтаў… (Зв., 2009, 20 чэрв.); У Год роднай зямлі 
недастаткова, каб вясковыя міні-гасцініцы прапаноўвалі толькі ложак і сняданак (Зв., 
2009, 25 лют.); Свае першыя прапановы па будаўніцтве міні-ГЭС нашы спецыялісты 
падрыхтавалі яшчэ ў 1991 годзе (Зв., 2009, 24 лют.); …разбіты міні-завод, 1200 
літраў брагі вылітыя на зямлю (Зв., 2009, 3 сак.); У вёсцы Селістрэнка адна сям’я 
ўжо набыла зямлю і цяпер займаецца будаўніцтвам лазні і міні-кавярні (Зв., 2009, 18 
лют.); Буйнагабарытнае смецце гаспадар можа сам вывезці на міні-палігон… (там жа); 
Парада 1. Прадумайце міні-прэзентацыю сябе (ЧЗ, 2009, 12 чэрв.); …будуецца міні-
цеплаэлектрацэнтраль (Зв., 2009, 12 мая); Тут будзе створаны новая вытворчасць ДСП 
і міні-ЦЭЦ… (Зв., 2009, 14 лют.); Песня суправаджалася фактычна міні-спектаклем… 
(Зв., 2012, 19 ліп.); 

2) інтэрнэт- (англ. Internet – інфармацыйная сетка сусветнага маштабу, доступ у 
якую ажыццяўляецца з дапамогай мадэма і камунікацыйнага праграмнага абсталявання) 
‘які адносіцца да сеткі Інтэрнэт, звязаны з ёй’: інтэрнэт-банк ‘банк, плацяжы праз які 
ажыццяўляюцца ў сетцы Інтэрнэт’, інтэрнэт-дзённік ‘дзённік, размешчаны ў сетцы 
Інтэрнэт’, інтэрнэт-пірацтва ‘незаконнае прысваенне чужых грошай і тавараў праз 
выкарыстанне сеткі Інтэрнэт’, інтэрнэт-пошта ‘сувязь у сетцы Інтэрнэт; электронная 
сувязь’, інтэрнэт-серфінг ‘дынамічны пераход з сайта на сайт у сістэме Інтэрнэт з 
выкарыстаннем інтэрнэт-спасылак’, інтэрнэт-сістэма ‘сістэма у сетцы Інтэрнэт’, 
інтэрнэт-спасылка ‘спасылка на вэб-сайт’, інтэрнэт-суполка ‘аб’яднанне людзей, 
звязаных агульнымі інтарэсамі праз сетку Інтэрнэт’, інтэрнэт-чэмпіянат ‘чэмпіянат 
якой-небудзь інтэлектуальнай гульні, што праводзіцца ў сетцы Інтэрнэт’, Інтэрнэт-
плётка ‘плётка, якая распаўсюджваецца праз Інтэрнэт’, інтэрнэт-энцыклапедыя 
‘энцыклапедыя, размешчаная ў сетцы Інтэрнэт’: У панядзелак у інтэрнэт-банку 
Карнелія Ёхансан убачыла неверагодную суму на сваім рахунку (Зв., 2009, 28 лют.); 
Маладая сямейная пара з Магілёва выклала ў «Жывым журнале» (інтэрнэт-дзённік) 
справаздачу ў пяці частках пра свой чатырохдзённы адпачынак у сядзібе «Вязынка» 
(Зв., 2009, 18 лют.); Новая хваля інтэрнэт-пірацтва (Зв., 2009, 14 крас.); Самымі 
распаўсюджанымі відамі працы з пастаяннай прысутнасцю ў інтэрнэце з’яўляецца 
сеткавы серфінг, а таксама работа з інтэрнэт-поштай; У чым жа сакрэт прагляду 
рэкламных сайтаў і інтэрнэт-серфінга?; У Беларусі самай распаўсюджанай плацежнай 
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інтэрнэт-сістэмай з’яўляецца грашовая сістэма WebMoney; Сецевы серфінг уяўляе 
сабой дынамічны пераход па розных інтэрнэт-спасылках з сайта на сайт… (ЧЗ, 2009, 
30 студз.); І хоць самому Пятру Елфімаву кліп не даспадобы, інтэрнэт-суполка прыняла 
яго на ўра… (Зв., 2009, 30 крас.); Многія людзі, якія гуляюць у інтэрнэт-чэмпіянатах, 
зарабляюць покерам значна больш, чым на сваёй афіцыйнай рабоце (Зв., 2009, 11 чэрв.); 
Масла ў агонь паквольных інтэрнэт-плётак дадае той факт, што ні ўладальнік мясной 
кампаніі, ні сама спявачка практычна не каментуюць падзеі… (ЧЗ, 2012, 19 ліп.); …
найбуйнешая інтэрнэт-энцыклапедыя Wikipedia на суткі спыніла сваю працу (ЧЗ, 2012, 
19 ліп.);

3) рок- (англ. rock – напрамак філасофскага і сацыяльнага зместу ў сучаснай музыцы, 
які выкарыстоўвае электрамузычныя, ударныя і іншыя інструменты) ‘які адносіцца да 
рок-музыкі, звязаны з ёй’: рок-альбом ‘музычны альбом з запісам рок-музыкі’, рок-анархія 
‘ўседазволенасць пры стварэнні і выкананні рок-музыкі’, рок-манархія ‘прытрымліванне 
пэўных правілаў пры стварэнні і выкананні рок-музыкі’, рок-выканаўца ‘выканаўца 
твораў рок-музыкі’, рок-кароль ‘выканаўца, які дасягнуў найбольшага поспеху ў 
выкананні твораў рок-музыкі’, рок-княжна і рок-князёўна ‘выканаўца, якая дасягнула 
найбольшага поспеху ў выкананні твораў рок-музыкі’, рок-прэмія ‘прэмія за перамогу 
ў конкурсе на лепшае выкананне твораў рок-музыкі’, рок-сцэна ‘выканаўцы твораў 
рок-музыкі’: Дзе спрэчак практычна не было – гэта ў намінацыі «Лепшы рок-альбом» 
(Зв., 2009, 28 лют.); Сяргей Міхалок, да радасці прыхільнікаў, заклікаў да знішчэння рок-
манархіі і ўсталявання рок-анархіі…; Сёлетняя традыцыйная цырымонія ўручэння 
ўзнагарод лепшым рок-выканаўцам Беларусі стала трынаццатай па ліку…; …быў 
уручаны шэраг спецыяльных прызоў – напрыклад, першым рок-каралям…; …тытул 
новай рок-княжны атрымала вакалістка гурта «Дзеці дзяцей» актрыса Ганна Хітрык; 
Рок-князёўнамі паспелі пабываць і таго менш людзей…; Разам з тым, сёлетняя рок-
прэмія ў пэўным сэнсе стала першай – першай выязной (Зв., 2009, 17 сак.); …калі акінуць 
позіркам айчынную рок-сцэну, то стане зразумела, што галоўныя канкурэнты гурта 
летась не апраўдалі чаканняў сваіх прыхільнікаў (Зв., 2009, 11 лют.);

4) аўта- (фр. аuto(mobile) – аўтамабіль) ‘аўтамабільны; які звязаны з аўтамабілямі’: 
аўтаімпарцёр ‘кампанія, якая імпартуе аўтамашыны’, аўтакампанент ‘састаўная 
частка аўтамашыны’, аўтаабслугоўванне ‘сістэма абслугоўвання і рамонту 
аўтамабіляў’, аўтадылер ‘асоба або фірма, якія займаюцца перапродажам аўтамашын’, 
аўтахлам ‘пакінутыя ўладальнікамі аўтамашыны з-за іх непрыгоднасці для далейшай 
эксплуатацыі’, аўтакруіз ‘круіз на аўтамашынах’: …Мэтазгодна было б набыць ПАК 
“Зоркі” найбуйнейшым айчынным аўтаімпарцёрам… (Зв., 2008, 29 лют.); Ніжагародцы 
набываюць у беларусаў рухавікі і аўтакампаненты, шыны… (Зв., 2008, 28 крас.); 
Паглядзіце, колькі маладых людзей працуе ў прыватным сектары на тых жа папулярных 
мінскіх рынках «Ждановічы» і «Уручча». А ў …аўтаабслугоўванні? (ЧЗ, 2009, 16 студз.); 
…перавод на рахунак аўтадылера банк будзе рабіць у беларускіх рублях… (Зв., 2009, 
26 лют.); Як ачысціць нашы гарады ад аўтахламу? (Зв., 2012, 19 ліп.); Завершыцца 
аўтакруіз у нядзелю канцэртам афганскай песні. (Зв., 2012, 21 ліп.); 

5) поп- (англ. рop < pop(ular) – папулярны) ‘які адносіцца да поп-музыкі; папулярны’: 
поп-альбом ‘музычны альбом з запісам поп-музыкі’, поп-выканаўца ‘выканаўца твораў 
поп-музыкі’, поп-спявак ‘выканаўца твораў поп-музыкі’: У намінацыі «Лепшы поп-
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альбом» канкурэнцыя была вельмі моцнай: летась выдалі дэбютныя пласцінкі як ніколі 
многа поп-выканаўцаў; Але для знакамітага поп-спевака надышлі не самыя лепшыя 
часы… (Зв., 2009, 28 лют.); 

6) энерга- (грэч. energia – дзеянне, дзейнасць) ‘які мае адносіны да энергіі’: 
энергазберажэнне ‘ашчаднае выкарыстанне электраэнергіі’, энергаэканамічнасць 
‘здольнасць да эканоміі электраэнергіі’: …вялікая ўвага надаецца пытанням 
энергазберажэння…(Зв., 2009, 24 лют. – С. 4); …варта звяртаць увагу на клас 
энергаэканамічнасці той ці іншай мадэлі (ЧЗ, 2009, 16 студз.);

7) агра- (грэч. agrys – поле) ‘які адносіцца да землекарыстання; аграрны’: 
аграэкатурызм ‘разнавіднасць турызму – адпачынак у вёсцы або ў нацыянальным 
парку з мэтай экалагічнай адукацыі і знаёмства з нацыянальным бытам, фальклорам, 
традыцыямі і звычаямі жыхароў пэўнага рэгіёну’, аграэкспансія ‘далучэнне 
эканамічна развітым сельскагаспадарчым прадпрыемствам да сябе эканамічна слабых 
сельскагаспадарчых гаспадарак’: …Указ Прэзідэнта № 372 «Аб мерах па развіцці 
аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь»… (Зв., 2009, 25 лют.); …добрая аграэкспансія 
агракамбіната «Ждановічы» распаўсюдзілася і на суседні раён… (там жа);

8) аўдыё-, аўдые- (лац. audio – слухаю) ‘які адносіцца да запісу і ўзнаўлення гуку’: 
аўдыёматэрыял ‘гукавая інфармацыя, запісаная на плёнку або дыск’, аўдыекаментарый 
‘узнаўленне каментарыя, запісанага на плёнку або дыск’: …экспертная група праслухае 
дасланыя аўдыё- і відэаматэрыялы… (Зв., 2009, 24 лют.); Канал вядзе кругласутачнае 
вяшчанне, сумяшчаючы відэахроніку сусветных падзей і аўдыекаментарый на васьмі 
мовах… (Зв., 2009, 3 лют.); 

9) кібер- (грэч. kybernētiké – майстэрства кіраваць) ‘кібернетычны; які звязаны з 
выкарыстаннем камп’ютараў, асабліва ў сетцы Інтэрнэт’: кібервыклік ‘выкарыстанне 
сеткі Інтэрнэт, якое ідзе ўразрэз з агульнапрынятым’, кіберзлачынства ‘злачынства, 
звязанае з незаконным атрыманнем грошай і тавараў праз выкарыстанне сеткі Інтэрнэт’: 
Кібервыклікі. У Беларусі пачашчаюцца выпадкі камп’ютарных злачынстваў; …
колькасць кіберзлачынстваў расце… (Зв., 2009, 19 лют.);

10) мульт- (лац. multi – дзеянне, дзейнасць) ‘які мае адносіны да мультыплікацыі; 
мультыплікацыйны’: мультпарад ‘паказ з якой-небудзь нагоды шэрагу мультфільмаў’, 
мультсерыял ‘серыял мультфільмаў’: Мультпарад па-беларуску (назва артыкула); Ёсць 
ужо тры часткі гэтага мультсерыяла… (Зв., 2009, 16 крас.);

11) анлайн- (англ. online – на лініі) ‘які звязаны з анлайнам, працуе ў фармаце 
анлайн’: анлайн-дзённік ‘дзённік, размешчаны ў сетцы Інтэрнэт; інтэрнэт-дзённік’, 
анлайн-інтэрв’ю ‘інтэрв’ю, якое даецца праз сетку Інтэрнэт’: Інтэрнэт дае вялікае 
мноства магчымасцяў пазнаёміцца праз розныя сэрвісы: чаты, ICQ, форумы ды розныя 
анлайн-дзённікі (Зв., 2008, 31 студз.); Учора ў анлайн-інтэрв’ю …Аркадзь ДВАРКОВІЧ 
агучыў сваё бачанне стыпендыяльнага забеспячэння расійскага студэнцтва… (Зв., 2011, 
20 студз.);

12) прома- (англ. promotion – садзейнічанне) ‘рэкламны’: прома-прадукцыя 
‘рэкламная прадукцыя’, прома-пакет ‘набор рэкламнай прадукцыі’: …беларуская 
дэлегацыя прадэманструе на «Еўрабачанні» адмысловую прома-прадукцыю…; Сёлета 
ў прома-пакеце – як традыцыйныя паштоўкі, постары, кампакт-дыскі, партфоліо, 
так, напрыклад, і буклет з маляўнічымі беларускімі краявідамі…(Зв., 2009, 30 крас.);
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13) фолк- (англ. folk – народны) ‘які адносіцца да стылю фолк’: фолк-музыка ‘музыка 
ў стылі фолк’, фолк-альбом ‘музычны альбом з запісам фолк-музыкі’: У чатырох 
намінацыях – «Лепшы дэбютны альбом», «Лепшы рок-альбом», «Лепшы поп-альбом», 
«Лепшы фолк-альбом» – пераможцы вызначаліся па сярэднім бале…; Увогуле, у 
напрамку фолк-музыкі спаборнічалі за ўзнагароду як мінімум 5 моцных праектаў (Зв., 
2009, 28 лют.) і інш.

Прадуктыўнасць назоўнікаў-кампазітаў з першым звязаным або скарочаным 
кампанентам інтэрнацыянальнага характару тлумачыцца імкненнем да эканоміі моўных 
сродкаў, а таксама ўплывам англійскай мовы на лексічную і словаўтваральную сістэмы 
беларускай мовы.

Складаныя назоўнікі з апорным звязаным кампанентам сустракаюцца радзей. 
Фіксуюцца ўтварэнні з кампанентамі -тэрапія (грэч. therapeia – лячэнне) ‘метад лячэння 
захворванняў’ і -манія (грэч. mania – шаленства, захапленне, цяга) ‘любоў, цяга да таго, 
аб чым гаворыцца ў першай частцы’: водаратэрапія ‘метад лячэння захворванняў з 
дапамогай вады’, аромафітатэрапія ‘метад лячэння захворванняў з дапамогай водару 
раслін’, колератэрапія ‘метад лячэння захворванняў з дапамогай колераў’, гульняманія 
‘захапленне азартнымі гульнямі’, крэдытаманія ‘цяга браць крэдыты ў банках’: Сюды 
можна прыязджаць, каб прайсці майстар-клас, набыць саджанцы, прайсці курс водара- 
і вітамінатэрапіі (Зв., 2009, 18 лют.); Аромафітатэрапія – гэта ўжо водарныя кактэйлі 
на падставе эфірных алеяў (Зв., 2009, 3 сак.); Прыняць сеанс колератэрапіі можа 
кожны, хто пажадае (Зв., 2009, 13 чэрв.); Не так даўно з’явілася новая псіхалагічная 
залежнасць – крэдытаманія. Яна ўжо стала на адзін узровень з гульняманіяй (Зв., 
2009, 1 кастр.); 

Прадуктыўнасцю вызначаюцца назоўнікі-неалагізмы з апорным кампанентам, роўным 
самастойнаму слову, сярод якіх шырока ўжываюцца кампазіты з падпарадкавальнымі 
адносінамі асноў: імпартазамяшчэнне, крэдытаатрымальнік, магніталячэнне, 
самазанятасць, спермапрадукцыя, цепланосьбіт: …праблемы імпартазамяшчэння 
будуць заўсёды актуальныя для Камітэта дзяржкантролю (Зв., 2009, 26 лют.); …банкі 
даволі пільна разглядаюць прыбытак крэдытаатрымальніка (там жа); Магніталячэнне 
на апаратах «Гемаспок» – надвеннае абпраменьванне крыві пастаянным магнітным 
полем – добра выкарыстоўваць пры бранхіяльнай астме, цукровым дыябеце, адхіленнях 
у паказчыках крыві (Зв., 2009, 3 сак.); …агратурызм … забяспечвае самазанятасць 
насельніцтва (Зв., 2009, 26 лют.); Магчыма, з сістэмы астуджэння рэактара ў адкрыты 
космас патрапіў цепланосьбіт – каліева-натрыевы расплаў (Зв., 2009, 23 студз.); …бык, 
трапіўшы на племпрадпрыемства, сваёй спермапрадукцыяй будзе паляпшаць пагалоўе 
буйной рагатай жывёлы… (Зв., 2009, 15 студз.); Па адной з версій, цепланосьбіт маглі 
падпаліць сонечныя прамяні… (Зв., 2009, 23 студз.) і інш.

Нярэдка выкарыстоўваюцца раздзельна аформленыя складанні тыпу вечарына-
прэзентацыя, палітык-гей, стол-фантан, сядзіба-намінант: …у дзень народзінаў 
была арганізавана вечарына-прэзентацыя (Зв., 2009, 26 лют.); …экранізацыя 
гісторыі жыцця першага амерыканскага палітыка-гея «Харві Мілк»… узяла… 
2 «Оскары» (Зв., 2009, 24 лют.); Зоя Аляксандраўна… прыдумала канструкцыю 
стала-фантана… (Зв., 2009, 18 лют.); Усе гэтыя думкі навеяла паездка па сядзібах-
намінантах Міншчыны (там жа) і інш.
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У газетных тэкстах іншы раз ужываюцца гібрыдныя ўтварэнні, першым кампанентам 
якіх выступае запазычанае, графічна незасвоенае слова: PR-менеджар, SМS-запыт, web-
дызайнер, web-журналістыка, VIP-узровень: PR-менеджар кампаніі «Аўтапрамсэрвіс» 
Дзяніс Скарабагатаў (Зв., 2007, 15 мая); Фармат SМS-запыту фарміруецца наступным 
чынам… (Зв., 2009, 24 чэрв.); Выдалена можна працаваць… праграмістам, фатографам 
альбо web-дызайнерам (ЧЗ, 2009, 30 студз.); …студэнты БДУ па спецыяльнасці «web-
журналістыка»… (Зв., 2009, 9 крас.); Прыемна, што сустрэчы мелі статус і VIP-
узроўню (Зв., 2009, 17 сак.) і інш.

Такім чынам, словаўтваральная прадуктыўнасць складаных назоўнікаў у мове 
беларускіх публіцыстычных тэкстаў пачатку ХХІ ст. з’яўляецца высокай і абумоўліваецца 
неабходнасцю абазначэння новых рэалій аб’ектыўнай рэчаіснасці і дзеяннем закона 
маўленчай эканоміі, уплывам англійскай мовы на лексічную і словаўтваральную сістэмы 
беларускай мовы. Высокай прадуктыўнасцю вызначаюцца кампазіты са скарочанымі і 
звязанымі першымі кампанентамі інтэрнацыянальнага характару: відэа-, бія-, інтэрнэт-, 
міні-, рок-, поп-, агра- і інш. Разам з тым, нярэдка ўтвараюцца назоўнікі-неалагізмы з 
апорным кампанентам, роўным самстойнаму слову, раздзельна-аформленыя складанні, а 
таксама гібрыдныя ўтварэнні з графічна незасвоеным першым кампанентам. 
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динаміКа диСКурСивноЇ оБ’ЄКтиваЦіЇ СоЦіаЛЬниХ ПитанЬ  
в ЖурнаЛі „ЖінКа” (1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.) 

В статті доводиться плідність мовознавчих методів для розкриття дискурсивної 
природи соціальних конфліктів. Автором простежено динаміку висвітлення державної 
соціальної політики в журналі „Жінка” за часів СРСР та незалежної України. Виявле-
но невідповідність між дискурсивною об’єктивацією цього питання в проаналізованому 
виданні та результатами існуючих соціологічних досліджень.

Ключові слова: соціолінгвістика, соціальний конфлікт, мас-медіа. 
В статье обосновывается эффективность языковедческих методов для раскрытия 

дискурсивной природы социальных конфликтов. Автор прослеживает динамику пред-
ставления государственной социальной политики в журнале «Жінка» в советский 
период и в независимой Украине. Обнаружено несоответствие между дискурсивной 
объективацией этой проблемы в проанализированном издании и результатами суще-
ствующих социологических исследований.

Ключевые слова: социолингвистика, социальный конфликт, масс-медиа.
The effectiveness of linguistic methods for disclosing the essence of discursive nature of 

social conflicts is substantiated. Author traces the dynamics of highlighting the state social pro-
tection in magazine “Zinka” in USSR and independent Ukraine. Discrepancy between discur-
sive objectivation of this issue in the magazine and results of existing sociological researches 
is revealed. 

Key words: sociolinguistics, social conflict, mass media.  

Тривалий період панування ідеологічних настанов марксизму-ленінізму в радянсько-
му мовознавстві, починаючи від агресивного марризму [1; 2] закінчуючи засиллям діама-
тівських  „зачинів” і цитат з творів його класиків, став фактором своєрідної ідіосинкразії 
до „лівої” ідеології серед більшості науковців. Альтернативою, яка давала можливість 
до певної міри уникати перетину своїх думок з полем ідеологем, став структуралізм і 
порівняльно-історичне мовознавство [3]. За дотепним зауваженням С. Жижека, згадки про 
марксизм і класові суперечності в сучасній науці сприймаються як „політнекоректність” [4].

Потенціал мовознавства у вивченні ідеологічно „заангажованих” питань було перео-
рієнтовано в двох напрямках: з одного боку, на дослідження мовних засобів формування 
ідеологічних настанов у суспільстві, переважно засобами ЗМІ [5; 6], з іншого боку – на 
опис мовних засобів реалізації „некласової” ідеології, пов’язаної у першу чергу з мовно-
національною та ґендерною проблематикою. 

Між тим, соціальні питання, зокрема класові конфлікти, також можуть вивчатися із 
залученням лінгвістичних методів, що дозволяє розкрити дискурсивні аспекти цих про-
блем. Зразком таких розвідок є опис комунікативної культури різних верств населення, 
яка відбиває різницю в соціальному статусі мовців [7]; теорія, а також критика теорії 
©   Черненко Г.А., 2012
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зв’язку між рівнем мовної компетенції, соціальним статусом та інтелектуальним роз-
витком особистості [8]. Д. Мейнард стверджує, що лінгвістичний аналіз релевантних 
інтеракцій сприяє глибшому розумінню таких соціальних явищ, як безхатність, сексизм, 
расизм, мобінг та ін. [9]. 

Мета цієї статті – привернути увагу до можливостей лінгвістичного аналізу в дослі-
дженні соціальних проблем українського суспільства.  

Користуючись методом дискурсивно-когнітивного аналізу у взаємодії зі статистич-
ним, ми хотіли порівняти характер дискурсивної об’єктивації соціальних питань в мас-
медіа за часів СРСР і в незалежній Україні. Матеріалом послужили листи дописувачок 
журналу „Жінка” (за СРСР – „Радянська жінка”), що в різний спосіб стосувалися соці-
альних гарантій з боку держави: про розмір та порядок нарахування пенсій, допомогу са-
мотнім батькам і багатодітним родинам, охорону материнства і дитинства, регулювання 
відносин між роботодавцем та найманим працівником тощо. Наведемо приклади:  „До-
рога редакціє! Заступись хоч ти за жінок перед Верховною Радою Республіки, щоб не 
звільняли нас з роботи за кілька днів вимушених прогулів... Їдемо, щоб заробити зайву ко-
пійчину. Втім, яка вона зайва, якщо в мене троє дітей і 70 крб. зарплати?” (РЖ 1990, 11, 
с. 14); „У мене троє дітей. Чоловік з нами не живе. А тут ще й мене звільнили з роботи. 
І за що? За прогул.... Я вперше відмовилася вийти в нічну зміну. Про хворобу чотириріч-
ного Дмитрика я вчасно попередила бригадира... Не зважили й на те, що мені нічим буде 
годувати дітей” (РЖ 1990, 4 с. 7); „Хочеться, щоб чоловіки дивилися на нас не лише, 
як на колег по роботі, але й як на жінок... Дбали про умови праці” (РЖ 1987, 11, с. 26). 

Аналізувалися листи за періоди 1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.
Просте порівняння кількості рубрик, де розміщувалися листи подібного змісту, вже 

показує, що ці питання з набуттям Україною незалежності поступово було витіснено на 
периферію інформаційного простору видання. Так, у журналах за радянський період ми 
знайшли 18 рубрик з листами, присвяченими названим проблемам (наводимо залежно 
від частотності за спадною): „Читач звернувся до редакції. Відповідаємо, консультуємо, 
радимо”, „Пилосос не електричний, а сатиричний”, «Заочна приймальна Укрпрофради 
та „Радянської жінки”», „З пошти наших рубрик”, „Читач ставить проблему”, „Свою ро-
боту люблю, але”, „Гострий сигнал”,  „Перебудова: діло і слово”, „Ваші листи”, „Лист у 
номер”,  „Консультує юрист”, „Читач пропонує”, „Читач продовжує розмову”, „З пошти 
фейлетоніста”, „Ситуація”.

Крім перелічених, були ще спеціальні рубрики, в яких редакція звітувала про наслід-
ки публікацій: „Повертаючись до надрукованого”, „Пропилососили”, „Радянській жінці 
відповідають”. За запитом редакції до органів влади з приводу читацького звернення 
винних посадових осіб могли змусити виправити ситуацію (взяти назад на роботу звіль-
нену працівницю, виплатити недодані кошти, прискорити будівництво дитячого садка чи 
школи), а також покарати (позбавити премії, оголосити догану тощо). Ось як виглядали 
редакційні тексти-звіти: „На лист Г. Зінчук з села Ставок на Ровенщині – голова виконко-
му Костопільської районної Ради народних депутатів М. Кособуцький <відповідає>:  В 
результаті несвоєчасного подання документів на оформлення пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника Г. Зінчук недодано 174 крб. 20 коп. Це сталося з вини інспектора по кадрах 
М. Трофимчук. Її суворо попереджено і запропоновано відшкодувати цю суму вдові з 
трьома дітьми” (РЖ 1989, 1, р. 22). 
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Такі відповіді-реагування не були поодиноким явищем, що засвідчує безпрецедентно 
велику роль мас-медіа в радянському суспільстві: вони не лише перетворилися із засобів 
інформування на засоби пропаганди і рупор влади, але й допомагали владі виконувати 
функцію соціального захисту населення. 

Зауважимо, що далеко не в усі роки радянського періоду соціальні питання були ак-
туальними. Розмаїття рубрик, велика кількість опублікованих  читацьких листів – усі ці 
тенденції почали виявлятися з 1986 р., тобто з початком Перебудови і проголошення сво-
боди слова. Перед тим постійними рубриками, які до того ж зустрічалися не в кожному 
номері, були рубрики „Пилосос” і „Радянській жінці відповідають”. 

У  випусках „Жінки” за 2004-2010 рр.. з усіх перелічених залишилася лише одна 
рубрика „Консультація юриста”, де продовжують публікувати читацькі листи, в яких 
більшою чи меншою мірою зачіпаються питання соціального захисту. 

Зміни позначилися і на обсязі та якості самих листів. Якщо за період 1984-1990 рр. 
ми нарахували 160 листів такого типу, то за період 2004-2010 рр. – 101, тобто їхня кіль-
кість зменшилася фактично в півтора рази. 

діаграма 1.  аксіологічна динаміка в читацьких листах на тему соціального за-
хисту до журналу „Жінка” за 1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.
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номері, були рубрики „Пилосос” і „Радянській жінці відповідають”.  

У  випусках „Жінки” за 2004-2010 рр.. з усіх перелічених залишилася лише одна рубрика „Консультація юриста”, де 
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подію – прийняття Постанови про державну допомогу дітям, які не отримують аліментів 
від батьків;

- оцінно-нейтральні:  „Де приватний підприємець має змогу зробити запис до тру-
дової книжки щодо відпрацьованих років?” (Ж 2005, 10, р. 27); «Чи маю я право на по-
чесне звання „Мати-героїня”?» (Ж 2006, 12, р. 27).

Порівняння кількості названих типів текстів за досліджувані періоди (див. діаграму 
1) показало значне (у 4,5 разів) зменшення листів з негативною оцінкою державного 
соціального захисту за рахунок збільшення листів з відповідною позитивною оцінкою 
(у 15 разів) та оцінно-нейтральних (більш ніж удвічі). Звертають на себе увагу майже 
нульові показники листів з позитивною оцінкою за радянський період. 

У підсумку відмічаємо згортання „соціальних” рубрик і зменшення кількості нега-
тивних оцінок, об’єктом яких ставала соціальна політика держави. Отримані результати 
можуть означати:

- об’єктивне покращення якості державної соціальної політики, 
- більшу динамічність законодавства незалежної України, що пожвавлює інтерес до 

різних нормативних актів, метою яких є підвищення рівня соціального захисту,
- те, що соціальні гарантії громадянами Радянського союзу сприймалися як норма 

і „не помічалися”, в той час як у незалежній Україні вони стають предметом активного 
обговорення і кількість згадок про них у ЗМІ збільшується.

Ці дані, однак, контрастують з численними дослідженнями [10;11], які засвідчу-
ють незадовільний рівень соціального державного захисту і навіть його погіршення в 
сучасній Україні порівняно з часами СРСР. Так, на початку 2011 р. були оприлюднені 
дані опитування, проведеного компанією Research & Branding Group, згідно з якими 70% 
українців невдоволені фінансовою ситуацією в країні [12]. В грудні 2010 р. під час за-
гальнонаціонального опитування населення, ініційованого фондом «Демократичні ініці-
ативи», було з’ясовано, що, за оцінками правозахисників, в Україні, поряд з культурними 
та особистими правами громадян, найчастіше  порушуються також економічні права 
[13]. Інше лонгітюдне дослідження „The Pulse of Europe” (1991-2009) показало, що зви-
чайні громадяни виграли від ринкових перетворень набагато менше, аніж бізнес-еліта 
чи політики. І якщо в 1991 р. рух у напрямку капіталізму схвалювали 52% населення, то 
в 2009 р. таких було лише 36%. 62% опитаних відповіли, що народ став жити гірше, 
ніж при комуністичній владі [15]. 

Лінгвістичні методи і зіставлення отриманих за їхньою допомогою результатів по-
казали зміну в характері дискурсивної аксіологічної об’єктивації соціальних питань про-
тягом останніх двадцяти років: відбулося збільшення позитивних оцінок якості держав-
ної соціальної політики, водночас загальна кількість відповідних оцінних висловлювань 
зменшилася разом з рубриками, де розміщувалися тексти цієї тематики. Ці тенденції вия-
вилася діаметрально протилежними тим, що були зафіксовані при дослідженні самої со-
ціальної реальності та безпосередніх вражень від неї в суспільстві шляхом соціального 
моніторингу і соціологічних опитувань. Так оприявнилася редакційна політика журналу 
„Жінка”, спрямована на усунення соціальних проблем з центру читацької уваги, а також 
їхню позитивізацію, в чому, вочевидь, зацікавлені власники видання як представники 
панівної соціальної верхівки. 
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Отже використання соціолінгвістичної методологічної бази для розкриття дискур-
сивної природи соціальних, зокрема класових, проблем суспільства виявилося плідним і 
може застосовуватися в майбутньому для поглиблення уявлень про мовні форми прояву 
соціальних суперечностей. 
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СКорочЕннЯ

1. РЖ – „Радянська жінка”.
2. Ж – „Жінка”. 

УДК 81.373.612.2 
Романюха М.В.

(Дніпродзержинськ, Україна)

мЕтаФорична модЕЛЬ ECONOMY IS FAUNA в СтруКтурі оБраЗноЇ 
рЕПрЕЗЕнтаЦіЇ ЕКономіКи в мЕдіадиСКурСі

У статті досліджуються структурні та функціональні особливості метафоричної 
моделі ECONOMY IS FAUNA у складі метафоричного поля концептосистеми ECONOMY.

Ключові слова: концептосистема ECONOMY, метафорична модель, комплексна ме-
тафорична модель, проста метафорична модель, медіа дискурс.

В статье исследуются структурные и функциональные особенности метафоричес-
кой модели ECONOMY IS FAUNA в составе метафорического поля концептосистемы 
ECONOMY.

Ключевые слова: концептосистема ECONOMY, метафорическая модель, комплек-
сная метафорическая модель, простая метафорическая модель, медиадискурс.

The article reveals structural and functional peculiarities of the metaphoric model 
ECONOMY IS FAUNA within the metaphoric field of the conceptual system ECONOMY. 

Key words: conceptual system ECONOMY, metaphoric model, complex metaphoric model, 
simple metaphoric model, media-discourse.

Проблема метафоричної репрезентації знань у дискурсах виступає одним з актуаль-
них напрямків сучасних мовознавчих досліджень у зв’язку з переорієнтацією уваги мо-
вознавців на фігуру мовця, на особливості утворення, закріплення та продукування зна-
ння [4: 127]. Актуальним для нашого дослідження є медіадискурс, на матеріалі текстів 
якого метафора здатна реалізувати більшість своїх функцій. Медіадискурс тлумачимо 
як тематично сфокусовану, соціокультурно-зумовлену когнітивно-мовленнєву діяльність 
людей (Т. А. ван Дейк [19], Т. Г. Добросклонська [1], Р. Фаулер [15], Дж. Хартлі [17], 
І.С. Шевченко [12]). Тематика розглянутих текстів медіадискурсу сфокусована на по-
няттєвому просторі економіки, який інтерпретується в цій роботі як концептосистема 
ECONOMY. При виборі терміну “концептосистема” спираємося на її тлумачення як пев-
ного поняттєво обумовленого фрагменту концептосфери, а також на загальний принцип 
©   Романюха М.В., 2012
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системності знань, їхньої неізольованості, ієрархічності у складі концептосфери як упо-
рядкованої сукупності концептів лінгвокультури [6: 17; 9: 209]. 

Концептосистема ECONOMY утворюється двома концептуальними полями: MICRO- 
ECONOMICS та MACROECONOMICS [2; 3; 7]. Концептополе MICROECONOMICS 
містить концепти DEMAND AND SUPPLY, PRICING, MONEY, PROFIT, COMPETITION, 
BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING, CONSUMER, тоді як концептополе 
MACROECONOMICS, яке представлене концептами GROSS DOMESTIC PRODUCT, 
INFLATION, UNEMPLOYMENT, AGGREGATE DEMAND AND SUPPLY, ECONOMIC 
REGULATION, BANKING, CRISIS, RECESSION, RECOVERY, ECONOMIC GROWTH, 
WORLD TRADE, INTERNATIONAL CAPITAL FLOW. 

Після аналізу досліджень метафорики економічної сфери стало очевидним про не-
достатнє вивчення метафор на позначення тваринного світу у структурному та функці-
ональному аспекті. Так, досліджено метафорику бізнесу на матеріалі автобіографічних 
видань бізнесменів ХVI-XX сторіччя (Дж. Клансі); достатньо глибоко вивчена „воєнна” 
метафорика (П. Лієндо, В.В. Овсянніков), проведено порівняльне дослідження загальних 
та специфічних закономірностей метафоричного моделювання в сучасній російській та 
англійській економічній картині світу (О.В. Колотніна); започатковано дослідження ме-
тафоричного переосмислення складних абстрактних систем, зокрема метафоричної мо-
делі ABSTRACT COMPLEX SYSTEMS ARE MACHINES (З. Кевечеш). Тож, мета статті 
– дослідити структурні та функціональні особливості метафоричної моделі ECONOMY 
IS FAUNA, яка вербалізується в сучасних англомовних текстах медіадискурсу. Матеріал 
дослідження представлений корпусом метафоричних висловлювань в загальній кількос-
ті 3420 одиниць, які були відібрані шляхом суцільної вибірки з текстів авторитетних ан-
гломовних видань Великобританії та США за 2006-2009рр.

Приймаючи положення про системність мови, пропонуємо польову  модель метафо-
рики концептосистеми ECONOMY. На думку багатьох вчених, образна лексика утворює 
вторинні образні поля, які виступають об’єктивною реальністю мови [8: 75; 11: 75]. Кор-
пус метафоричних слововживань концептосистеми ECONOMY позначаємо терміном 
„метафоричне поле” [11: 115].

В результаті спостережень та числових підрахунків ми дійшли висновку, що мета-
форичне поле концептосистеми ECONOMY має зональну структуру – ядерна, медіальна 
та периферійна зони, які утворені метафоричними моделями різного статусу:

  Таблиця 1
Структура метафоричного поля концептосистеми ECONOMY

Кількість (одиниць) Відсоток від загальної 
кількості

метафоричні моделі ядерної зони
ECONOMY IS WAR 615 18,0 
ECONOMY IS A HUMAN BEING 548 16,0 
ECONOMY IS A MECHANISM 533 15,6 
ECONOMY IS A GAME 491 14,4 
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метафоричні моделі медіальної зони
ECONOMY IS ENVIRONMENT 295 8,6
ECONOMY IS FAUNA 280 8,1
ECONOMY IS A BUILDING 236 6,9
ECONOMY IS A SHIP 227 6,6
метафоричні моделі периферійної зони

ECONOMY IS SPIRITUAL 
WORLD

81 2,4

ECONOMY IS RECREATION 64 1,9
ECONOMY IS FLORA 50 1,5
Загальна кількість 3420 100

Розрізняємо прості і комплексні метафоричні моделі. За умов широкої представ-
леності метафоричної моделі мовними одиницями метафоричні проекції можна пред-
ставити як членування моделі на більш детальні складові, кожна з яких виконує свою 
функцію. Ці складові іменуються простими метафоричними моделями і вони утворюють 
комплексну метафоричну модель [18: 83–84]. Об’єкт нашої уваги, метафорична модель 
ECONOMY IS FAUNA, належить до медіальної зони, поступаючись місцем метафо-
ричній моделі ECONOMY IS ENVIRONMENT, яка значно активізувалася під час кри-
зи у зв’язку зі зростанням метафор на позначення стихійних лих. КММ ECONOMY IS 
FAUNA представлена 280 одиницями, що складає 8,1% від загального корпусу метафор. 
Метафорична модель є доволі широко представленою у медіадискурсі і допускає члену-
вання на складові, тож, вона виступає комплексною метафоричною моделлю:

Таблиця 2
Структура комплексної метафоричної моделі ECONOMY IS FAUNA

комплексна 
метафорична 

модель 
ECONOMY IS FAUNA

прості 
метафоричні 

моделі

POWER OF AN 
ECONOMIC 

ENTITY IS THE 
SIZE OF AN 

ANIMAL

POWER OF AN 
ECONOMIC 
ENTITY IS 

AGGRESSION OF 
AN ANIMAL

ECONOMIC 
COMPETITION 
IS FORWARD 

MOTION

ЗМІ вимальовують картину світу, в якій володарюють закони джунглів: велика риба 
з’їдає дрібну, а великі компанії здобувають перемогу над маленькими [10: 24]. Метафо-
ри-зооморфізми використовуються в якості образної характеристики людини, ситуації, 
їм властивий високий оцінний потенціал у зв’язку з обізнаністю людей в сфері фауни.

Розглянемо першу просту метафоричну модель (далі – ПММ)  POWER OF AN 
ECONOMIC ENTERPRISE IS THE SIZE OF AN ANIMAL. На нашу думку, вона походить 
від базової метафоричної моделі BIG IS IMPORTANT [16: 194], котра фіксує ототожнен-
ня ідеї значущості з великим розміром. Істотну частину слововживань складають номі-
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нації мешканців моря, зокрема риби як їх прототипові представники. Ідея розміру є акту-
альною в сфері фауни, адже великий є сильним (big fish), маленький – слабким (minnow, 
small fry): The merger wave generates its own nonsensical momentum, in which companies 
leapfrog over each other to avoid being left as a small fry in an industry of elephants (BBC, 
June 15, 2007); As Adili, named for the Swahili word for ethical and just, is still a minnow in 
the reta il pond, its stance may cause little anxiety among its rivals (The Times, January 25, 
2008).

Великий розмір у тваринному світі імплікує силу та репрезентується також узуаль-
ними метафорами elephant та behemoth: It runs workplace canteens and executive dining 
rooms for corporate behemoths including Microsoft and Time Warner (The Sunday Times, 
October 30, 2006); The elephants of world trade have shown a remarkable dedication to the 
Doha round over the past few years (The Economist, July 17, 2006).

Наступна ПММ POWER OF AN ECONOMIC ENTITY IS AGGRESSION OF AN 
ANIMAL підкреслює агресивний характер взаємодії в економіці. В межах цієї моделі по-
ширеними є іменники beast та predator, які приписують людині або підприємству власти-
вості хижих тварин. Вживання узуальної метафори predatory pricing репрезентує процес 
ціноутворення як домінування хижої тварини на певній території: There is no evidence of 
predatory pricing – whereby big retailers would slash prices to below cost price to drive rivals 
out of business (The Guardian, October 31, 2007).

Економічна конкуренція між державами нерідко вимальовується завдяки образам 
тварин, які ведуть агресивний двобій. У нижченаведеному прикладі змагання зростаю-
чих економік за інвестиції представлене метафорично-вмотивованим фразеологізмом to 
fight tooth and nail, який підкреслює відчайдушність боротьби: Whereas other emerging 
economies were fighting tooth and nail for direct investment, Russia was borrowing cheaply 
instead, he says (The Economist, November 27, 2008).

Ціллю тваринного двобою не завжди є знищення суперника, частіше тварина намага-
ється отримати владу над територією. В цьому відношенні метафори, які позначають бій 
між собаками, виступають показовими прикладами та є закріпленими лексикографічно, 
наприклад, dog-fight та top dog: The Kyiv-based Rosynka plant, which boasts a 10 percent 
share of the Ukrainian drinks market, has been the subject of media reports of a dog-fight 
between initial investors for control of the facility, which as early as last year was owned by 
the workforce (BBC, February 21, 2007).

Виступаючи ланкою економічного процесу, людина також отримує образну характе-
ристику. Змагаючись за професійне зростання у конкурентному середовищі, більшості 
людей доводиться докладати надзвичайних зусиль, аби досягти успіху у професійній ді-
яльності: New regulator must be given the teeth to keep powerful retailers in check, farming 
chiefs say (The Times, February 15, 2008).

Останньою розглянемо ПММ – ECONOMIC COMPETITION IS FORWARD MOTION. 
Змагання у бігу також є досить показовим для передачі агресивності конкуренції між 
країнами. У текстах розглянутого періоду широко обговорюється економічне зростання 
Індії та її виклик потужності Китаю: Indians themselves are haunted by success of their 
Chinese neighbour. In the 1960s they fretted about not being as good at socialism, now they 
fear they aren’t as good at capitalism either. Indian commentators are rather divided on how to 
respond – unsure whether to beat them or join them. The ranks of Indian pop-economists urg-
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ing the tiger to roar at the dragon, or the tortoise to sprint past the hare, are matched by those 
dreaming of a new global entity – Chindia. The partnership of China’s awesome manufacturing 
power with India’s enviable IT and services sector would make Chindia the factory and back-
office of the world (The Times, August 13, 2007).

Як видно з контексту, виробничий потенціал Індії у порівнянні з Китаєм актуалізова-
но за допомогою конвергенції зооморфних метафор та синтаксичного паралелізму. Еко-
номіка Індії представлена контекстуально-синонімічними узуальними метафорами tiger 
та tortoise, які у реченні згадуються першими, тоді як економіка Китаю переосмислюєть-
ся завдяки синонімічним метафорам – узуальній dragon та оказіональній hare, які згаду-
ються останніми. Значеннєво еквівалентні дієслівні метафори передають зверхність Ін-
дії у потужності голосу (to roar) та у швидкості (to sprint). Конвергенція метафор в обох 
частинах речення є катахрезою, нелогічним сполученням смислів, адже у природі тигри 
навряд атакують набагато більшу за себе вимерлу тварину, а черепаха не здатна рухати-
ся швидше за зайця. Вочевидь, дві катахрези у виділених частинах речення імплікують 
один смисл: Індія має за всяку ціну подолати Китай в економічному відношенні. Отже, 
у виділеному фрагменті завдяки катахрезі акцентованими виявляються одразу дві ПММ 
POWER OF AN ECONOMIC ENTITY IS AGGRESSION OF AN ANIMAL та ECONOMIC 
COMPETITION IS FORWARD MOTION.

Обговорення зростаючої економічної потужності країн Сходу в англомовному медіа-
дискурсі не позбавлене ідеологічної навантаженості і тому претензія цих країн на еконо-
мічне домінування нерідко дискредитується у медіатекстах. Така стратегія базується на 
добре відомій опозиції Захід : : Далекий Схід [20: 260]: 

Sting in the tail of roaring Asian dragons
As we enter 2008, the countdown is well under way for August’s Olympic Games in China. 

Yet, months before the Olympic torch sparks into life in Beijing, China and its fellow Asian na-
tions have already raced into a position of global leadership. The bad news is that while this 
trend will help to bolster global growth, its benefits to the industrialised world will be limited 
and are likely to come at a significant cost, both literally and metaphorically (The Times, Janu-
ary 7, 2008).

У заголовку, насиченому зооморфними метафорами to roar та dragon, фразеологізм 
sting in the tail (неочікуване та неприємне завершення [14]) буквалізується та інтерпрету-
ється як „жало в хвості азійських драконів”. По відношенню до країн Сходу цей заголо-
вок можна інтерпретувати як неприродне економічне зростання на основі схожості з ім-
пульсивним бігом вжаленої у хвіст тварини. Далі у тексті виділяється ще одна метафора 
на позначення руху (to race), яка тематично пов’язана з обговорюваними у вступі Олім-
пійськими іграми і яка імплікує передчасність економічного росту на основі схожості з 
фальстартом. Зауважимо, що економічне зростання країн Сходу лише опосередковано 
пов’язане зі спортивними змаганнями, під час яких іноземні туристи принесуть краї-
ні прибуток. Розглянуті метафори вводять читача в оману, імплікуючи ненормальність 
економічного росту на Сході. Отже, ідеологічно налаштовані англо-американські ЗМІ 
применшують економічний потенціал Сходу завдяки вербалізації нетрадиційного фраг-
менту знань про рух тварин (біль) та про суперництво у русі (фальстарт) у межах ПММ 
ECONOMIC COMPETITION IS FORWARD MOTION.  
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Медіальна комплексна метафорична модель ECONOMY IS FAUNA характеризуєть-
ся середньою функціональністю порівняно з ядерними моделями, що у структурному 
відношенні відбивається у її досить недетальному членуванні та три прості метафорич-
ні моделі. В межах цієї моделі конкуренція як засадничий принцип ринкової економі-
ки отримує множинне висвітлення завдяки співставленню розмірів тварин, різноманіт-
них проявів їх агресивності, сили та швидкості. Відзначимо актуальність економічного 
зростання країн Сходу, яка розкривається завдяки репрезентаціям метафоричної моделі 
ECONOMY IS FAUNA. 
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ФраЗЕоЛогіЗми німЕЦЬКоЇ мови у ЗаСоБаХ  
маСовоЇ інФормаЦіЇ та ЇХ вПЛив на читача  

у СучаСній німЕЦЬКомовній ПрЕСі

Стаття присвячена проблемам дослідження особливостей фразеологізмів німець-
кої мови. Розглянуто питання прагматичного потенціалу фразеологізмів у засобах ма-
сової інформації, характеризуються фразеологічні одиниці у сучасній німецькомовній 
пресі з метою вивчення їх впливу на читача.

Ключові слова: фразеологізми, прагматичний потенціал, засоби масової інформації, 
фразеологічні одиниці, вплив на читача.

Статья посвящается проблемам исследования особенностей фразеологизмов не-
мецкого языка. Рассматривается вопрос прагматического потенциала фразеологизмов 
в средствах массовой информации, характеризируются фразеологические единицы в со-
временной немецкоязычной прессе с целью изучения их влияния на читателя.

Ключевые слова: фразеологизмы, прагматический потенциал, средства массовой 
информации, фразеологические единицы, влияние на читателя.

The article is devoted to the investigation of German language phraseology’s peculiarities. 
The article deals with the question of pragmatic potentiality of phraseologisms in mass media, 
phraseological units in modern German language press are characterized with the purpose of 
studying their influence on the reader.

Key words: phraseologisms, pragmatic potentiality, mass media, phraseological units, 
influence on the reader.
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Головною прагматичною метою мови засобів масової інформації є вплив на адреса-
та, переконання у правдивості викладеної інформації. Саме головна мета визначає ви-
бір експресивних засобів аргументації, функція яких полягає, насамперед, у впливі не 
стільки на раціональне, логічне, скільки на емоційне-образне мислення адресата з метою 
викликати у нього довіру. Поширенню публіцистичного мовлення сприяють засоби ма-
сової інформації, що тісно пов’язані з повсякденним життям суспільства й активно відо-
бражають усі характерні ознаки мовного процесу сучасності, багато в чому визначаючи 
напрямки його розвитку. Засоби масової інформації, особливо преса, мобілізують усі 
можливості, усі ресурси мови для впливу на розум і почуття читачів. Метою цієї статті 
є дослідження особливостей фразеологізмів німецької мови та їх впливу на адресата у 
засобах масової інформації на основі матеріалу періодичних та Інтернет-видань сучасної 
німецькомовної преси.

На відміну від інших стилів літературної мови, в газетно-публіцистичному переко-
нання виступає як головна функція мови, крім того, адресованість газетного висловлен-
ня до незчисленної за кількістю й різнорідної за складом аудиторії визначає принципи 
відбору мовних засобів. Так, сучасні вітчизняні лінгвісти (А.А. Сафонов [1], О.Є. Тка-
чук-Мірошниченко [2], А.А. Тютенко [3] та інші) наголошують, що мова сучасної преси 
покликана, насамперед, впливати на маси, тому повинна використовувати специфічні 
мовні засоби, щоб зацікавити читача. Завдяки своїй влучності та оригінальності фра-
зеологізми німецької мови сприяють реалізації одного з центральних завдань преси – 
прагматичного впливу на читача. Обслуговуючи політико-ідеологічну сферу суспільного 
життя, стиль преси спрямований на те, щоб передусім ідеологічно та емоційно впливати 
на читача, формувати у нього суспільно-політичну свідомість. Дослідники (І.І. Брага [4] 
та інші) виділяють такі підстилі публіцистичного стилю: газетно-публіцистичний (мова 
преси, тобто газет та журналів), агітаційний (заклики, листівки, прокламації, особливо 
під час виборчих перегонів), офіційно політико-ідеологічний (постанови), масово-полі-
тичний (виступи на зборах політичного характеру) [4: 21]. Однак чіткої межі між цими 
підстилями не існує (до речі, деяких назв таких уже в сучасній науці не зустрінеш). Отже, 
особливе місце серед них посідає преса. Слід зазначити, що зараз окремо виділяють його 
як стиль засобів масової комунікації (газети, журнали, радіо, телебачення). Мова преси 
покликана створювати громадську думку або виробляти певне ставлення суспільства до 
тих чи інших явищ і подій внутрішньополітичного та міжнародного життя.

Фразеологічні одиниці (далі – ФО) німецької мови завдяки своїй влучності та оригі-
нальності сприяють реалізації одного з центральних завдань преси сьогодення – впливу 
на читача. Дослідження мовних особливостей стилю преси пояснюється зацікавленістю 
лінгвістів у вдосконаленні цього стилю, оскільки розрізнювальною рисою публіцистики 
є її різножанровість та пов’язана з нею різноманітність стильового оформлення текстів. 
ФО мають велике значення для мови преси, де, як зазначає А. В. Швець, мовна екс-
пресивність безпосередньо сусідить із мовним стандартом і в якому діалектично спі-
віснують організуючо-впливова функція переконання та інформаційно-змістова функція 
повідомлення [5: 26]. Експресивність та стислість формулювань, яких вдається досягти 
за допомогою трансформацій фразеологізмів, особливо важливі в короткому тексті, яким 
часто є газетне повідомлення.
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Безумовно, той факт, що преса є одностороннім каналом передачі інформації, а отже, 
виконує інформативну функцію, не викликає заперечень. Разом із тим, питання про 
функцію впливу, що виконує преса, також у лінгвістиці не мало однозначного пояснення. 
Деякі вчені розділяли думку, що у пресі переважає раціональне, а емоційне розглядаєть-
ся лише як допоміжний засіб, що використовується в інтелектуальному процесі. У роз-
робку цієї проблеми значний внесок зробив В.Г. Костомаров [6]. Учений запропонував 
свій підхід згідно з яким мова газети є діалектичною єдністю стандарту і експресив-
ності, оскільки в умовах газетно-журнальної комунікації одна раціоналізація і тяжіння 
до стандарту не можуть забезпечити процес комунікації і неминуче урівноважуються в 
органічній єдності прагнення до експресивності. Таким чином, газетно-публіцистичний 
текст становить складну динамічну єдність, унікальну з погляду прояву тенденцій до 
експресивності.

У засобах масової інформації відображається антропоцентризм, що пронизує всі 
сфери духовного та соціального життя людини. Антропоцентрична настанова на вивчен-
ня мови – результат розвитку ідей та поглядів видатних мовознавців і філософів. Так, 
В. фон Гумбольдт писав, що «людина – частина цього світу і для виявлення й облагоро-
джування своєї моральної природи повинна пильно й ґрунтовно вивчати свою фізичну 
природу» [7: 142]. О.В. Забуранна [8] наголошує, що антропоцентризм досить давно став 
предметом фразеологічних досліджень, йому здебільшого приписують функціональ-
ну природу, розуміючи як спрямованість фразеологізмів на позначення світу людини. 
Фразеологія німецької мови пов’язана з людиною та з різними сферами її діяльності. 
У центрі фразеологічного значення – сама людина та її світогляд. Це виявляється у ви-
користанні в якості компонентів фразеологічної одиниці слів, що означають бажання, 
дії, почуття людини, будову її тіла та фізіологію, живий тваринний або рослинний світ, 
зовнішній світ людини та її побут.

М.П. Брандес вважає, що стиль сучасної німецькомовної преси надзвичайно багатий 
на різнорідну фразеологію, вибір якої залежить від тих конкретних завдань, що ставлять-
ся до тексту (тобто від його жанру, позамовного матеріалу, ступеню вияву авторського 
«Я» тощо) [9: 279]. Як стверджує Г.Я. Солганик, для газетно-публіцистичного стилю 
характерне прагнення до створення фонду специфічних фразеологічних засобів [10: 68]. 
Дослідник розробив структуру газетної лексики, засвоєння якої стає важливим для ви-
вчення фразеологізмів преси, що займають значне за вагомістю місце у складі газетної 
лексики. Таким чином, газетну та журнальну фразеологію і лексику складають наступні 
розряди: 1) суспільно-політична фразеологія (суспільно-політична лексика); 2) позитив-
но-оцінні ФО, негативно-оцінні ФО, модально-оцінні ФО (газетно-оцінна лексика); 3) 
фразеологія, яка пов’язана з позначенням часу та місця подій (газетно-неоцінна лексика).

Так, І.І. Чернишова [11], Г. Бургер [12] та інші, взявши за основу своїх досліджень 
аналіз фразеології в аналітичних статтях мас-медіа, дійшли висновку, що фразеологіз-
мам, які зустрічаються у газетно-публіцистичному стилі притаманні всі ознаки загально-
мовних ФО. Рушійною силою розвитку будь-якої системи, у тому числі й мовної, є вну-
трішні та зовнішні чинники. Під внутрішніми розуміють лінгвальні ознаки виникнення 
ФО, а під зовнішніми – екстралінгвальні, що знаходяться за межами мови як такі, що 
потрапляють із навколишнього середовища і є пов’язаними перш за все зі специфікою іс-
торичного розвитку суспільства, зміною форм спілкування, прогресом культури та техні-
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ки тощо. Саме через суспільне відображення проходить процес мисленнєвої діяльності, 
тобто у нашому випадку значення фразеологізмів преси не можна відірвати від суспіль-
них умов, процесів, вимог, досвіду, культури. У сучасній німецькомовній пресі висвітлю-
ються нові соціальні, політичні, економічні, екологічні та ін. процеси, сприйняття яких 
проходить через ціннісну орієнтацію людини, її вибір, що знаходить своє відображення 
безпосередньо у комунікативній діяльності. Так, мовознавець та укладач фразеологічно-
го словника Л. Рерих [13] слушно зазначає, що фразеологізми роблять комунікативний 
процес динамічним, емоційним, природним, однозначним і цілком свідомо служать ши-
рокій публіці, а саме в газетах, журналах, рекламах та в політичній пропаганді.

Як відомо, існує декілька підходів до вивчення семантичної структури фразеологіз-
мів. Деякі дослідники [14; 15] вважають фразеологічне значення елементарною одини-
цею семантики. Також існує думка, згідно з якою в семантичній структурі ФО виділя-
ються три типи значення: 1) граматичне значення, представлене граматикалізованими 
фразеосемами, що репрезентують елементи найбільш загального значення; 2) денотатив-
но-сигніфікативне значення, фразеосеми якого репрезентують речовинний, предметно-
логічний зміст ФО; 3) стилістичне значення, представлене експресивними, емоційними, 
нормативними та функціонально-стилістичними фразеосемами [16: 184]. Так, стилістич-
не значення вважається домінуючим елементом смислової структури фразеологізмів су-
часної німецькомовної преси. Наприклад, Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров вважають, 
що конотації не можна обмежити стилістичними рамками, оскільки вони апелюють до 
певного досвіду людини, що виникає внаслідок її виховання у певній культурі [17: 75].

Актуальність та перспективність лінгвокогнітивного підходу до аналізу фразеоло-
гічного корпусу преси зумовлена лінгвосеміотичною природою публіцистичних ФО 
[18: 151], яка виявляється в їх змозі транслювати еталони та стереотипи національної 
культури, піддавати концептуалізації не тільки знання про картину світу, але й всі типи 
відношень суб’єкта до її фрагментів та виступати в цій якості мовними експонентами 
культурних знаків. Більш того, інформаційна наповненість ФО є вищою від засобів пер-
винної номінації завдяки наявності у складі фразеологізму образної складової, що фіксує 
культурний, соціальний, духовний досвід носіїв [19: 69]. Як зазначає О. І. Чередниченко, 
міграція фразеологізмів з одного мовного ареалу в інший є ще одним доказом тяжіння 
мовців до вираження спільних думок, а також обміну спільними мовними засобами, се-
ред яких велике значення надається фразеологізмам (зокрема у засобах масової інфор-
мації) [20: 7].

Фразеологізми німецької мови мають своє специфічне значення, що містить як по-
нятійний зміст, так і категоріальне значення, а також має й третій чинник – суспільне 
відображення. На думку В.М. Угринюка, фразеологічне значення відрізняється від лек-
сичного значення слова своєю своєрідністю, що виявляється у вторинному відтворенні 
картини світу, збагаченому досвідом інтелектуально-емоційного освоєння носіями мови 
відповідного «шматочка дійсності» [21: 4]. Щодо внутрішньої форми фразеологізмів, то 
це – не складова частина фразеологічного значення, а цілком самостійне, етимологічне 
значення, що існує разом із актуальним. Традиційно під внутрішньою формою розумі-
ється «мотивуюча ознака, що лягла в основу назви предмета чи явища» та «саме вну-
трішня форма робить фразеологізми образними одиницями мови» [21: 5]. Із поняттям 
внутрішньої форми ФО тісно пов’язане поняття вмотивованості фразеологізмів. В.М. 
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Угринюк визначає вмотивованість фразеологізмів німецької мови як «кількісну та якісну 
характеристику внутрішньої форми», а також він зауважує, що «вмотивованість – суто 
синхронне явище, пов’язане з переосмисленням та втратою початкового трактування 
фразеологізму, вона може змінюватися з часом і цим вона відрізняється від етимології» 
[21: 6].

Один із найбільш перспективних підходів до вивчення прагматичного потенціа-
лу мовних одиниць у засобах масової інформації полягає у виявлені їх перлокутивно-
го ефекту. Вихідним положенням при цьому є те, що прагматику цікавить не значення 
фразеологізмів, а мета з якою вони вживаються в тому чи іншому контексті сучасної 
німецькомовної преси. Сучасна преса характеризується тим, що на сьогоднішній день 
кількість людей, які читають газети та журнали, не досить велика: пресу заміняють інші 
засоби масової інформації (телебачення, радіо). Відтак автори підбирають влучні ФО 
(особливо у заголовках) із метою зацікавити читанням преси. Фразеологічні заголовки 
привертають увагу читачів, наближують важкий для сприймання текст до аудиторії будь-
якого рівня, поглиблюють зміст, наприклад, іn aller Munde [заголовок] (Wirtschaftswoche, 
27.8.2007) – фразеологізм in aller Munde має значення «у всіх на устах», а про що саме 
йде мова, читач зможе узнати тільки після того як прочитає всю статтю. Таким чином 
проявляється функція фразеологічної одиниці спонукати читача до прочитання всієї 
статті. Побудовані на ментальних особливостях, спільному історичному досвіді, фразео-
логічні заголовки закликають до спільності думок у сприйманні та розумінні інформації. 
У мовному арсеналі є чимало методів, способів, засобів впливу на читача. Фразеологіч-
ні одиниці найпотужніший серед них. Фразеологізми сучасної німецькомовної преси є 
прагматично спрямованими мовними засобами, їх роль під час реалізації інтенцій авто-
ра – передати читачеві не тільки закладену в них інформацію, але й викликати у нього 
певну реакцію до зображеної дійсності. Особливість адресатності текстів преси полягає 
в тому, що автори повинні донести інформацію до якомога більшого кола читачів, осо-
бисто їх не знаючи. У виконанні цього завдання їм допомагають ФО преси. Установлено, 
що засоби створення прагматичного впливу на читача складаються з наступних функцій 
фразеологізмів: зацікавлення читача; утримування уваги читача; підкреслення важливої 
інформації, тобто «логічного наголосу»; завуальовування інформації; вираження автор-
ської оцінки; здивування читача; створення образної та експресивної виразності; функ-
ція виклику емоцій; змішана функція. Наявність останньої (поєднання та взаємозв’язок 
декількох функцій впливу) у ФО сучасної німецькомовної преси підтверджує нашу дум-
ку, що інколи чітке розмежування прагматичних функцій фразеологізмів у контексті ви-
кликає труднощі. Створення образної, експресивної та емоційної виразності – це вплив 
на психічний стан, поведінку читача шляхом акцентування образності, експресивності. 
Особливо це стосується використання прислів’їв, крилатих виразів, цитат відомих осо-
бистостей, що можуть вживатися авторами. Німецькомовні фразеологізми в газетних 
та журнальних текстах є ефективним засобом, який допомагає майстрам слова творити 
цілісні уявлення про дійсність шляхом образного узагальнення, впливати на адресата, 
спираючись на факти навколишньої дійсності, оцінювати предмети та явища. Встановле-
но, що незвичайність та новизна сприйняття фразеологізму досягається автором шляхом 
варіювання та трансформації лексичних компонентів уже сформованих фразеологізмів, 
які добре відомі адресату.
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Таким чином, дослідження прагматичних функцій впливу досліджуваних одиниць 
у текстах сучасної німецькомовної преси показало, що фразеологізми позначають певні 
предмети об’єктивної дійсності, взаємодіють з іншими одиницями у контексті та певним 
чином впливають на читача. З огляду на це, було б цікаво дослідити можливості транс-
формованих фразеологізмів впливати на адресата у засобах масової інформації.
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нова Форма КомуніКативноЇ тЕХноЛогіЇ –  
інтЕрнЕт-КомуніКаЦіЯ

У статті розглядається електронна комунікація як один із різновидів сучасної ма-
сової комунікації в світлі такого нового напрямку дослідження як «медіалінгвістика».

Ключові слова: інформаційний простір, електронна комунікація, медіалінгвісти-
ка, засоби масової комунікації, інтраперсональне та інтерперсональне спілкування.

В статье рассматриваются вопросы электронной коммуникации как одного из 
видов современной массовой коммуникации в свете такого направления исследования 
как «медиалингвистика».

Ключевые слова: информационное пространство, электронная коммуникация, 
медиалингвистика, средства массовой коммуникации, интраперсональное та интер-
персональное общение.

This article deals with the problems of e-communication as one of the forms of the 
modern mass communication from the point of view of media linguistics.

Key words: media scene, e-communication, communication media, intrapersonal and 
interpersonal communication.
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Кінець 20 – початок 21 століття відзначено розширенням сфери інтересів мовоз-
навства. Мова стала вивчатися як відкрита система, у якій співіснують кілька пара-
дигм: функціональна, когнітивна, прагматична та інші. Такий підхід до мови сприяв 
зростанню міждисциплінарного компонента в лінгвістичних дослідженнях, де вивча-
ється феномен Інтернет-комунікації, що є новою інтегрованою сферою лінгвістичного 
інтересу.

Зміна сучасного суспільства тісно пов’язана зі зростаючою тенденцією глобалі-
зації інфосфери – концепції єдиного світового інформаційного простору, що дозволяє 
виявити багатогранну діяльність мас-медіа у вигляді цілісної системи, яка має безза-
перечний вплив на лінгвістичні та культурні процеси. Широко проникаючи у всі сфери 
життєдіяльності суспільства, нові інформаційні технології докорінно змінюють звич-
ний спосіб життя людей. Можливість використання їхніх переваг в багатьох випадках 
визначається рівнем освіченості і лінгвістичної культури суспільства, його орієнтаці-
єю на новий, інформаційний напрямок розвитку сучасної цивілізації.

Характерною ознакою епохи високих технологій та глобальної інформатизації є 
особливий інтерес у лінгвістиці до комунікації загалом і масової комунікації та одно-
го із її різновидів (форм) – електронної зокрема. Домінантна у лінгвістиці когнітив-
но-дискурсивна парадигма, що зорієнтована на вивчення людини у суспільстві через 
аналіз її комунікативної діяльності, спричинила інтерес до вивчення механізмів ефек-
тивної комунікації та теорії мовленнєвого впливу. Синтез дискурсивних, семіотичних 
та когнітивних чинників сприяє виникненню нових методів у дослідженні комунікації 
та відкриває широкі горизонти перед лінгвістами. Одним із таких нових напрямів є 
медіалінгвістика, яка займається вивченням функціонування мови у засобах масової 
комунікації [1:3], які на сьогоднішній день все частіше представлені власне у вигляді 
інтернет-видань.

Цифрові технології створили нове середовище для людського мислення, навчання 
та комунікації. Багато хто вважає це медіа-революцією, але це є і революцією мови 
також. Вони докорінно змінили природу наявних засобів для розуміння і самовиразу. 
Можна вважати, що вони розширили рамки традиційних ЗМІ, створивши новий клас 
багатовекторних та експериментальних електронних засобів на додаток до вже відо-
мих у минулому. Більше того, контекст взаємодії цих засобів було докорінно змінено 
цифровими технологіями, створюючи нове цифрове середовище у якому люди обмі-
нюються ідеями та розвивають їх.

По мірі того, як Інтернет стає все більш всюдисутнім в сучасній культурі, постає 
питання, як технології комп’ютерно-опосередкованої комунікації (далі КОК) вплива-
ють на сам процес спілкування під яким розуміється «процес взаємодії мовних осо-
бистостей з метою передачі, отримання або обміну інформацією, що є необхідною 
для здійснення спільної діяльності і включає взаємне пізнання комунікантів, пере-
дачу повідомлення і власне мовне оформлення висловлювання» [2:15]. Під терміном 
«комп’ютерно-опосередкована комунікація» тут розуміється процес, в ході якого від-
бувається створення, обмін і отримання інформації завдяки мережевим телекомуніка-
ційним системам, що забезпечують кодування, передачу і розкодування повідомлення. 
Феномен КОК розглядають з міждисциплінарних позицій у таких галузях науки, як 
теорія комунікації, риторика і композиція, журналістика, філологія, філософія тощо. 
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Кожна з названих галузей досліджує притаманну їй сторону цього явища, наприклад 
вплив на користувачів, технології, процеси або наслідки, загалом включаючи такі ас-
пекти, як соціальні, когнітивні, лінгвістичні, культурні, тощо.

Для того, щоб вільно почуватися у «кіберсуспільстві», новачкам потрібний час для 
занурення у невідому, нову культуру. Досвідчені учасники КОК твердять, що такі засо-
би як електронна пошта (e-mail), тематичні групи новин (newsgroups), форуми (Internet 
Chats), соціальні мережі, всесвітня мережа (the World Wide Web) та інші достатньо 
швидко видозмінюють взаємодію індивідуумів в соціумі. Деякі припускають, що КОК 
докорінно змінять функціонування всіх соціальних систем сучасного суспільства і 
звільнять його від принципів і процесів, що формують його у режимі реального життя. 
Інші твердять, що КОК, це ще один із способів обміну інформацією. Але, незважаючи 
на наші припущення, сприйняття або неприйняття цього способу комунікації, факт 
його існування є доведений, і дослідження цього швидкозмінного явища тільки роз-
почато у роботах, спрямованих на розгляд графічних, лексичних та текстових харак-
теристик КОК, лінгвістичної концепції гіпертексту, проблем жанрової визначеності 
і структури електронних жанрів (Бацевич Ф.С., Бєлова А.Д. Бергельсон, Е. Брейдо, 
Данилюк С.С., Е.Н. Галічкіна, Е.И. Горошко, Л.А. Капанадзе, Ю. Хартунг О.В. Дєдова, 
С.В. Лесникова, В.Л. Эпштейн, Л.Ю. Іванов, Г.Н. Трофімова, Яворська С.М., Яхонтова 
Т.В., Ж. Бодрийяр, У. Эко). В більшості робіт вищезгаданих дослідників розглядають-
ся окремі особливості віртуальної комунікації, але проблема функціонування мови в 
новому комунікативному просторі залишається невирішеною. Також при описі кому-
нікації, і саме комп’ютерно-опосередкованої потрібно враховувати багатогранність її 
складових частин: учасників, мету, сферу, спосіб і середовище.

З плином століть вдосконалення способів комунікації мало потужний визначаль-
ний ефект. Джордж Макмардо поділяє розвиток характерних рис зміни середовища 
способів комунікації на усні, письмові, друковані та електронні. [3]. Але, протягом всі-
єї історії вдосконалення, комунікація (у будь-якій формі) мала на меті передачу та роз-
повсюдження лінгвістичної інформації у вигляді організованої діяльності, (зі своїми 
мотивами, структурою, актами, підпорядкованих меті), що представлена конкретною 
дією – мовленням – і в них реалізується. Початком ери електронних способів комуні-
кації можна вважати появу системи ARPANET, що згодом переросла власне в Інтер-
нет. Сьогодні Всесвітня мережа є каналом комунікації, до якого під’єднані мільйони 
користувачів і теоретично можливим є факт одночасного спілкування усіх з усіма, що 
було б неможливим у попередні часи: «Використання засобів масової комунікації, не 
змінюючи загальної стратегії мовленнєвого акту (переконати або повідомити), значно 
ускладнює завдання для того хто говорить, адже адресат у нього тепер не одна людина, 
а мільйони читачів». [1:18].

Відомим твердженням сучасної теорії лінгвістики є те, що «Мова є системою». 
До виникнення КОК ця система була сталою і добре дослідженою. Але настала ера 
комп’ютерних технологій і все змінилося. Адже існування текстів в електронному 
форматі, а саме гіпертекстова система, що дозволила розгортати текст на тільки лі-
нійно, але й за допомогою гіперпосилань в глибину міжтекстових зв’язків докорінно 
трансформувала всю систему комунікації. Текст став «нескінченним», завдяки мож-
ливості переходу від одного посилання до іншого. У цьому сенсі Інтернет виступає як 
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новий комунікативний простір, побудований за мережевим принципом або за прин-
ципом мозаїки, що дає можливість представляти фрагменти інформації у потенційній 
нескінченності. І тут постає питання: чи можна назвати текст, який ми почали читати 
першим – первинним? Відповідь буде «так» тільки у випадку однієї особи, що почала 
читати його першим. Для іншої особи він стане вторинним, а можливо вона ніколи і 
не наштовхнеться на нього. Читаючи друковане видання, ми звичайно маємо вибір з 
якої сторінки почати, але простір газетних шпальт є обмеженим і для наступної по-
рції інформації потрібно брати інший примірник. У виданнях електронного формату, 
представлених гіпертекстовою структурою спочатку наші дії будуть схожими, а далі 
послідовність прочитання матеріалу змінюється докорінно. Ми можемо перейти до 
будь-якого повідомлення стосовно певної теми, прочитати коментарі інших користува-
чів і обмінятися з ними своїми думками, навіть можна поспілкуватися з автором статті. 
І все це відбувається в режимі практично реального часу. На думку Є. Г. Прилукової, 
«електронні ЗМК формують не-лінійний, не-послідовний хід думки, породжують уяв-
лення про відсутність причинно-наслідкового зв’язку, «фрагментарність», що немож-
ливо зареєструвати і невидиме «розповсюдження» в просторі і часі. [4].

За допомогою КОК інформацію будь-якого штибу (текстову, графічну, звукову, ві-
део) можна поєднати в одне ціле, тим самим забезпечуючи нескінченне генерування 
знаків і текстів, комбінування різноманітних текстів (візуальних, аудіальних, інтер-
активних), поєднання різноманітних типів дискурсу. Суть структури мережі робить 
неможливою жорстку фіксованість тексту, що, в свою чергу, знеможливлює будь-яку 
однозначну інтерпретацію, передбачення ймовірних версій кінцевого тексту.

У випадку класичних друкованих видань це неможливо, оскільки вони орієнтовані 
на індивідуальне і вибіркове користування інформацією. Але електронні ЗМК первин-
но направлені на інтраперсональне та інтерперсональне спілкування.

Відмінність конвенціональних ЗМК від електронних ЗМК полягає в тому, що у 
випадку перших відбувається комунікація «в одну сторону». Якщо написати листа в 
редакцію або автору, чи потрапить він на шпальти, чи побачать його інші і саме осно-
вне – чи отримаєте ви відповідь? Крім того, в традиційних ЗМІ міжособистісна комуні-
кація практично відсутня, натомість в Інтернеті в тому чи іншому вигляді присутні всі 
традиційні засоби масової комунікації (ЗМК), а також принципово нові (відеоконфе-
ренція, онлайн-голосування, форум, чат). Таким чином ЗМІ перетворюються на ЗМК, 
змінюючи при цьому характер спілкування. За допомогою КОК практично кожен може 
отримати саме основне – можливість спілкування. В самому цьому слові закладена 
його багатоосібна структура, адже «спілка» - це більше ніж один, отже спілкування 
можна розглядати як діяльність, що забезпечує взаємодію комунікантів, яка за допомо-
гою цифрових технологій дозволяє використовувати різноманітні види міжособистіс-
ної взаємодії на мовному рівні – як у вигляді традиційних текстів, так і креалізованих.

Відсутність безпосередньої (face-to-face) реакції відмежовує мову Інтернету і ви-
магає нових шляхів вираження реакції схвалення чи несхвалення. Запровадження емо-
ційних зображень або емотиконів стало першою спробою у вирішенні цього питання, 
адже навіть отримуючи у відповідь на своє повідомлення будь яке графічне зобра-
ження (емотикон/смайлик), що є проявом невербальної комунікації, люди сприймають 
його як показник чи то сміху, чи схвалення, чи суму тощо. 
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КОК є напрочуд мінливою: сторінки на моніторі можуть міняються під час пере-
гляду завдяки запровадженню анімації, тексту у вигляді біжучої стрічки тощо, і отже, 
текст обновлюється таким чином, що є неможливим у друкованих виданнях. Різно-
манітні способи КОК забезпечують різний рівень інтерактивності і можуть бути по-
ділені на: синхронні – служби призначені для забезпечення одночасного, інтерактив-
ного обміну інформацією (e-mail), Internet Relay Chat (IRC) and Multiple User Domains 
(MUDs), і асинхронні – для зберігання даних (file transfer, newsgroups, gopher-servers 
and the World Wide Web). 

Основний чинник – передача інформації – для людської комунікації залишається 
незмінним протягом всієї історії. Змінним є контекст та засіб для передачі цієї інфор-
мації. Беручи це до уваги, можна більш детально почати досліджувати лінгвістичний 
компонент комп’ютерно-опосередкованого каналу комунікації. Яким же ж чином реа-
лізуються комп’ютерно-опосередковані повідомлення і як відбувається вербальна ко-
мунікація?

За словами Д. Крістала: «Інтернет спричиняє лінгвістичні наслідки» [5:1], отже, 
мова зазнає постійної потреби у адаптації до вимог нових контекстів її вживання. Ін-
тернет надає можливість досліджувати нові виміри лінгвістичної та стилістичної ва-
ріативності. 

Здебільшого КОК представлена в письмовій формі, оскільки «є багато способів 
використання Інтернету, але найбільш часто вони представлені у формі тексту» [6], 
але це «не є суто усною або письмовою формою комунікації» [7:6]. Взаємодія між 
учасниками комунікації і зміна тем обговорення змінюється у манері притаманні усній 
мові. Тим на менш, справді усною її назвати не можна, адже учасники не бачать і не 
чують один одного. Письмовою її назвати також не можна, адже незважаючи на той 
факт, що більшість повідомлень створюються в режимі он-лайн, вони все ж таки вима-
гають стратегій планування, редагування, отже можна назвати такий тип комунікації 
як «усне мовлення в письмовій формі». Зважаючи на це, присутність великої кількості 
лексичних одиниць, притаманних розмовному стилю починає домінувати. Лінгвіс-
тичні властивості форм КОК на основі тексту (Text-based) різняться залежно від типу 
системи повідомлень (messaging system) і культурного контексту. Тим не менше всі ці 
форми мають одну спільну рису. Спілкування, що відбувається за їх допомогою в осно-
вному реалізується у візуально-представленій мові. Характеристики каналу передачі 
повідомлення мають важливі наслідки для розуміння природи комунікативно опосе-
редкованої комунікації, що підтверджує афоризм Маршалла Маклюена «The medium is 
the message» - («Носій/середовище і є повідомленням»). Вони також забезпечують уні-
кальне середовище, вільне від фізичного контексту інших каналів комунікації. Таким 
чином, беручи до уваги всі вище перераховані чинники, форму представлення тексту в 
рамках комп’ютерно опосередкованої комунікації можна вважати за твердженням До-
бросклонської Т.Г. «медіатекстом» [1:5].

На даний час мову ЗМІ розглядають не тільки як весь об’єм текстів, що функціону-
ють у сфері масової комунікації, але як стійку систему, що характеризується певними 
лінгвістичними властивостями. При цьому наявність і співвідношення вербальних і ау-
діовізуальних складових є однією з важливих характеристик цієї системи, що потребує 
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подальшого і більш детального дослідження з метою кращого розуміння механізмів вза-
ємодії всієї сукупності складових новітньої форми масової комунікації. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки:
1. З появою новітніх технологій виник новий тип комунікації – комп’ютерно-

опосередкований.
2. Гіпертекстова структура представлення інформації сприяє побудові комуніка-

тивного простору за принципом мозаїки.
3. Використовуючи КОК технології стає можливим створення креалізованих тек-

стів.
4. За відсутністю безпосереднього спілкування для прояву емоційного стану ви-

користовуються графічні зображення.
5. За рівнем взаємодії КОК можна поділити на синхронну та асинхронну.
6. Форма представлення інформації в Інтернеті здебільшого є «мовлення в пись-

мовій формі». 
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ФоЛЬКЛориЗм марии КоноПниЦКой  
и Его ФиЛоСоФСКо-СоЦиаЛЬноЕ оСмЫСЛЕниЕ 

У статті йдеться про справжній фольклоризм видатної польської поетеси кінця 
19-го – початку 20-го століття – Марії Конопніцької – і не лише просто стилізований 
або спрощено примітивний, а про поезію високого філософського й, головне, соціального 
звучання.

Ключові слова: поетеса, фольклоризм, справжність. 
В статье речь идёт об истинном фольклоризме выдающейся польской поэтессы 

конца 19-го – начала 20-го века – Марии Конопницкой, но не фольклоризме лишь стили-
зованном или же упрощённом примитиве, а о поэзии высокого философского и, главное, 
социального звучания. 

Ключевые слова: поэтесса, фольклоризм, подлинный.
In the article the subject is the poetry of the prominent Polish poet – Marii Konopnickiej  

(the end of the 19-th – the beginning of 20-th). The main problem of the article is the folklorism 
of her poetry, – which is original, but of high philosophic and social value.

Key words: the poetry, folklorism, original.

Сегодня на «круглом столе», посвящённом научному облику и деятельности  
М.А. Максимовича, который очень большое внимание уделял проблемам украинского 
и русского фольклора. Его сборники «Малороссийские песни» (1827), «Украинские на-
родные песни» (1834); «Сборник украинских песен» (1849); «Дни и месяцы украинского 
селянина» (1856) положили начало украинской научной фольклористике. Конечно, всё 
это было связано с идейно-философскими воззрениями учёного. Поэтому мне кажет-
ся, - здесь уместно говорить и о литературно-культурной деятельности выдающейся 
польской писательницы (поэтессы и прозаика) Марии Конопницкой (кстати, последние 
годы своей жизни проведшей во Львове и похороненной там на Лычаковском кладбище. 
Фольклоризм (подлинный) (не внешне лишь стилизированый) Марии Конопницкой от-
мечал в своих критических заметках о польской литературе Иван Франко, положительно 
выделяя именно её фольклоризм среди талантливых стилизаций под фольклор других 
известных польских авторов, например, Яна Каспровича или же Казимежа Пшервы-Тет-

ХудоЖнЯ ЛітЕратура в КонтЕКСті КуЛЬтури
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маера. Годы жизни Конопницкой: 1842-1910. Она ярче всего выступала в поэтических 
жанрах (малых и больших, например, в поэме «Пан Бальцер в Бразилии»), но рассказы 
её тоже очень ярки и с тематической точки зрения, и по своей образности. Конопницкая 
нередко выступала с критическими статьями, публичными лекциями; издавала журналы 
и даже произведения для детей, так что некоторые школьники воспринимают её и сейчас 
лишь как «детскую писательницу». 

Вернёмся, однако к вопросу о её фольклоризме. Тематически у неё есть целые циклы 
стихов, написанных прямо в фольклорном духе и с однозначно фольклорной образно-
стью. Скажем, стихи под общим названием цикла «Na fujarce» (т.е. «на дудочке») или 
же другой цикл «Z łąk i pól» («С лугов и полей»). В этих стихах природа и жизнь людей 
фигурируют в явном «фольклорном образном освещении»: лес и поле; дорога; травы; 
деревья; Церковь и Небо, но каждое такое стихотворение исполнено философского ос-
мысления и социальной остроты: скажем, стихотворение в стиле «Колыбельной»:

                                                  «Kołysz mi się, kołysz» -

                                                     Kołyseczko biała...
                                                     A ja sobie pójdę,
                                                     Gdzie i będę chciała...
                                                     Nie pójdę daleko 
                                                     Od dzieciątka mego,
                                                     Jeno na on cmentarz
                                                     Do dołu czarnego …

Очень характерны стихотворения Конопницкой о несчастных матерях, чьи дети 
умерли, а похоронить их им даже не на что, а «церковные колокола» тоже там бесплатно 
не звонят: лишь за талеры.

Например, стихотворение, где мать-вдова провожает своего единственного сына как 
рекрута, в дальнюю дорогу и держится как будто бы спокойно, но потом умирает на ме-
сте, ибо у неё, к удивлению окружающих «pękło chłopskie serce» ?!.

Самыми острыми в плане социальном можно назвать два её стихотворения это - 
«Вольный батрак» («Wolny najmita» і «Как Король шел на войну» («A jak poszedł król na 
wojnę …»). Тут всё построено на саркастических контрастах:

                      … Szedł blady, nędzną odziany siermięgą wolny najmita
                           I nigdy wyraz nie był dalszym treści,
                           Jak w zestawieniu wagliwym.

Действительно: – батрак – свободен; у него нет никакой собственности; он может 
идти куда угодно, и это никого не касается: 

                               
                                 Czegoż on stoi ? Wszak wolny jak ptacy;                                                                                                
                                 Chce – niechaj żyje, a chce niech umiera...
                                 I chóćły garscią rwał włosy na głowie,
                                 Nikt się, co robi; jak żyje, nie spyta...
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                                 Choćby padł trupem, nikt słowa nie powie...
                                                 - Wolny najmita !

Острее всего в социально-философском плане звучат поэтические строки Конопниц-
кой в стихотворении «A jak poszedł król na wojnę». Всё стихотворение (с точки зрения 
образности и ритма) построено в фольклорном духе:

                                        A jak poszedł król na wojnę,
                                        Grały jemu surmy zbrojne,
                                        Grały jemu surmy złote 
                                        Na zwycięstwo, na ochotę ?
                                        A jak poszedł Stach na boje –
                                        Zaszumiały jasne zdroje, 
                                        Zaszumiało kłosów pole:
                                        Na tęsknotę, na niedolę.

Именно из этого стихотворения польской поэтессы взято было потом «изречение»: 
«A najdzielniej biją króle, A najgęściej giną chłopy...». Среди «изречений» Конопницкой 
чаще всего фигурирует её «изречение», актуальное и сейчас: 

                                      «Czemu ta przepaść, która braci dzieli 
                                        Na pokrzywdzonych i na krzywdzicieli 
                                        Tak jest bezbrzeżna, jako oceany,
                                        A taka straszna, jak rozwarte rany ?

Именно Конопницкой принадлежат поэтические строки боевого польского гимна 
«Rota»:

                                        Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
                                        Nie damy pogrześć mowy !
                                        Polski my naród, polski lud – 
                                        Królewski szczep Piastowy, 
                                        Nie damy, by nas zniemczył wróg...
                                        Tak nam dopomóż Bóg !

Стихи Конопницкой, как правило, трагичны, но некоторые из её «изречений» иногда 
и оптимистичны. Скажем: «Żyj – nie w chwili»: 

                                         Żyj – nie w chwili, co ulata,
                                         Ani w minionej godzinie,
                                         Ani w tej, która przyjdzie i znowu przeminie,
                                         Lecz w nieskończonym dziś świata !

Думаю, что утверждение Ивана Франко да и современных польских исследователей 
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и издателей её произведений о подлинном фольклоризме и, вместе с тем, его «высоком 
философском и социальном осмыслении» - вполне справедливы, и замечание её нынеш-
него издателя – Анджея Жмуды тоже надо принять во внимание: «Она часто была рас-
критикована со стороны разного рода клерикалов, либералов и просто консерваторов. 
Но в конечном счёте окружена была безмерным уважением мыслящей общественности. 
Своё творчество она трактовала как миссию, подобно врачу или педагогу, не оставивше-
го никогда тяжёлого больного или же ученика».

Повторяю, что фольклоризм Марии Конопницкой подлин, каким он был и у 
М.А.Максимовича, но преподносился в её творчестве с чувством подлинной народности.
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3-іКтовий доЛЬниК воЛодимира СвідЗинСЬКого

У статті розглядаються ритмічні форми 3-іктового дольника в поезії Володимира 
Свідзинського. Зокрема, 3-іктовий дольник в імітаціях античного вірша, а також в ори-
гінальній ліриці поета (в баладі «Зрада» та ін.).

Ключові слова: 3-іктовий дольник, ритмічні форми, В. Свідзинський
В статье рассматриваются ритмические формы 3-иктного дольника в поэзии Вла-

димира Свидзинского. В частности, 3-иктный дольник в имитациях античного стиха, а 
также в оригинальной лирике поэта (в балладе «Зрада» и др.).

Ключевые слова: 3-иктный дольник, ритмические формы, В. Свидзинский.
The article represents the analysis of rhythmic forms in three-accent tact verse by 

Volodymyr Svidzyns`ky the three-accent verse in antique verse stilizations as well as in lyrics 
(“Treachery” ballad etc.), in particular.

Key words: three-accent tact verse, rhythmic forms, V. Svidzyns`ky.

У розвитку українського дольника 1920-х – 1930-х рр. одне з провідних місць нале-
жить поезії Володимира Свідзинського, автору кількох збірок лірики («Ліричні поезії», 
1922; «Вересень» (1927), «Поезії» (1940), а також низки віршів поза збірками, більшість 
з яких готувалася до нової книжки «Медозбір», що не була завершена через трагічну за-
©   Костенко Н.В., 2012
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гибель поета.
Володимир Свідзинський – один з найоригінальніших майстрів українського лірич-

ного і ліро-епічного вірша, митець витонченої поетичної культури, стилістична своє-
рідність якого основана на надзвичайно органічному сприйнятті говірних форм укра-
їнського фольклору (казки, замовлянь, заклять), що в історичній вертикалі національної 
літератури споріднює його з М. Коцюбинським, Лесею Українкою, П. Тичиною. Василь 
Яременко, міркуючи про властиву для поетики В. Свідзинського персоніфікацію явищ 
природи в образах дохристиянської міфології, наголошує на тому, що його «новаторська 
сміливість… опиралась на поетичну практику П. Тичини («Пастелі», «Енгармонійне»); 
однак якщо «П. Тичина змушував по-новому дивитись на природу» (на що звертав ува-
гу О. Білецький), то «у Свідзинського це вже не погляд, а цільний світогляд, органічне 
ставлення до явищ природи, а через них і до явищ суспільних та людини. Виростає він 
з української демонології, образи якої уособлюють ніч, нічну грозу, дощ, грім та інші 
явища природи» [1: 18–19]. Цю своєрідність засвідчила вже його рання поезія, особливо 
друга поетична збірка «Вересень» (1927). Згодом, у творі «Передмова до казки» (1938) 
поет згадував про своє давнє, напівдитяче прилучення до світу казки, коли «ум втрачав 
свою звичайну владу / Над дійсністю, і видива чудні» являлися йому «як літні хмари із-за 
зелен-саду [1: 104].

Про цю «дитинність», «безпосередність «первісного світопізнання», «занурення в 
магію прадавніх ритуалів і замовлянь» глибоко й цікаво писала також Елеонора Соловей 
[2: 113]. 

Зрештою, осмислюючи зазначені особливості, можна зробити висновок, що ірраціо-
нальне начало в свідомості В. Свідзинського домінувало над раціональним і що, очевид-
но, він належав (за К. Г. Юнгом) до поетів т. зв. візіонерського типу. Постійне відчуття 
тривоги, присутності прихованих загроз з роками посилилось під впливом несприятли-
вих життєвих обставин – негативної оцінки двох перших поетичних збірок у критиці, 
матеріальної незабезпеченості, родинних негараздів (зради, а потім і смерті дружини) – і 
переросло в трагічне світовідчування, яке не витіснило світлого романтичного чуття, 
але постійно змагалося з ним і кінець-кінцем перейшло в реальну дійсність і перемогло.

Як ці психологічні й естетичні передумови відбиваються на структурі вірша В. Сві-
дзинського, зокрема дольникового? Якщо поглянути на це питання під кутом зору сти-
льових тенденцій і традицій, то в око впаде контрастність формотворчих тяжінь: з одного 
боку, інтерес до античних форм – гекзаметра і логаедів, що асоціюються з епічним спо-
коєм і просвітленим світосприйманням; з іншого, те, що В. Яременко не зовсім точно 
назвав «гармонією неправильно чергованих рядків» [1: 19], тобто вільне інтонування, 
змінність ритмічних форм у некласичному вірші, зокрема у дольнику. 3-іктовий дольник 
В. Свідзинського виступає у двох модифікаціях: 1) як самостійний розмір і – частіше – 2) 
як компонент 6-іктових, різноіктових і вольних дольників. Загальна кількість Дк3 у В. 
Свідзинського перевищує 1000 рядків (1.025).

Дк3 в імітаціях античного вірша
3-іктовий дольник в імітаціях античного вірша застосовується В. Свідзинським у 

кількох випадках:
1. У гекзаметричних синкопованих віршах (в оригінальних творах і перекладах), тоб-
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то у 6-іктовому дольнику, який можна розглядати як поєднання двох 3-іктових.
2. У віршах логаедичного типу (в оригінальних творах).
Як правило, поет додержувався схеми силабо-тонічного еквівалента гекзаметра, тоб-

то за усталеною традицією використовував білий (неримований) каталектичний 6-стоп-
ний дактиль з цезурою на 3-й стопі й останньою скороченою (хореїчною) стопою. Напр., 
в оригінальній гекзаметричній мініатюрі з циклу «Листя» (твір 2-й) зі збірки «Вересень»:

Молодість, радість люблю я,
 і сонце, і пісню люблю я,   -UU-UU-U//U-UU-UU-U
Може, тому,
 що глибоко і довго смутилося серце.  -UU-UU-U//U-UU-UU-U
      [1: 75]
Така ж канонічна метрика і в стилізаціях елегійного дистиха: немає синкопувань не 

лише в рядках пентаметра (де їх не повинно бути за нормативом), а й у рядках гекзаме-
тра. Напр. (зб. «Вересень»):

Був я в південній землі,
  де шумлять евкаліпти сріблясті, -UU-UU-//UU-UU-UU-U
Плюскіт морської води тіло моє обіймав,  -UU-UU-//-UU-UU-
     [1: 61]
У перекладах з античної поезії В. Свідзинський також намагався якомога точніше 

відтворити і дух, і метр оригіналу (напр., у перекладі «Оповідання про п’ять поколінь» з 
поеми Гесіода «Робота й дні»). 

Однак в оригінальній творчості поет міг експериментувати з гекзаметром, включа-
ючи його у вільний перебіг класичних і некласичних сучасних ритмів. Зразком такого 
експериментування може слугувати вірш «В полум’ї був спервовіку» (зб. «Вересень»), 
навіяний давньогрецькою філософією, можливо, Гераклітом, який першоелементом і 
першоосновою природи вважав вогонь як найбільш рухливий і здатний до змін. 

1. В полум’ї був спервовіку
2. І в полум’я знову вернуся… – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 1  Гк
3. І як те вугілля в горні
4. В бурхливім горінні зникає, 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 Дк6ц (Дк3+Дк3)
5. Так розімчать, розметають
6. Сонячні вихори в пасма блискучі – 2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 Дк7ц
7. Спалене тіло моє.
    і т. д.
     [1: 65–66]
Щодо віршів логаедичного типу, то В. Свідзинський не ставив перед собою завдан-

ня імітувати певні античні ритми й строфи. На слід античних логаедів натякає тільки 
принцип змішування 2-складових (ямб, хорей) і 3-складових стоп (переважно дактилів), 
а також неримованість текстів. Подібні структури можна побачити, напр., в архілохо-
вих античних строфах (ІІ, ІІІ, ІV). Однак В. Свідзинський жодного разу не копіював їх 
акцентно-силабічний і строфічний візерунок і створював цілком оригінальні ритмо- і 
строфо- утворення. Напр.:

Збирає ранок    1 – 1 – 1  Я2
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Тонкі полотна туману.   1 – 1 – 2 – 1 Дк3
Пахне черешня,   – 2 – 1  Д2
Біла черешня.    – 2 – 1  Д2

До дому, дому    1 – 1 – 1   Я2
Садами в’ється дорога…  1 – 1 – 2 – 1  Дк3
Як твої очі    – 2 – 1   Д2
Юно світились.   – 2 – 1  Д2

Іду садами,    1 – 1 – 1   Я2
А пам’ять повна тобою.   1 – 1 – 2 – 1  Дк3
Пахне черешня,   – 2 – 1  Д2
Біла черешня.    – 2 – 1  Д2
    [1: 65]
Як бачимо, поліметричний малюнок першої строфи (Я2, Дк3, Д2,2; на рівні силабі-

ки: 5; 5+3; 5,5) повністю накладається на наступні другу і третю строфи і, отже, є справді 
логаедичним. Такі унікальні ритмічні й строфічні логаедичні моделі любив Павло Тичи-
на, у якого вчився В. Свідзинський.

Джерелом таких граціозних симетричних ритмоутворень, звісно, могла бути не лише 
античність, а й українська народна пісня, де короткі 5-складові рядки, в сполуці з довши-
ми 6, 8-складовими, – явище досить поширене.

Усі гекзаметричні й логаедичні вірші В. Свідзинського, як і належить за античними 
правилами, написані білим віршем. Цей принцип неримованості поет перенесе і на су-
часний вірш. Значна частина його 3-іктових дольників неримована, біла.

Таб. 1. 
ритмічні форми дк3 в поезії володимира Свідзинського

Форми Зб. «Ве ре-
сень»
1927

«Поезії»
1940

Казки
(«Чуде с на 
тростка»)
1938

Поза збір 
ками
(1912–
1940)

Разом Тип 
Дк3

І–2–2– 43 (37,1) 47 (26,3) 87 (35,8) 151 (31) 328 (32)
ІІ–1–2– 44 (37,9) 48 (26,8) 44 (18,1) 90 (18,5) 226 (22)
ІІІ–2–1– 25 (21,6) 61 (34) 87 (35,8) 200 (41) 373(36,4) ІІІ +
IV–1–1– 11 (6,2) 12 (2,5) 23 (2,2) І +
V–4– 4 (3,4) 12 (6,7) 6 (2,5) 34 (7) 56 (5,5) ІІ
Інші – – 19 (7,8) 19 (1,9)
Разом 116 (100) 243 (100) 487 (100) 1025(100)

Ритмічні форми Дк3
Послаблення функцій рими, а подеколи і відмова від неї розширило можливості в 

передачі говірних інтонацій вірша – як у стилізаціях чарівних казок, так і в створенні 
різноманітних моделей модерної лірики, у яких 3-іктовому дольнику належить одне з 
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провідних місць. За нашими підрахунками, Володимир Свідзинський був одним з най-
плодовитіших творців українського 3-іктового дольника не лише у 1920-і рр., а й за всю 
історію розвитку цього розміру. Продуктивності його 3-іктовому дольнику надає актив-
ність і майже рівномірна сила й міцність трьох ритмічних форм: ІІІ + І + ІІ.

Розподіл ритмічних форм Дк3 поета показує його структурну відмінність від форм 
аналогічного розміру у авангардистів і неокласиків. З одного боку, домінування ІІІ 
(36,4%), І (32%) і ІІ (22%) форм наближує ритми В. Свідзинського до авангардистських. 
У М. Семенка в 1910-і рр. панують ці ж форми: ІІІ (38,3%), І (20,4%) і ІІ (16,8%), хоч І і 
ІІ помітно відстають від ІІІ. Однак кардинальна розбіжність між ними – у мірі застосу-
вання ІV і V форм. У Семенкових творах 1920-х рр. ІV, 2-складникова, форма не тільки 
не здає позиції, а й увіходить у число основних структуроутворюючих форм – поряд з ІІІ 
і І. У В. Свідзинського ж вона найслабша (ще в «Поезіях», 1940, їй належить 6,2%, а вже 
у виданні «Поза збірками» – 2,5% і в остаточному підсумку – 2,2%). Неповнонаголошена 
V форма трохи сильніша (5,5%).

Сполукою з трьох основних ритмічних форм (ІІІ + І + ІІ) оперують у своїх 3-іктових 
дольниках і неокласики. Однак інші пропорції цих форм. Скажімо, в Дк3 М. Драй-Хмари 
одна домінанта – І, 3-складникова форма, яка обіймає більше половини усіх рядків дано-
го розміру (52,5%), а ІІІ і ІІ форми значно їй поступаються, зокрема ІІ вчетверо слабша. В 
3-іктовому дольнику П. Филиповича ще вужчі рамки: в активі лише дві ритмічні форми: 
ІІІ (66,5%) і ІІ (31%).

Отже, порівняно з 3-іктовим дольником авангардистів, що розробили найширшу 
кількість ритмічних форм, а, з іншого боку, порівняно з їхніми антагоністами-неокласи-
ками, що навпаки прагнули очистити цей розмір від різних домішок, 3-іктовий дольник 
В. Свідзинського ніби врівноважує обидві тенденції і, отже, на ритмічному рівні втілює 
те чуття художньої міри, яке органічно було йому притаманне.

Панування ІІІ ритмічної форми в російському 3-іктовому дольнику 1910-х-1920-х рр. 
акад. М. Гаспаров пов’язував з активністю анапестичних ритмів, відповідно, анапестич-
ної, 2-складової, анакрузи. Тенденція до анапестичності простежується і у В. Свідзин-
ського. В ліриці (в зб. «Вересень», 1927; «Поезії», 1940) анапестична анакруза виступає з 
невеликою перевагою над амфібрахічно-ямбічною, односкладовою. Але в казці «Чудес-
на тростка» вона обіймає майже 80% тексту.

Таб. 2 
анакруза в баладному триптиху «Зрада» (і, іі, ііі)

Анакруза І
«Іду, поїду…»

ІІ
«Ти ляж та й 
засни»

ІІІ
«Уже вечір, 
вечірній 
вітер»

Разом

Нульова 11 (20,4) 5 (25) 6 (19,4) 22 (20,9)
Односкладова 25 (46,30 5 (25) 10 (32,2) 40 (38,1)
Двоскладова 18 (33,3) 10 (50) 15 (48,4) 43 (41)
Разом 54 (100) 20 (100) 31 (100) 105 (100)

Однак загалом поет уникав одноманітності, уніфікованості певного ритмічного ма-
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люнку. В різних творах звучать різні «голоси». Напр., у відомому баладному трипти-
ху «Зрада» (1932), де казкові мотиви визначають і мовний стиль, і композицію твору, 
2-складова анапестична анакруза тільки на кілька одиниць перевищує 1-складову, амфі-
брахічну, і ця динаміка говорить про потужний ліричний струм, глибинну суб’єктивну 
пережитість зображуваного, оскільки такі пропорції характерні більше для його лірич-
них, чим ліро-епічних творів.

Баладний триптих В. Свідзинського «Зрада» – один із шедеврів українського нео-
романтизму – вражає глибиною проникнення і вживання у фантастичний світ чарівної 
казки, – використанням хтонічних фольклорних символів (хата – могила, сон – смерть, 
кінь, ящірка, горбата чаклунка, вербова віта – демонічні образи), наявністю композицій-
них зрушень і сюжетних перепадів, несподіваних фантастичних і містичних метаморфоз 
– казкового обернення, перевертання «князівни» в хижого вовкуна з іклами; в цьому 
видінні (в останніх рядках першого твору триптиха) закарбовується усе жахіття зради 
коханої дружини і трагічне переживання її безповоротної втрати. 

Текст твору (усіх трьох частин) написаний складним поліморфним віршем, у якому 
казкова проза відтворена динамікою перехідних метричних форм – від 3-складовика зі 
змінною анакрузою до вольного дольника з чергуванням домінуючих 3-іктових і 4-ікто-
вих розмірів. Напр., на початку і в кінцівці першого твору триптиху (мистецьки інстру-
ментованого численними алітераціями і асонансами):

Їду-поїду на бистрім коні  – 2 – 2 – 2 –  Д4
Крізь попіл ночі, крізь полум’я днів, 1 – 1 – 2 – 2 –  Дк4
Тільки пісня бринить за сідлом,  2 – 2 – 2 –  Ан3
А слідом    2 –   Ан1
Одинадцять друзів моїх,  2 – 1 – 2 –  Дк3
Одинадцять місяців молодих.  2 – 1 – 4 –  Дк4
     [1: 96]
……………………………………........
Дивна князівна тоді на коня:  – 2 – 2 – 2  Д4
– Чого ж твої очі в журбі?  1 – 2 – 2 –  Ам3
Не нудно буде й тобі:   1 – 1 – 2 –  Дк3
День у день    – 1 –
Рік у рік    – 1 –    Дк3
Повік       1 –
Біля стовпчиків походжати  2 – 4 – 1   Дк3
Та співати жалливих пісень,  2 – 2 – 2 –   Ан3 
Що зграбували тебе,   – 2 – 2 –   Д3
Що ти не можеш забути,  1 – 1 – 2 – 1  Дк3
Що як же недобрим бути,  1 – 2 – 1 – 1  Дк3
Коли небо таке голубе!   2 – 2 – 2 –  Ан3

Показала зуби, як ікла,   2 – 1 – 2 – 1  Дк3
Засміялася, свиснула, зникла.  2 – 2 – 2 – 1  Ан3
     [1: 98]
У першому й другому творах триптиху використовується вільне і неповне римування 
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(окремі рядки холості, що наближує текст до ритмічної прози казки); третій твір білий, 
неримований, з коротшими і довшими рядками, з чергуванням дольникового, тактовико-
вого і акцентного вірша, що споріднює його з вільним віршем (верлібром).

Плинності й мінливості ритмів підкорена вся система організації поетичних творів 
у В. Свідзинського. Вони даються взнаки і в такій сфері його поетики, як «малярство», 
«живописання» словом, у якому, можливо, з найбільшою витонченістю виявляється 
артистичність його художнього світобачення. Однією з найдивовижніших, вражаючих 
ілюстрацій у згаданому третьому творі циклу «Зрада» є зображення (відтворення) руху 
палахкотіння свічі, вогню, відірваного вітром від воску, його спалахування і спадання, 
зигзагоподібне метляння диму, що нагадує відьмацьке кульгання. В цьому «учудненому» 
живописі, який органічно і легко лягає в дольникові й тактовикові структури, синтезу-
ються ознаки різних модернісичних течій – від символізму до неоромантизму і постімп-
ресіонізму:

Ти бачиш на сході вороних коней, 1 – 2 – 3 – 0 – 1  Тк4
Повкриваних древніми паполомами, 1 – 2 – 4 – 2  Дк4
Як виринають із сивого мороку?  – 2 – 2 – 2 – 2  Д4
Будуть тихо назад брести,  – 1 – 2 – 1 –  Дк4
Будуть тебе везти,   – 2 – 1 –   Дк3
А жовта свіча відокремиться  1 – 2 – 2 – 2  Ам3
  від вербової віти  2 – 2 – 1   Ан2
І буде кульгати за ними на одній нозі, 1 – 2 – 2 – 3 – 1   Тк5
Курячи сипким димом,   – 3 – 0 – 1  Тк3
І прийде на замкнену влоговину,  1 – 2 – 3 – 2  Тк3
І поклониться кам’яній півночі.  2 – 2 – 2 – 2  Ан3

Уже вечір, вечірній вітер.  2 – 2 – 1 – 1  Дк3
     [1: 99–100]
Типологія форм 3-іктового дольника В. Свідзинського
Динамізм визначає тенденції розвитку й типологію форм 3-іктового дольника В. Сві-

дзинського. Цікаво простежити, як у його Дк3 – від збірки «Вересень» (1927) до останніх 
прижиттєвих творів – іде зміна ритмічної домінанти.

У збірці «Вересень» тип 3-іктового дольника представлений сполученням ІІ, І і ІІІ 
форм, де домінантою виступає ІІ форма (37,9%); І (37,1) дуже близька до неї, а ІІІ (21,6) 
відстає від обох. Домінування ІІ форми (– 1 – 2) з ямбічно-амфібрахічною, односкла-
довою, анакрузою було нехарактерне для української поезії 1920-х рр., хоча її позиції 
були досить міцні і у авангардиста М. Йогансена (31,2%), і у неокласика П. Филиповича 
(31%). Однак для раннього В. Свідзинського розмір 3-іктового дольника, очевидно, спо-
чатку звучав саме в такій тональності. Більше того, він навіть експериментував з цією 
формою, про що свідчить ранній білий ліричний вірш «Не мов нічого, кохана»…, усі 
чотири строфи якого скомпоновані ритмами саме цієї однієї ІІ форми:

1. Не мов нічого, кохана:  
2. Не владні більше слова.  
3. Як обрій в блиску полудня, 
4. Примглились очі твої.
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5. Не мов нічого, кохана,  
6. Велика тиша кругом.  
7. Над нами шелест акацій. 
8. Як б’ється серце твоє!  
   і т. д.
   [1: 34–35]

1. 1 – 1 – 2 – 1   5. 1 – 1 – 2 – 1  
2. 1 – 1 – 2 –   6. 1 – 1 – 2 –    
3. 1 – 1 – 2 – 1   7. 1 – 1 – 2 – 1  
4. 1 – 1 – 2 – 1   8. 1 – 1 – 2 –   
  
Подібні ритми виникають у деяких віршах 3-іктового дольника П. Филиповича («Не 

сонце – п’яна шинкарка», «Не злато, ливан і смирну»), однак навіть у нього – творця най-
рафінованішого неокласицистичного дольника – ІІ ритмічна форма іде в парі з панівною 
ІІІ; ресурси однієї ритмічної форми і для нього замалі.

Зрозуміло, що цитований вірш В. Свідзинського мав експериментальний характер. 
Своєрідність його в тому, що в ритмічному зачині кожного рядка (у перших двох словах) 
використані ямбічні ритми і тільки в кінці ритморяду 1-складовий інтервал трансформу-
ється в 2-складовий.

Не мов нічого… 1 – 1 – 1 Я2
Не владні більше… 1 – 1 – 1
Як обрій в блиску… 1 – 1 – 1
Примглились очі… 1 – 1 – 1
   і т. д.
Однак при амфібрахічній скандовці 1-складовий міжіктовий інтервал у ритмічних 

зачинах може сприйматися і як синкопований, стягнутий, що нібито потребує після пер-
шого фонетичного слова («Не мов…», «Не владні…» і т. д.) компенсації (паузи), хоч 
насправді нічого не пропущено:

Не мов ٨ нічого, кохана,  1 – 1 – 2 – 1  Дк3
Велика ٨ тиша кругом.  1 – 1 – 2 – 
Над нами ٨ шелест акацій 1 – 1 – 2 – 1
Як б’ється ٨ серце твоє!  1 – 1 – 2 –
Постає питання: як визначати базовий метр у таких випадках? Яку тенденцію вва-

жати ритмоутворюючою – ямбічну чи амфібрахічну? Фактор «контексту» не може бути 
врахований, оскільки твір одномірний. Очевидно, тут не обійтися без поняття метричної 
двозначності. Водночас слід виходити з того, що перед нами цілком самодостатня власне 
дольникова структура, для якої базовою і є ІІ ритмічна форма Дк3.

У російській поезії, за спостереженнями М. Гаспарова, домінування ІІ ритмічної 
форми було характерне для поезії Олександра Блока (періоду 1903-1914 рр.). У нього ІІ 
форма дає 39,5%, ІІІ – 29,6% і І – 29%. Найсильніші позиції ІІ форми – в Дк3 Н. Клюєва 
(періоду 1920-х рр.) – 40,4%.

Співвідношення зазначених форм змінюється у наступній збірці Володимира Сві-



240

дзинського «Поезії» (1940). ІІІ ритмічна форма, що була  найслабшою у попередні, 1920-
і рр., виходить на перше місце, відсторонюючи ІІ і І форми на другий і третій план. 
Напр., у вірші «Вибігає на море човен…»:

Вибігає на море човен –    2 – 2 – 1 – 1
Такі вигинисті груди.    1 – 1 – 2 – 1
На човні капелюх, як сито,   2 – 2 – 1 – 1
Попід тим капелюхом люди.   2 – 2 – 1 – 1
………………………………………
А чомусь він сумний, китаєць,   2 – 2 – 1 – 1
Загадався, забув про вудку.   2 – 2 – 1 – 1
Виринає дельфін із моря:   2 – 2 – 1 – 1
– Китайче, не треба смутку.   1 – 2 – 1 – 1

– Ну як же «не треба смутку»!  1 – 2 – 1 – 1
Мій кораблик такий пасматий,   2 – 2 – 1 – 1
Сам я юний, тоненькі вуса,   2 – 2 – 1 – 1
Ще й червоні на мені шати…   2 – 2 – 1 – 1
      [1: 102]
За обстеженнями Гаспарова подібний (але не тотожній) тип Дк3: ІІІ + ІІ + І – можна 

знайти у російського поета Н. Гумільова, з яким у В. Свідзинського є і деякі інші типоло-
гічні сходження (у міфопоетиці, в обробці західного і східного фольклору).

Отже, названа комбінація ритмічних форм визначає головну тенденцію розвитку 
3-іктового дольника в поезії В. Свідзинського. Типологічно вона наближається (але не 
співпадає) до Дк3 Сергія Єсєніна (періоду 1915-1920 рр.), хоча у російського поета бачи-
мо не властивий В. Свідзинському різкий розрив у пропорціях форм між домінуючою ІІІ 
(55,3%) і значно слабшими І (25,5%) і особливо ІІ (6,6%) формами.

Типологічні сходження 3-іктового дольника Володимира Свідзинського з подібним 
розміром у творах російських поетів Срібного віку свідчать не про якісь текстуальні 
запозичення (навіть у параметрах інтертекстуальності), а лише про загальні тенденції 
історичного розвитку некласичного вірша на початку ХХ ст. в поезії східних слов’ян і 
не тільки.
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Подано докази щодо дослідження поетонімогенезу в опублікованому тексті п’єси 
та рукопису Набокова. Виявлено ключові прийоми поетики онімів «Трагедии господина 
Морна». На прикладі ВІ Тременс продемонстровано специфіку “промовистих імен” дра-
матичного твору; зазначено особливості розвитку змістовної структури імені-образу.

Ключові слова: інтертекстуальність, поетика, поетонім, поетонімогенез, репро-
дукція, семантика, приховування.

Представлены доказательства, касающиеся исследования поэтонимогенеза в опу-
бликованном тексте пьесы и в рукописных материалах Набокова. Выявлены ключевые 
приемы поэтики онимов «Трагедии господина Морна». На примере СИ Тременс проде-
монстрирована специфика “говорящих имен” драматического произведения; обозначе-
ны особенности развития содержательной структуры имени-образа.

Ключевые слова: интертекстуальность, поэтика, поэтоним, поэтонимогенез, ре-
продукция, семантика, сокрытие.

The evidences, concerning investigation of poetonymogenesis in the published play and the 
Nabokov’s manuscript are used. The key methods of the onym’s poetics «Трагедии господина 
Морна» is revealed. The specificity of speaking proper names in the play is showed in nomi-
nation "Тременс". The features of development of semantic structure in a name-image are 
designated.

Key words: concealment, intertextual, poetics, poetonym, poetonymogenesis, reproduc-
tion, semantics.

«Трагедия господина Морна», законченная в 1924 году, занимает совершенно особое 
место в русскоязычном творчестве В. Набокова. Б. Бойд называет ее самым значитель-
ным произведением из всего написанного к тому времени Набоковым в любом жанре, 
которое “обнаруживает в высшей степени самобытные особенности, присущие его зре-
лой драматургии” [1: 261-263]. Во многом пьеса определяет путь не только сиринского, 
но и набоковского периода, поскольку основные методы и приемы поэтики, сюжетные 
линии и темы, мотивы и образы «Трагедии» мигрируют в последующие тексты писателя 
и становятся знаками внутренней интертекстуальной связи. 

Согласно Б. Бойду, «Трагедия господина Морна» – это “трагедия о счастье”: так на-
стойчиво звучит здесь мысль, что для тех, кто не отказывается видеть, “жизнь изобилует 
счастьем даже перед лицом смерти” [1: 265]. Единственная неизбывная трагедия пьесы 
– это судьба ее текста. Она никогда не была опубликована при жизни автора, и Набоковы, 
передавая рукопись в Библиотеку Конгресса, считали, что она сохранилась полностью. 
Затем обнаружилось, что фрагменты двух последних сцен (вероятно, 1/10 часть всего 
текста) отсутствуют [1: 266]. В 1997 г. «Трагедия господина Морна» была опубликована 
в журнале «Звезда», и только в 2008 г. выходит отдельным изданием весь сохранившийся 
©   Кравченко Э.А., 2012



242

текст (5 актов и 8 картин) и рабочие материалы: прозаическое Изложение, план раннего 
замысла, Линии персонажей и Развитие линий отдельных персонажей. В связи с этим 
круг статей, критических отзывов, интерпретаций «Трагедии» остается крайне ограни-
ченным в сравнении с сотнями работ, посвященных анализу русскоязычной прозы и дра-
матургии Набокова конца 30-х годов. 

Уникальность «Трагедии господина Морна» в том, что в ней впервые используется 
техника построения “узора судьбы” персонажей, сориентированных на историко-куль-
турных героев. В именах действующих лиц «Трагедии» воспроизводятся и трансфор-
мируются “старые” смыслы, накладываясь на “узор” нового текста, впервые (!) выстро-
енного по набоковским “правилам игры”. Именно здесь появляются сквозные мотивы 
и темы, сюжетные линии и образы произведений зрелого Набокова (мотив перехода в 
картину, ключевой в рассказе «Венецианка» и романе «Подвиг»; мотив одинокого коро-
ля, обреченного на изгнание; присутствие в тексте авторского представителя и многие 
другие). Наиболее явно «Трагедия господина Морна» предвосхищает русскоязычный 
рассказ «Ultima Thule», неоконченный роман «Solus Rex» и англоязычный «Pale Fire» 
(«Бледный огонь»). Адекватная интерпретация этих произведений невозможна без ис-
следования поэтики “пратекста”, которым и становится «Трагедия господина Морна», в 
свою очередь получая совершенно новое “измерение” в свете более поздней набоковской 
прозы. 

«Трагедия» вступает в противоречие с канонами драматургии: Набоков “разрушает” 
традицию создания действующего лица как “набора” изначально заданных возможно-
стей. Б. Бойд пишет, что “Набоков не принимает фатализм трагедии, неумолимость рока, 
которая очевидна с самого начала, железную логику причины и следствия <…>отвергает 
искусственное расщепление жизни на комедию и трагедию <…> и добивается, чтобы 
его персонаж полностью обманывал все ожидания, – и не один раз, а дважды и трижды” 
[1: 264-265]. Ловушки и обманные ходы, которые одновременно запутывают читателя 
и оставляют его в счастливом ожидании разгадки, – эта любимая игра Набокова начи-
нается именно в «Трагедии господина Морна». В пьесе «Событие», написанной десять 
лет спустя, авторская позиция выражена с помощью намеренно переделанного афоризма 
А.П. Чехова: “<…> если в первом действии висит на стене ружье, то в последнем оно 
должно дать осечку” [2: 381]. Отрицая конфликт, управляемый причинно-следственны-
ми законами человеческой судьбы, Набоков апеллирует к восприятию жизни и судьбы 
как складывающегося “узора”. “Я сомневаюсь в том, что можно провести четкую ли-
нию между трагическим и шутовским, роковым и случайным, зависимостью от причин 
и следствий и капризом свободной воли. Высшей формой трагедии мне представляется 
создание некоего уникального узора жизни, в котором испытания и горести отдельного 
человека будут следовать правилам его собственной индивидуальности, а не правилам 
театра, какими мы их знаем”, – скажет Набоков в лекции «Трагедия трагедии», которая 
занимала ключевое место в его лекциях о драме и с успехом читалась в различных учеб-
ных заведениях США [3: 517]. 

Особое место в интерпретации пьесы принадлежит истолкованию поэтики имен 
действующих лиц, прежде всего, их происхождению, внутренней форме, смысловой 
структуре. Различные мнения были высказаны по поводу использования в «Трагедии го-
сподина Морна» так называемых “говорящих имен”. Г. Барабтало, первым обративший 
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внимание на этот прием, считает “говорящие имена” одной из слабостей пьесы: «Морн 
акустически соотносится с английским утром (но и горестным плачем), Тременс – со 
своею хронической лихорадкой, Мидия – с английским произношением Медеи, Эдмин – 
с английским корнем слова “прислуживающий” (“администратор”), Ганус значит “свет-
лый”, и может быть здесь имеется в виду какое-то соотнесение с Янусом и даже Ясоном. 
Старик Дандилио своим именем (и отчасти видом) напоминает одуванчик (dandelion по-
английски), о чем упоминается в прозаическом изложении, где он назван “Дандэлио”» 
[Цит. по: 4: 570]. Наоборот, означенный “говорящий” состав действующих лиц А. Баби-
ков трактует как хитро устроенную ловушку: «С первых же строк “Трагедии” <…> На-
боков заставляет читателя обратить внимание на связь латинского значения имени кра-
мольника Тременса с его хронической лихорадкой. Однако это действительное значение 
служит лишь прикрытием значению действенному (курсив автора – Э.К.), которое про-
читывается <…> тем способом, которым Г. Барабтало сумел прочесть имя героя первого 
английского романа Набокова “Истинная жизнь Себастьяна Найта” (Sebastian Knight), 
как анаграмму английской фразы “Knight is absent”, “Найта нет”, раскрыв тем самым и 
подлинное назначение заглавия-подсказки романа. Подобно этой анаграмме <…> имя 
ТРЕМЕНС, простой перестановкой букв дающее “СМЕРТЕН”, проливает неожиданно 
яркий свет на все произведение» [5: 32]. 

Вне всяких сомнений, поэтонимы у Набокова – это не открыто говорящие имена 
действующих лиц комедий его литературных предшественников (какими являются, на-
пример, Скотинин, Стародум, Ляпкин-Тяпкин, Держиморда, Пролазов и сотни других), 
хотя и в них “говорит” прежде всего языковой смысл, а не “культурный код”. Анаграм-
матическая игра с именем Тременс демонстрирует основополагающий прием поэтики 
онимов «Трагедии»: в содержательной структуре собственных имен присутствуют яв-
ные (“говорящие”) и скрытые смыслы, которые предопределяют неоднозначность и ди-
намический характер образов персонажей. Эта “двойственность” содержания заявлена 
Набоковым в Линиях персонажей: 

“Линия морна – необычайно богата изломами – и душа его всегда искрится, играет, 
смотрит во все глаза: в минуту высшего отчаяния замечает смешную мелочь.

Линия гануса – изломана тоже, но душа Гануса видит только данное свое чувство, 
данную мысль – как сложный глаз мухи видит только то, на что обращена одна клетка 
глаза.

Линия Эдмина – глухая борьба благородства и лукавой любви – и все изломы ее 
построены на этих двух чувствах.

Линия Эллы – любовь, ищущая себе приюта или прикрытия – и не находящая ни 
того ни другого.

Линии остальных четырех типов куда проще, цельнее.
тременс – весь – бунт, пламенный, бесстрашный, грузный.
Клиян – краснобай и трус, но по-своему умеющий любить. Человек доморновского 

времени. Скверный поэт.
дэ <н>дилио – лучистый и легкий старичок, с душой, как одуванчик. Для него все – 

игра, всегда занятная, всегда случайная.
мидия – лукавая любовница, льнущая к блеску и к веселью” [6: 305]. 
“Разносторонность” страстей, которые движут героями, была подмечена уже в 
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первом отзыве на «Трагедию», появившемся в «Руле» 6 апреля 1924 г., примерно через 
месяц после чтения Набоковым пьесы в кругу литераторов и критиков: Морн – “смесь 
великолепия, смеха и вдохновенной трусости”, Клиян – “смесь животной боязни смер-
ти и всесильной нежности к Элле” [Цит. по: 4: 568]. Все без исключения действующие 
лица пьесы, обозначенные собственными именами, становятся воплощением темной и 
светлой сторон и, кроме того, они не статичны. Разработка линий отдельных персонажей 
(Гануса, Эдмина, Эллы) в рукописном Изложении подтверждает психологическую ди-
намику имен-образов, содержание которых взаимодействует с движением сюжета. Ср.: 
«Линия Эдмина

1) Чувство любви, заглушаемое благородством дружбы и верности королю (II кар-
тина I действие);

2) Боязнь за жизнь друга и короля <и>
3) <Боязнь> уступок чувству любви к Мидии и внутренняя ложь по прикрытием все 

того же благородства (конец II картины II действия);
4) Борьба между чувством долга и любовью – и быстрое торжество последней, но 

глубокое сознание вины (II картина III действия);
5) Попытка вернуться к другу, к королю – при сознании потери быстрого счастья 

любви Мидии (начало и середина III картины IV акта);
6) “Он делает чистую грудь всего”, как говорят англичане. Признается в обмане, но 

ничего изменить не может (конец III картины IV акта)» [6: 306-307].
Образность поэтонимов развивается традиционно набоковским, но совершенно но-

вым для русской литературы способом – так же Набоков составлял шахматные задачи, 
доставляющие художественное удовольствие: задачу без труда может решить обычный 
разгадчик, в то время как искушенному специалисту, заподозрившему более сложное 
решение, пришлось бы в погоне за миражем преодолеть, по словам автора, “замысло-
ватые мучения”. В мнимой прозрачности маскарадных имен «Трагедии» таятся “двой-
ные” смыслы, которые заключают в себе и огромный интертекстуальный потенциал, по-
скольку персонажи Набокова во многом “подражают” мифологическим и литературным 
героям. Среди историко-культурных источников пьесы называли «Отелло» и «Бурю» 
В. Шекспира, «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда» Р. Стивенсона, 
«Бориса Годунова», «Полтаву» А.С. Пушкина и др. Неназваными до сих пор остаются 
пьеса Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Клуб самоубийц» Р. Стивенсона, «Пир 
во время чумы» А.С. Пушкина и многие другие, с помощью которых автор сплетает 
смысловую ткань текста, воспроизводя и в различной степени трансформируя истори-
ко-культурную информацию. Интертекстуальная стратегия используется не только для 
построения сюжета и усиления энергетического потенциала текста, но и для создания 
образной сферы имен собственных как ключевых элементов пьесы, обустраивающих ху-
дожественное пространство таким образом, что замена или исключение любого (!) име-
ни может повлечь разрушение текста.

Итак, специфическими свойствами собственных имен «Трагедии господина Морна» 
являются следующие: 1) наличие в содержательной структуре СИ явных и скрытых ком-
понентов, которые предопределяют полигенетизм образов персонажей и требуют “рас-
секречивания”; 2) динамический характер имен-образов, развивающихся одновременно 
с сюжетным действием. Последняя из указанных особенностей убеждает, что поэтони-
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могенез нельзя исследовать только в каноническом тексте «Трагедии», отказавшись от 
рукописи прозаического Изложения, Линий персонажей и Развития линий. По справед-
ливому мнению В.М. Калинкина, ограничиваясь опубликованным текстом драматиче-
ского произведения, исследователь вынужден оставить за пределами внимания «<…> и 
моменты, относящиеся к возникновению замысла, и “движущие силы”, определившие 
в конечном итоге характер канонического текста» [7: 254]. Аксиомой поэтонимологии 
ученый считает обусловленность специфики СИ жанровой принадлежностью исследу-
емого произведения [8: 199]. Бесспорно и условное подразделение собственных имен в 
драматических текстах на группы: 1) перечень действующих лиц (зачастую факультатив-
ное явление), 2) употребление собственных имен в авторских ремарках к действиям, ак-
там, мизансценам и т.д. (тоже – факультативно), 3) указатели, представляющие реплики 
персонажей (облигаторная ситуация) и 4) использование СИ в речи действующих лиц, 
характерное для эпических, драматических и лиро-эпических произведений [8: 200]. 
Факультативный, нередко комментируемый (указания возраста, социального положения 
и т.д.), перечень действующих лиц становится «единственным местом, где “слышен” го-
лос автора» [7: 254]. Эта позиция отсутствует в «Трагедии господина Морна», однако 
восполняется благодаря означенным выше Линиям персонажей. 

Кроме того, есть еще несколько причин, которые подтверждают целесообразность 
анализа рабочих материалов пьесы. Во-первых, в Линиях персонажей и Развитии линий 
“зарегистрированы” не только классификационные семы ‘носитель имени’, ‘одушевлен-
ность’, ‘пол’, ‘возраст’, ‘социальная характеристика’, традиционные для имен драма-
тических персонажей у предшественников Набокова. Поэтонимы «Трагедии господина 
Морна» получают множество дифференцирующих, смыслоразличительных и эмоцио-
нально-оценочных характеристик-сем (ср., например, “Клиян – краснобай и трус, но 
по-своему умеющий любить. Человек доморновского времени. Скверный поэт” [6: 
305]), которые, вероятно, дόлжно понимать как ядерные в структуре имени-образа (ср. 
“тременс – весь – бунт, пламенный, бесстрашный, грузный” [6: 305]). Иными словами, 
мы получаем уникальную возможность не только “услышать” голос автора в перечне 
действующих лиц, но и определить тот дотекстовый семантический потенциал, кото-
рый закладывался в имена по мере стихотворного воплощения замысла. Сопоставление 
первичного (прозаического Изложения) и канонического текстов позволяет проследить 
поступательное движение имени в обоих художественных пространствах; обнаружить 
повтор и трансформацию в поэтонимах; увидеть и оценить возможное изменение автор-
ской позиции – “путь” от интенции (рукопись) до реализации имени (текст пьесы). Нако-
нец, наиболее “прозрачным” доказательством “подключения” к исследованию авторской 
рефлексии становится отсутствие фрагментов двух сцен пьесы, содержание которых 
хоть сколько-нибудь восстановится благодаря поэтонимологическому анализу рукописи.

И последний фактор, повлиявший на выбор «Трагедии господина Морна» для ис-
следования поэтонимогенеза. Интерес к собственным именам обусловлен основопола-
гающим приемом поэтики пьесы как поэтики сокрытия. Проблема безымянности, умол-
чания об имени до сих пор не получила достаточного освещения в поэтонимологии. Сю-
жетное построение «Трагедии» основано на двойственной роли главного действующего 
лица – господина Морна, под “маской” которого скрывается король-инкогнито. Дилемма 
героя становится своеобразным “толчком” к развитию мотивов и сюжетных линий пье-
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сы, а психологическая динамика имен-образов в той или иной мере зависит от взаимоот-
ношений персонажей с королем-Морном.

Цель комментария к собственным именам заключается в исследовании поэтонимо-
генеза и – шире – взаимодействия содержательной структуры текста и имени. Семы на-
капливаются в именах с развертыванием содержания, но и сама архитектоника текста 
возникает из смысловых компонентов, заключенных в онимах. Автор «Трагедии госпо-
дина Морна» воистину становится Набоковым – поэтика пьесы осознается как поэтика 
игры, сокрытия и обмана читательских ожиданий, матрешечной структуры текста, не-
однозначных интерпретаций – всего, что делает набоковские тексты беспрецедентными 
в истории русской и мировой литературы.

Комментарий представляет собой словарные статьи к именам действующих лиц 
каждой сцены (5 актов, 8 сцен) драматического произведения. Путь, который проходит 
оним в той или иной сцене, сопоставляется с развитием имени-образа в прозаическом 
Изложении. Особое внимание уделяется тем фрагментам пьесы, которые в измененном и 
переосмысленном облике входят в последующие русскоязычные и англоязычные произ-
ведения, что дает возможность в известной степени разгерметизировать пьесу и изучать 
поэтику онимов в комплексном тексте Набокова. В связи с этим для каждого акта обо-
значены явные и скрытые интертекстуальные источники (отмеченные набоковистами и 
установленными автором статьи), “задействованные” в формировании структуры и по-
этики данного фрагмента «Трагедии господина Морна». Комментарий к сценам начина-
ется с перечисления действующих и упоминаемых лиц, содержит указания на структур-
ные элементы поэтики сокрытия и идентифицирующие номинации онимов. Например: 

аКт I. Сцена I.
действующие лица: Тременс, Элла, Ганус.
упоминаемые лица: мать Эллы, Мидия, Клиян, король.
интертекстуальные источники: явные (миф о Минотавре, В. Шекспир «Отелло»); 

скрытые (миф о Ясоне и Медее, Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», А. Блок «Король 
на площади»). 

Поэтика сокрытия: имя и личность Гануса (“человек”), Тременс как ‘вождь мя-
тежников’, безымянный посетитель Тременса (“незнакомец”, “посланец”), король в ма-
ске и без имени.

образец комментария к имени Тременс. 
В плане раннего варианта «Трагедии», где имена (за исключением “Господин Морн”) 

отсутствуют, Тременс назван “Предателем” [6: 308]. В соответствии с Линией персона-
жа, “тременс – весь – бунт, пламенный, бесстрашный, грузный” [6: 305].

Сюжетное действие “отталкивается” от значения “говорящего имени” Тременс, об-
разованного от латинского tremens (‘дрожащий’). Это имя намекает на delirium tremens 
(букв.: “дрожательный бред”), медицинское название белой горячки [4: 570]. Сцена от-
крывается монологом Тременса о лихорадке (закутанный в плед, он сидит у пылающе-
го камина): Сон, лихорадка, сон; глухие смены / двух часовых [9: 139]. Сразу же акту-
ализируется контекстная сема поэтонима – ‘сон, дремота’, представленная в ремарке 
“дремлет Тременс” и в первой реплике персонажа. Входя в один смысловой ряд, слова 
“дремлет” и “сон” оказываются связанными с именем героя на фонетическом и сюжет-
ном уровнях. Аллитеративно-ассонансный повтор дрем- / трем вводит не только темати-
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ческую линию сонливости Тременса, но и сквозную для пьесы тему сна / яви. 
Монолог героя развертывается на контрастном противопоставлении ‘огня’ и ‘холода, 

озноба’. В первое семантическое поле, заданное в авторской характеристике персонажа 
(“пламенный”), включены слова и словосочетания камин горящий, огонь, заполыхать, 
пылать; ко второй группе относятся холод, холодеть, озноб. Использование этих лекси-
ческих / контекстных синонимов и антонимов в переносных (метафорических и метони-
мических) значениях порождает сему ‘мятежности’ Тременса, жаждущего взбунтовать 
столицу: Сердце, сердце, / Заполыхай! Изыди, змий озноба!.. / Бессилен я… Но, сердце, 
как хотел бы / я передать мой трепетный недуг / столице этой стройной и беспечной, / 
чтоб площадь Королевская потела, / пылала бы, как вот мое чело; чтоб холодели улицы 
босые… [9: 139]. 

Смысловая структура имени Тременс, состоящая из сем ‘дрожь’, ‘лихорадка’, ‘сон, 
дремота’, ‘мятежность’, предопределяет одну из основных сюжетных ситуаций тра-
гедии: зачинщиком бунта, который вскоре охватит “беспечную” страну, станет пламен-
ный Тременс. Не реализованной в монологе Тременса остается входящая в структуру 
онима сема ‘смерти’, указанная в Изложении «Трагедии»: “Его всегда трясет лихорадка 
(…я такого дня не помню, чтоб не ползли змееныши озноба вдоль по спине, чтоб не 
стучали зубы, как костяные кастаньеты смерти, танцующей без роздыху…)” [6: 281]. 
Как отмечает А. Бабиков, с первых же строк «Трагедии» Набоков заставляет читателя 
обратить внимание на связь латинского значения имени крамольника с его хронической 
лихорадкой, но это значение служит лишь прикрытием значению “действенному”, кото-
рое сокрыто в имени Тременс, – анаграмме “смертен” [5: 32]. Связь между развитием 
сюжетного действия и содержанием, заложенным в анаграмме поэтонима, подтвержда-
ется и аллитеративным сходством русского “смертен” с английской лексемой mortal 
‘смертный’, используемой в функции существительного [10: 466]. Эта тема возникает 
в контексте-воспоминании Тременса об умершей жене, который “проявляет” его осо-
бое отношение к смерти как освобождению, к Смерти – разрушительнице жизни, что 
полностью соответствует бунтарскому началу персонажа: Спасибо, смерть, / Что от 
меня взяла ты эту нежность: свободен я, свободен и безумен… / Еще не раз, услуж-
ливая смерть, / столкуемся… / О, я тебя пошлю / вон в эту ночь, в те огненные окна / 
над темными сугробами – в дома, / где пляшет, вьется жизнь… [9: 141]. Обращение к 
соратнице-смерти, усиливая сему ‘смертности’ и формируя новую сему ‘безумия’, на 
сюжетном уровне предвосхищает кровавый мятеж, предводителем которого станет без-
умный Тременс.

Неожиданное появление сбежавшего с каторги Гануса и беседа с ним Тременса по-
зволяют ретроспективно осветить события четырехлетней давности, когда Тременс был 
вождем “шайки мятежников” [6: 281]. Эта содержательная информация дополняет по-
этоним семой ‘вождь мятежников’ (Мой друг, мой вождь, мой Тременс, главный вождь 
мятежников [9: 142]), а в следующем контексте эксплицирует ведущую направленность 
поэтики «Трагедии»: Ведь я живу, как прежде; / меня молва не именует; я / все тот 
же вождь извилистый и тайный… [9: 143], основанной на семах ‘сокрытия и тайны’. 

Затем Тременс сообщает Ганусу предысторию того, как ему удалось избежать на-
казания. В рассказе о приходе “незнакомца”, якобы посланного королем, интенсифици-
руются семантические компоненты ‘озноб’ и ‘сон’: Я тут сидел и зыблился в ознобе, как 
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отраженье в проруби; Четыре года жду, / Мне снятся сны громадные… [9: 144-145]. 
Вынужденное “страстное бездействие” Тременс воспринимает как трагедию: помилова-
ние короля сыграло с ним злую шутку. Он не может ни разделить черную судьбу иных 
мятежников, ни дождаться “промаха от напряженной власти” [9: 145]. В первой картине 
Изложения эти события описаны следующим образом: “Тременс рассказывает, что, когда 
суд вынес приговор над пойманными мятежниками, он, Тременс, написал королю пись-
мо, в котором отдавал себя королевской власти. На следующий день вечером в комнату 
к Тременсу вошел человек, который себя не назвал и лица которого Тременс не разобрал 
<…> человек спокойно объявил Тременсу, что король не преследует ума, будь он и тлет-
ворен, а карает глупость, слушающуюся чужого ума. То есть умный вождь прощен, но 
все его подчиненные сосланы. Пусть же Тременс продолжает свои беззаконные попытки 
– все будет тщетно, так как он только помогает королю собирать, сосредоточивать в одно 
место мятежные части народа, которые и караются нужным образом. Король поощряет 
Тременса, как невольного своего помощника <…> С тех пор Тременс все собирается с 
силами, у него одна мечта: истребить, разрушить, придать стране красоту развалин” [6: 
282]. В стихотворном тексте семантика разрушительной натуры Тременса подчеркивает-
ся страстным обращением к Ганусу: Все, Ганус, разрушенье. / И чем быстрей оно, тем 
слаще, слаще… [9: 153]. Повторяющиеся контексты, которые усиливают заданные семы 
имени Тременс (Так мы одни с тобою, змий озноба? [9: 154]; (Указывает на Тременса). 
Задремал, смотрите… [9: 148]), эксплицируют одну из существенных сторон поэтики 
пьесы – репродукции или реактуализации. Семы ‘огонь’, ‘холод’, ‘смерть’, ‘разрушенье’ 
(Но, право же, я сделал все, чтоб с вами / гореть в аду [9: 143]; … ты чувствуешь мой 
истинный огонь… [9: 152]; …по всей моей стране / распространит пожар и холод чуд-
ной, / мучительной болезни: мятежи / смертельные, глухое разрушенье; / блаженство, 
пустота, небытие [9: 154-155]) повторяются в обращениях вождя к мятежнику Ганусу. 
В словах Тременса о смерти и разрушении слышен реминисцентный отзвук мотивов дра-
мы А. Блока «Король на площади»: в первом действии Второй неизвестный восклицает: 
Какое счастье – умереть, и “зловещий” Голос Третьего отвечает: Он говорит о счастьи. 
Пойдем одни – жечь и разрушать [11: 27]. 

В последнем цитируемом фрагменте «Трагедии» (финальные строки первого акта) 
контрастные семы в имени Тременса отображают ‘двойственность’ персонажа: его 
пламенную жажду бунтовать (‘пожар’) и жажду пустоты и небытия (‘холод’). ‘Тра-
гичность судьбы’ Тременса, вынужденного до поры сдерживать свои разрушительные 
“инстинкты”, реализуется прежде всего благодаря безымянности (“меня молва не име-
нует”), точнее – сокрытию того факта, что именно Тременс является главным вождем 
мятежников (сема ‘сокрытия и тайны’). Такое забвение, почти аннигиляция личности и 
порождает лихорадочное беспокойство, жажду разрушения, безумие и душевные муки 
трагического героя. 

Поскольку за рамками статьи остаются “представления” имени Тременс в последу-
ющих актах и сценах, отметим лишь специфические черты поэтонима, “вложенные” 
в проанализированном здесь фрагменте пьесы: 1) Набоков структурирует содержание 
имени, используя прием повтора / реактуализации (семы ‘огонь’, ‘холод’, ‘смерть’, ‘раз-
рушенье’); 2) контекстная семантика поддерживает информацию, сокрытую во внутрен-
ней форме поэтонима (Тременс – анаграмма смертен); 3) умолчание прошлого Тремен-
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са (‘вождь мятежников’) демонстрирует основополагающие для «Трагедии господина 
Морна» приемы сокрытия и тайны; 4) семы имени актуализированы и реактуализирова-
ны в речи самого Тременса и его собеседника (Гануса). 
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УДК  821.161.2.“09”Винниченко
Рева Л.В.

                                                                                               (Ізмаїл, Україна)

КонтраСти БуттЯ у ПовіСті «на той БіК» в. винничЕнКа

У статті запропоновано аналіз повісті «На той бік» В. Винниченка. Звернуто увагу 
на складні константи взаємостосунків між героями. Зроблено спробу пояснити стильо-
ву своєрідність твору поетикою неореалізму, яка домінувала на початку ХХ століття.

Ключові слова: стиль, стильові домінанти, неореалізм, світосприйняття.
В статье анализируется повесть «На ту сторону» В. Винниченко. Обращено вни-

мание на сложные константы взаимоотношений между героями. Сделана попытка 
объяснить стилевое своеобразие произведения через поэтику неореализма, которая до-
минировала в начале ХХ века.

Ключевые слова: стиль, стилевые доминанты, неореализм, мировосприятие.
The article deals with the story «To the other side» by V. Vinnichenko. Special attention is 

paid to difficult constants of mutual relations between heroes. The attempt to explain stylish 
originality of work through the poetics of neorealism which prevailed at the beginning of 20 
century is made.

Key words: style, stylish dominants, neorealism, worldview.

Повість «На той бік» з’явилась у період перебування В. Винниченка в Австрії, у 
час, коли він осмислював гіркі уроки української революції. Написана у 1919 році, вона 
уперше була надрукована 1923 року (у деяких виданнях помилково називається роком 
створення) у Празькому видавництві «Нова Україна», а потім за сприяння Г. Костюка у 
Нью-Йорку (1972). В Україні вперше повість вийшла у 2005 році у збірці вибраних тво-
рів за упорядкуванням О. Савченко. Складна доля публікації пов’язана і з небажанням 
критиків досліджувати художньо-естетичні пласти твору. Єдиним автором, хто зробив 
перші спроби наукового огляду повісті, є сучасний дослідник О. Гожик, який привернув 
увагу до твору у зв’язку з дослідженням утопічності та антиутопічності [1; 2]. Хоча слід 
зауважити, що назва твору завжди згадується у дослідженнях філософського світогляду 
митця, а також доволі часто із тексту наводяться відомі авторські міркування про нірвану 
Шопенгауера та імператив Канта [3: 107]. О. Савченко, наприклад, зазначала, що імена 
Епікура, Канта, Шопенґавера, які згадуються у повісті у зв’язку з особливою цікавістю 
головного героя до їх праць, з’являються не випадково. Адже, як і герой твору, її автор 
активно цікавився розвитком філософської думки, оригінальними філософськими ідея-
ми, котрі в період розробки письменником теорії «конкордизму» відіграли значну роль 
[3: 348]. Те, що повість була тривалий час заборонена, має пояснення, оскільки в ній 
представлено образи червоноармійців як убивць і ґвалтівників, порушуються питання 
заборони української мови, відверто висловлюється зневага до російського насильства, 
подаються історичні свідчення руйнації налагодженого життя, численного нищення лю-
дей, некомпетентності нової влади, зустрічається деталь про більшу довіру «чужим» 
німцям, ніж «своїм» червоноармійцям. Весь цей «набір» авторських міркувань, художніх 
©   Рева Л.В., 2012
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тонкощів і деталізації сприяв тривалому нехтуванню твору, де автор постає не тільки як 
митець, але й як людина, що намагається зрозуміти світ, який припав на її життя. А тому 
без обережних хитрощів чи художнього опосередкування В. Винниченко залучає власні 
думки про відомі йому події і час, водночас критикує, жахається і попереджає про не-
безпечність нової влади. У художній відвертості С. Єфремов убачав пошук і страждання 
письменника знайти відповіді на питання, які ставить життя: «… жагуче <…> добивався 
він правди, допитливо <…> розплутував “дізгармонії” між сущим і тим, що повинно 
бути – і воно його боліло так, як і його героїв, то заплутувались у несходимих супереч-
ностях життя й самого автора заплутуючи [4: 296–297]».

Фабула твору становить нескладну чергу подій: доктор медицини Михайло Петро-
вич Верходуб зустрічає молоду жінку Ольгу Іванівну Чорнявську. Доктор вирішує до-
помогти жінці дістатися до Полтавської губернії (на той бік). Під час подорожі вони 
опиняються у червоноармійців, від яких уночі втекли. Очевидна не тільки стислість, але 
й слабкість фабули. Втім, з позиції своєрідності поетики нового реалізму нерозвиненість 
фабули є неореалістичною стильовою ознакою. Привертає увагу ще одна з характер-
них рис неореалізму: особливе акцентування на деталях, змалювання яких становить 
новий реалістичний погляд письменника та його героїв на світ. Дослідники помічали, 
що В. Винниченка більше цікавить поглиблене застосування художньої деталі, до якої 
він звертався для змалювання психологічної своєрідності персонажів. Ці спостережен-
ня стосуються і повісті, де предметом художнього вивчення стає людина з її духовним 
світом, неповторним психічним життям. У манері письма автора поєднується художнє 
змалювання світу й аналіз того, що в ньому відбувається. Зазначимо, що у повісті не-
має яскравих і ґрунтовних описів природи, подій. Навіть у портретних характеристиках 
письменник заглиблюється в деталізацію внутрішніх порухів душі людини, її настро-
їв, переживань. Також у описі людини відсутні різкі, категоричні судження й оцінки. 
А окремий ситуативний внутрішній стан постає результатом певного психологічного 
процесу й поєднує різні відтінки настроїв та почуттів, тому безліч чинників формують 
душевний стан особистості у певний момент. 

Своїх персонажів – доктора Верходуба та Ольгу – В. Винниченко виокремлює 
з-поміж маси. Використані ним метафори «гурту» створюють базовий фон для показу 
значення окремої особи. Свій особистісний потенціал герої В. Винниченка розкривають 
у процесі пошуку істини та сенсу життя. Для доктора ці пошуки мають символічний 
характер: усе, що відбувається з ним, має символізацію заповнення «келиха мудрості». З 
цього автор починає свою розповідь: «Колись-колись давно, місяців два-три тому, доктор 
Верходуб обережно й дбайливо ніс через життя келих своєї мудрости, зібраної по краплі 
з гірких і солодких квітів буття. Кожна людина, перебувши час цвітіння, починає збирати 
келех своєї мудрости. І що буйніше, що болючіше, що радісніше було цвітіння, то по-
внішим стає на старість келих [3: 105]». Із такого зачину стає зрозумілим вік головного 
героя, на який вказує метафора (перебувши час цвітіння) і не випадкова у зв’язку з віком 
лексика, – слово «старість». 

Із символом келиха пов’язаний символ хвилі, яка змиває все на своєму шляху. Келих 
мудрості доктор втрачає після трьох таких хвиль. Перша хвиля «збаламучених людських 
келихів із фронтів линула на трон і змила його»; її наслідками стала поява в очах людей 
(які діляться для доктора на пацієнтів і не-пацієнтів) блиску святочної гарячки, перетво-
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рення адвоката-боржника на товариша-комісара, поїздки гарненьких дамочок (які «заки-
нули хвилюючі теософічні сеанси») на мітинги, коли всі «почували себе трошки ненор-
мальними» і «ганяли по засіданнях різних комісій». Друга хвиля «шугнула і змила все: і 
партнера-комісара, і комісії, і гарненьких дамочок, і гарячковий блиск святості [3: 107]». 
Третя «вибила з обережних, любовних рук келих і викинула доктора Верходуба, голо-
го, обідраного, потовченого, очманілого, на кін життя, на якому відігравалась п’єса без 
теософій і в якій йому доводилося грати несподівану ролю “буржуяки” й “паразита на 
народньому тілі” [3: 107]». Після цих хвиль-подій у доктора не стало келиха, а в середині 
жила істота, яка здригувалась, щулилась, ховалась, «нюхом розпізнавала під пролетар-
ськими пальтами приятеля чи ворога і внутрішньо махала хвостом, чи вишкіряла зуби». 
Появі темної істоти доктор не радий, вона в ньому існувала сама по собі і «не підлягала 
ніяким умовлянням, глузуванням, соромленням, гнівам і прокляттям». Темна істота по-
водить себе по-різному: зникає і знов з’являється, щоб врятувати доктора. Коли він об-
думував втечу від червоноармійців, «темна істота стала на задні лапи й наготовилась до 
лютого останнього бою». Символ келиха згадує герой у зв’язку з цікавістю, чи падають 
краплі мудрості до келиха молодої жінки під час їх відвертої розмови. Кінцівка твору, як 
і початок, також пов’язаний із символом келиха, до якого після всіх подій спала «тужним 
дзвоном тиха, не вичитана ні в Канта, ні в Епікура, нова краплина мудрості».

Подіям нового життя доктора передувало інше життя, коли він був просто доктором, 
часом цитував грецькою мовою улюбленого свого філософа Епікура і трішки йшов на 
компроміс зі своїм світоглядом. Автор подає основні акценти його життя: повітові да-
мочки (яких він лікував «од усіх повітових хвороб теософічними модерними сеансами, 
в яких астрально-містичні дотики грали не останню ролю»), начальство (яке перепи-
няло шлях його життя, а він «балакав з такою певністю у гідність, розум і величність 
влади, що начальство не сміло ламати йому цієї віри й не ставило ніяких перешкод на 
шляху його»), багаті (які від розмови з ним почувалися ніяково за своє багатство), бідні 
(які сприймали свою бідність як хворобу, якої не треба соромитись, бо заразити нею не 
можна). В описі минулого часу Верходуба помітний вплив чеховських оповідань. Так, 
автор приділяє увагу носові головного героя як важливій частині іміджу (ніс був гор-
дістю доктора так само, як «був би гордістю всякого античного красеня»), описано очі у 
пенсне з золотим ланцюжком («важкуваті, вибачливо-розумні очі», «від погляду яких у 
пацієнток з’являлась непохитна віра в видужання»), одяг, вказано на кольорові переваги 
речей, які зазначено автором як «верходубівський» стиль. Нове життя сприймається як 
велетенська хвиля, котру Верходуб, «пригнувшись, зщулившись і здригуючись, перепус-
кав через свою голову», оселившись у матері свого двірника. Автор тонко іронізує над 
своїм героєм, тому укривання Верходуба називає «рятуванням черепа». Символ черепа 
не випадково з’являється у творі, адже з ним асоціюється смерть, жахливо конкретна у 
часі революційних подій. Тому доктор закидає «бібліотеку з Епікурами», не цитує фі-
лософів, припиняє займатися лікуванням, адже «яка рація лікувати людям шлунки, чи 
легені, коли завтра в них будуть розтрощені черепи? Та ніхто й не турбував доктора з 
такими дурницями [3: 108]».

Філософія життя, яку доктор знав із книг, розбилася вщент реаліями життя, яке пе-
ретворює на штукатурку все, «розвалюється і валиться йому на душу». Тому «величні 
та богоподібні» улюблені філософи героя «Епікур із своєю атараксією, і Шопенґавер 



253

із своєю нірваною, і Кант із своїм імперативом» починають здаватися «малесенькими, 
смішними, жалюгідними й образливо-фальшивими» серед дійсності з «громовим риган-
ням гармат», «змерзлого цокотіння зубами кулеметів», серед «приставлених до грудей 
забризканих кров’ю револьверів». Образ келиха з’являється тоді, коли доктор уже пере-
жив багато пов’язаного з тими подіями, які відбувались, а тому для себе робить висновки 
як вижити за таких нелюдських умовах: «Живи не так, щоб досягти атараксії, нірвани, 
царства небесного, чи земного. Живи не так, щоб закон твого життя міг бути законом 
для всіх. А так живи все своє життя, наче ти через годину маєш померти. Май на годи-
ну від себе смерть і ти побачиш, як на цьому віддаленні кожний мент життя стане тобі 
самоцінним, неповторним, прекрасним. Все любе, все благословенне, що живе, навіть 
твої страждання, твій сором, ганьба, поневіряння [3: 109]». Герой привертає увагу до 
простоти життя без келиха, без помешкання, без золотого пенсне й сіросталевого жилета 
«на краю міста в халупчині з синіми віконниками й мазаною призьбою». Це нове життя 
сприймається як незрозуміле, «явно-ненормальне», «вихлюпнуте на вулицю», але любе. 
«П’яність якась? Очайдушність засудженого на смерть?», – так думає про своє станови-
ще Верходуб. Новий стан нагадує герою дитинство і гру під зливою. Він пригадує своє 
відчуття від дощу, яке з’являлося у нього маленького: «і легкість, і голість, і безпечність, 
і незалежність». Відчуття незалежності пов’язане з відчуттям втрати страху та жалем: 
«Незалежність од усього, за що треба було колись боятись. Що може злякати людину, яка 
завтра, сьогодні, через годину, через хвилину може загубити найцінніше, – життя? <…> 
І дивна легкість обгорталась солодким, ніколи незнаним, прозорим, як осінні сонячні 
вечори, сумом і жалем. Жалем до всього, “без різниці партій, клясів, анексій і контр-
ибуцій” [3: 108]».

Крізь створену автором грань особистості та суспільно складну призму не завжди 
можна зробити однозначний, площинний висновок щодо життєвих позицій персонажів 
у непростий для вибору історичний час. Ці проблеми становлять сутність художнього 
мистецтва письменника, яке розкривається передусім через індивідуально обрані засоби 
творення. Наприклад, дія твору відбувається навесні, але «розбризкується» вона «жов-
тявими листочками». Через образ природи переданий соціальний безлад, де «бульвар-
чики понівечені», а кущі потоптані й поламані. Вся структура образів підпорядкована 
іншим філософським вимірам, де є винні й невинні за хаос, автор поєднує все: сонце, 
природу, винних і невинних, червоноармійців і буржуїв, цуценя і «зачучверену» собаку. 
В образотворенні спостерігається неореалістична відвертість: «Сонце, як з помпи, при-
скало промінням на винних і невинних, на буруньки, на червоноармійців, на буржуїв, на 
цуценя біля крамнички з закислими очима [3: 110]». У подіях часу відкривається нова 
реальність: «Ах, правда: буржуїв на вулицях зовсім не було, все ходили «пролетарі» в 
поганеньких пальтах, у кашкетиках, у хустках, – ні одного ж тобі дамського капелюха, 
ні одного чистенького комірчика на все місто! Он ішов по тім боці заводчик Бромберг, 
мільйонер, шикун, дві вілли в Фінляндії й Криму, – та й той, бідолаха, спролетаризував-
ся: в покривлених черевиках, на голові рябенький картузик, на плечах куций піджачок. 
Не мільйонер, а вбогенький собі єврейчик-крамар [3: 110]». Ця правда відкриває для 
доктора, а також для автора (адже через його сприйняття передані події) нову філосо-
фію, підґрунтя якої має неореалістичне спрямування у своєму зв’язку з прагматичним 
мисленням, відносним сприйняттям подій у їх взаємодії, позитивістсько-гуманістич-
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ними нахилами на основі православної релігії. Тому у творі знаходимо окличну форму 
глибокого розуміння існування: «Але й Бромберг, і цуценя з закислими очима – одні на 
світі, неповторні, цікаві, потрібні, необхідні, милі, – хай живуть благословенні! [3: 110]».

В описі подій акценти зазначені на окремих словах, вони становлять суть того, що 
відбувається і як автор ставиться до цього. У кожному із таких описів складається своя 
лінія акцентних слів: червоноармійці (які кудись гнали) – влада (що «їздить розлягшись 
і поставивши ногу на сидіння») – переможці (у котрих «в руках були рушниці, на поясах 
револьвери, бомби, гранати, а на колінах часом дівчата в рожевих, настовбурчених, як із 
картону, сукнях») – погроми (повибивані й позабиваті вікна, прострілені й продірявлені 
стіни) – «пролетарська» публіка (яка «швендяла», «збиралась то тут, то там у купки й 
діловито, заклопотано розмовляла») – масові розстріли (які будуть уночі) – буржуї (яких 
поженуть рити окопи) – німці й українці (які невідомо де знаходяться) [3: 110]. Відчутна 
відверта зневага до виявів людських інстинктів, невихованості, безкультур’я, стадності. 
Водночас В. Винниченко намагається зрозуміти, чому так: «… чому така жорстокість і 
лють у цієї сірої маси і звідки вона? Невже вона вся, як є, читала Маркса й, експропрі-
юючи експропріаторів, тільки передавала куті меду? [3: 111]». Пояснення жорстокості 
подається через філософію судження, що є своєрідним висновком: здійснення «закону 
ворожості чужого до чужого». Суть цього закону полягає в тому, «щоб гепнути чоботом 
у те, до чого підходив раніше з побожним острахом», «гепнути своїх повержених богів», 
а тому «і що більша була побожність, що недосяжнішими здавались усі божественності, 
то дужча, розперезаніша, лютіша мусить бути сласність гупання чоботом [3: 111]». Усе 
поєднується філософськими розуміннями доктора як взаємопов’язана необхідність: «і 
жорстокість, і лють, і передавання куті меду, все було необхідне, законне й зрозуміле, як 
законне, необхідне й зрозуміле оте цуценя з закислими очима на сонечку [3: 111]». Це 
поєднання нагадує міркування філософів-неореалістів, спостерігання за життям яких на-
водило на думки про взаємопов’язану необхідність між зеленим і синім, стільцями і кру-
глими квадратами, Шекспіром і Наполеоном. Свої дивні поєднання і український автор, і 
філософи-неореалісти пояснювали єдиним словом – це життя з усіма своїми цінностями. 
Тому В. Винниченко зазначає: «… скільки великого змісту може бути в одній голодній, 
зачучвереній собаці для того, хто пам’ятає, що через годину може не стати ні цих собак, 
ні неба, ні заповітів, ні ненависті, ні майбутнього! [3: 111]». 

Разом із Наядою-Ольгою Верходуб намагається дістати дозвіл на виїзд на гайда-
мацьку сторону до Полтавської губернії. Для цього вони ідуть до комітету, де «кишіло 
різномасним пролетаріатом», стояв «безпорадний порох невміння й гамору», а черги не 
пропускали «ніяке стороннє тіло», і радість була від того, що не мало відношення до 
«стєнки». «Стєнка», хижі погляди, товариш Хижняков і принижені колишні владарі, які 
«їли начальство боязкими очами», втілюють історію подій за відомих В. Винниченку 
часів. Здається, цим часам протистоять усі жіночі образи, яких вивів у художній світ 
письменник і яким надав неймовірну жагу життя. Наприклад, усі розуміють, що отрима-
ти дозвіл неможливо, однак Наяда впевнена, що «велике бажання є три четверті досяг-
нення мети [3: 114]». Якщо чоловічі погляди на гарну жінку виражають непорозуміння, 
острах, жаль, то жіночі – заздрість: «навіть у такий час <…> жива жінка заздрить навіть 
мертвій, аби гарній, і готова помінятися з нею станом [3: 117]». У комітеті «жіноцтво, з 
усіх сил намагаючись довести свою рівноцінність у рабстві праці, виявляє до службових 
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обов’язків надідеальну старанність [3: 125]». Сила ненависті жінки також набагато біль-
ша, ніж у чоловіків. Автор так представив її: «сила ненависті була в цієї жінки не нена-
вистю одної людини. Іменно точка перехрещення сил цілого народу, що віками сидів у 
ямі. Сині очі Наяди зникли. <…> Це й не Шарльотта Корде з Кривих Гарбузів стояла тут 
<…> а самі Криві Гарбузи, тисячі, сотні тисяч Кривих Гарбузів вилізли з ями й труси-
лись од перелитої через вінця віків ненависти. Дійсно, про які логічні міркування можна 
було тут говорити? Точки перехрещення не міркують, просто зустрічаються й нищать 
одна одну [3: 149]».

Автор звертає увагу на проблему української мови, національності. Наприклад, чи-
мало тексту відведено історії про заміну жовто-синьої вивіски «Любомирська споживча 
товариська крамниця» на вивіску «Любомирская общественно-потребительская лавка». 
Проблема вирішується у стилі автора: відверто, безкомпромісно, іронічно, з гіркотою 
жалю. Ці елементи підтекстуально передані в діалозі тих, хто знімав жовто-синю виві-
ску, яка «ні за що не хотіла злізати», однак її все ж таки «перевернули лицем до землі, 
тримаючи, як покійника над могилою»:

« – Та сокирою по гаках! По гаках її!
– Еге, сокирою. Зубами не вгризеш її.
– Ек, подлая! Дай-ка брат, вінтовку сюда. Погоді, Кондрат! Ми єйо січас. Только с 

вінтовкой і можно с ней справіться. Ми єйо вінтовочкой подсадим! <…>
– А нукась, посторонись там! Україна лєтіт! [3: 138]».
Націоналістичного підтексту набуває слово «стєнка», зустрічаються й інші вислови: 

«кацапська точка перехрещення», «кацапська брутальна гидь», «україножер». Автор на-
магається зрозуміти всі перехресні точки українських і російських історичних сил: «… 
отак Леніни і Машкови роблять з усією Україною. <…> Перехресні точки історичних і 
ще якихсь там сил? Я – теж перехресна точка. Грабіжник, якому хочеться жити з чужого 
добра, перехресна точка? <…> Але той, кого грабіжник грабує, так само є точка перехре-
щення сил самооборони, і він нищить грабіжника! [3: 148]». На проблему примирення 
звертав увагу дослідник історичного шляху української літератури першої третини ХХ 
століття М. Шкандрій. Він зазначав, що письменники цього періоду, зокрема В. Винни-
ченко, захоплювалися духовним дуалізмом і «намагалися примирити в собі боротьбу 
двох “душ” – російської й української – з трагічними для себе наслідками [5: 213]».

Роздуми про життя, його цінність подані автором через різні аспекти людського розу-
міння, міркування та засоби творення. Так, своєрідного змісту набувають думи доктора 
про смерть як «мінус»: «… природа дбає про великі числа, а одиниці для неї тільки 
матеріал у її математичних розрахунках – одні з мінусами, другі з плюсами, – він міг 
навіть виразно уявити собі свій мінус в образі револьвера одної з сірих шинель, з тих 
одиниць, які самі завтра будуть із мінусами [3: 132]». Слід звернути увагу й на ті розду-
ми, у котрих постають акцентні лінії вартості, наприклад: математика – мудрість – ідея 
– смерть. Наведемо їх: «… хай один із сліпих мінусів сліпої математики проткне йому 
горло багнетом. <…> захарчить, захлюпотить кров, пройде кілька корчів по тілі й не ста-
не нічого, ні мінусів, ні плюсів, ні математики, ні смерті. Смерть буває тільки в живих, а 
не в мертвих. Для мудрого ж ідея й образ смерті є тільки тими тінями, які роблять радощі 
життя рельєфно-опуклими [3: 132]». У творі спостерігаються різні стильові площини: 
романтичні, імпресіоністичні, символічні, експресіоністичні, однак основою фабульної 
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конструкції залишається реалізм подій та їх реалістичне, гранично правдиве зображення 
і художнє відтворення. Автор пропонує свій погляд на улюблену літературою образну 
структуру, наприклад, у зображенні неба з’являються образи коней, собак, віконечок, 
людських постатей. Своєрідність художнього сприйняття пояснюється новим баченням 
світу в органічній єдності всього живого і неживого: «Все ж це було життя, все жило, 
все було таке просте, звичайне, вільне-вільне! [3: 184]». Через образ природи передано 
небезпеку складного часу: «… небо похмурнішало, і сонце невдоволено наморщило сиві 
хмаряні брови, і вітер тоненько заплакав десь у колесах. Степові соловейки висіли на 
незримих ниточках, із срібним дзеленьчанням тріпотіли крильцями й, одірвавшися, з од-
чаю й розпуки затуливши лапками лице, падали на землю. Од наморщених брів сонця 
по степу попливли безшумні, суворі тіні [3: 139–140]». В. Винниченко широко експери-
ментує зі словом, використовуючи різноманітну лексику. Так, у творі з’являються слова 
і словосполучення: «контакт», «ворожа територія», «політика», «шпіон», «математика», 
«організм», «ракети», «начальство», «операція», «режисер», «абсурд», «галюцинація», 
«функція», «фах», «компроміс». Не менш цікавими є слововживання: «божевільне під-
приємство», «моральні тези – руки», «рефлективне повторювання», «квадратові зуби», 
«рудява стерна лиця», «кругонавислі вуса», «дорога викрутасами збігала», «вітер як сіль-
ський Сірко», «потовчене море», «стареньке недоношене життя», «загусла каша кашке-
тів», «черва голів», «астрально-містичні дотики», «теософічні модерні сеанси». Все у 
повісті: і художнє змалювання, і філософія думок героїв та автора, і монологи й діалоги, 
лексика й експериментальні слововживання, – підпорядковано авторському задуму зо-
бразити складний час перехідної епохи в індивідуальній площині власного розуміння і 
художнього пошуку. 
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тЕориЯ ЛитЕратурного ПроиЗвЕдЕниЯ м.м. гирШмана:  
ЛитЕратуровЕдчЕСКиЕ и ФиЛоСоФСКиЕ КонтЕКСтЫ

Стаття присвячена розгляду теорії літературного твору М.М. Гіршмана як своє-
рідної філософії літератури, як досвіду переплавки й взаємозвернення далеких один від 
одного наукових контекстів.

Ключові слова: цілісність, повнота буття, діалог, буття-спілкування.
Статья посвящена рассмотрению теории литературного произведения М.М. Гирш-

мана как своеобразной философии литературы, опыт переплавки и взаимообращения 
далеко отстоящих друг от друга научных контекстов.

Ключевые слова: целостность, полнота бытия, диалог, бытие-общение.
The article is devoted to the consideration of M.M. Girshman’s theory of literary work as 

a particular philosophy of literature, as an experience of transformation and turning towards 
each of scientific contexts which are far away from each other.

Key words: totality, fullness of being, dialogue, being-communication.

Теория литературного произведения М.М. Гиршмана – явление многомерное и мно-
гослойное, имеющая множество последователей в разных местах нашего филологиче-
ского пространства. Если говорить о литературоведческих контекстах, то, безусловно, 
нельзя не назвать такие мощные и важные по последствиям для современной теории 
литературы явления, как формальная школа, с одной стороны, и М.М. Бахтин - с другой. 
Русский формализм, как известно, в своем формировании был связан с пафосом науч-
ности, тяготевшей к смежным дисциплинам – лингвистике и риторике, и за пределы 
гуманитарной сферы - к математике. В принципе, никто из формалистов, даже в самом 
начале, не думал, что подсчет ударений в стихе или перечисление метафор прямо харак-
теризуют своеобразие индивидуального творческого мира, просто речь шла о законах 
организации, имманентных данному искусству, необходимой для «ощутимости постро-
ения слов» (В. Шкловский), и о верификации восприятия исследователя. В этой логике 
отметим внимание М.М. Гиршмана к техническим моментам высказывания в работах, 
посвященных ритмико-интонационной организации стихотворных и прозаических про-
изведений. В скобках процитирую В. Руднева: «Первый расцвет теории стиха начался 
в 1910 - 1920-е гг. под влиянием формальной школы и поэтической практики русского 
символизма» [1, с.339].

Еще один важный момент, связанный с контекстом формальной школы. Собственно, 
формалистическая категория приема - не просто прием оформления, пресловутое «сред-
ство выразительности», а способ деформации языкового слова. Следовательно, за ним 
стоит представление об определенном задании произведения, об единстве его смыслово-
го импульса, предполагающем системный характер. Как писал В.М. Жирмунский, «при-
ем есть факт художественно-телеологический, определяемый своим заданием: в этом 
©   Свенцицкая Э.М., 2012
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задании, т. е. в стилистическом единстве художественного произведения, он получает 
свое эстетическое оправдание…Я считал необходимым изучение приема в телеологиче-
ской связи с другими приемами, его особой функции в составе данной художественной 
системы» [2, с.35]. 

Именно этой системностью определяется свойственное формалистам представление 
о всеохватной динамике, определяющей художественность текста. Среди формалистов 
эта идея особенно четко проявляется у Ю.Н. Тынянова. Причиной появления свойствен-
ной литературному произведению смысловой неоднозначности он видит именно в «ди-
намизации слова»: «Литература есть динамическая речевая конструкция» [3, с.271].

В работах М.М. Гиршмана эти две основополагающие идеи формальной школы ра-
ботают в сцеплении. Связь всех моментов произведения и всеобщая динамика осмысля-
ются в их взаимообусловленности, и так рождается основная фигура мышления ученого: 
преображение и взаимопроникновение, чем, собственно, и отличается целостный подход 
от системного. Яркий пример реализации такого типа мышления – безусловно, учение 
о стиле, который предстает как проявитель «процесса преображения текста в мир» [4, 
с.92], «процесс коренного преображения языкового материала в художественную фор-
му» [4,с.93] и т.д. 

Что касается идей М.М. Бахтина, то это, конечно, представление о литературном 
произведении как о «смыслообразующем бытии-общении» [4,с.488], «осуществляемом 
в художественном тексте, но к тексту несводимом…»[4,с.513]. Данный термин, как нам 
кажется, возникает из уже приведенного бахтинского высказывания: «Само бытие чело-
века есть глубочайшее общение. Быть – значит общаться. Быть – значит быть для другого 
и через него – для себя…» [5, т.1, с.344]. Определение литературного произведения как 
бытия-общения, в сущности, означает, что именно через его художественный мир, через 
первичное звено общения в триаде «автор-герой-читатель» эта природа бытия, нераз-
дельность и неслиянность всего в нем, оказывается данной непосредственному ощуще-
нию. Это общетеоретическое представление, но в «практических» частях своих работ 
М.М. Гиршман стремится представить всех трех участников эстетического диалога как 
особые мирочувствования и найти в их динамичном взаимообращении воплощение 
«общения, которое адекватно единству множества единственных, ответственных и от-
вечающих личностей, «я» и «другого», и которое равно противостоит и нерасчлененной 
человеческой общности, и обособленному индивиду» [4,с.454].

Основа же взаимодействия противоположных и действительно полемичных в реаль-
ной истории литературоведения научных ментальностей: онтологизация литературно-
го дискурса, то есть представление о том, что литература – это особого рода бытие, не 
сводимое ни на какое другое, сложно организованное, имеющее собственные законы. 
Опять-таки, противоположным было у формалистов и М.М. Бахтина видение того, отку-
да исходят эти особые законы: у формалистов – из «литературной эволюции», в пределе 
– из культурного контекста, определяющего автоматизм восприятия и деавтоматизацию. 
У М.М. Бахтина – из авторской индивидуальности: слово – это «высказывание, имеющее 
своего автора, которого мы слышим в самом высказывании» [5, т.6, с.206].  

В работах М.М. Гиршмана мы видим плодотворное объединение этих двух тенден-
ций: «Художественное произведение, рассмотренное как динамическая целостность, не 
просто утверждает, но содержит в себе, реализует связи идей, культур, наций, истори-
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ческих эпох друг с другом. В целостности произведения встречаются и переходят друг 
в друга объективное содержание мира и субъективное содержание личности, всеобщие 
закономерности развития искусства и индивидуальный творческий замысел» [4, с.73]. 
Данное высказывание дает нам возможность, кроме всего прочего, подчеркнуть одну из 
важнейших особенностей научного мышления М.М. Гиршмана: не просто диалектика, а 
нахождение общей смысловой перспективы для сопрягаемых противоположностей.

Теперь – о тех философских идеях, которые стоят за целостностью. Общеизвестно, 
что целостность литературного произведения – воплощение полноты бытия, это то, чем 
художник отвечает в своем творческом универсуме на эту полноту. Естественно, воз-
никает вопрос, откуда появляется это представление. Одна из возможных версий – это 
поэма «О природе» Парменида. 

Обратим внимание, что у Парменида идея полноты бытия связана с представлением 
о нем как о целом, причем целое здесь, скорее всего, еще не слагается из частей, а оно 
– их источник, способ порождения и упорядочивания. В принципе, идея целого – одна 
из коренных идей античной философии. И универсальный прообраз идеи целостности 
– постулат известной «теории подобочастных» («гомеомерий», по Аристотелю) грече-
ского философа Анаксагора из Клазомен, жившего в V веке до н. э.: «Во всем заключа-
ется часть всего» [Цит. по: 6, с.83]). А в отношении литературного произведения идея 
целостности сформулирована в «Поэтике» Аристотеля: «И части событий должны быть 
так составлены, чтобы при перемене или отнятии какой-нибудь части изменялось и при-
ходило в движение целое, ибо то, отсутствие или присутствие чего незаметно, не есть 
органичекая часть целого» [7,с.66].

Сама по себе эта соединенность представлений о полноте бытия и целостности ли-
тературного произведения, проявившаяся в античной философии и удерживаемая в на-
учной концепции М.М. Гиршмана, коренится в свойственной ему философии слова как 
такового. В современной философии слова, с одной стороны, проявляется, опять-таки, 
античная парадигма: слово как знак присутствия, поэтому типичное слово – собственное 
имя (Дион у стоиков). Одновременно тут актуальна и средневековая религиозная фило-
софия, в которой слово становится носителем высшего смысла («Слово было у Бога и 
слово было Бог»). Безусловно, для М.М. Гиршмана слово – не знак, и он мог бы, на-
верное, вслед за П.Флоренским сказать, что слово – «это бытие, которое больше самого 
себя», при условии, что это общее не носит отчетливо религиозного характера и вообще 
не апеллирует к какому-то готовому смыслу: «…семантическим центром слова как худо-
жественно значимого элемента является мир и смысл произведения, а произведение при 
этом оказывается новым, индивидуально сотворяемым словом, впервые называющим то, 
что до этого не имело имени» [4,с.67].

Слово у М.М. Гиршмана, таким образом, – имя, образ, особый мир, в котором реа-
лизуется художественный замысел. Слово в литературном произведении по самой своей 
природе не предмет, а интенция. Оно не может быть равно ни лингвистическому слову, 
ни предложению, ни периоду. С другой стороны, оно может быть воплощено и в линг-
вистическом слове, и в фразе, и в периоде, если проявляет в себе энергию авторского 
присутствия и сущность творимого автором мира.

Эстетическая бытийность слова косвенно порождает еще одну философскую про-
блему, которую хотелось бы артикулировать. Это проблема Единого, имеющая приме-
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нительно к современной ситуации ряд модификаций: проблема соотношения абсолю-
та и множественности конкретного бытия, проблема соотношения заданного смысла и 
его реализаций, применительно к литературоведению – единство авторской позиции и 
множественности ее пониманий, единство высшего смысла и множества смыслов ин-
дивидуальных. И тут перед нами две возможности, заложенные опять-таки, в антич-
ной философии. С одной стороны, Единое отрывается от множественности мира и его 
становления, постулируется как начало, в принципе неподвижное, большее и высшее 
(милетская школа, Парменид). С другой стороны, Единое растворяется во множествен-
ности, иерархичность снимается (атомизм Демокрита). И третья возможность – плато-
новское видение онтологического абсолюта как единого во многом. Развивая эту мысль, 
можно сказать, что именно во всей множественности сиюминутного и только через нее 
существует абсолютное и вечное, и каждый момент этой множественности для абсолют-
ного необходим – и абсолютное именно связывает, обращает эти моменты друг к другу. 
Именно такое представление является типичным для научного мышления М.М. Гирш-
мана и, прежде всего, стоит у истоков его постулирования целостности, «ее конкретиза-
ции в первоначальном единстве, саморазвивающемся обособлении и глубинной недели-
мости эстетически значимых элементов и целого, их принципиально не иерархических 
отношений. Взаимодействие здесь оказывается изначальным, «отражая не первичность 
элемента, и не первичность целого, и не первичность какой бы то ни было общности, а 
первичность общения равнодостойных целых и возможность взаимопереходов в таком 
общении целого в элемент и элемента в целое» [4,с.69]. В связи в этим следует отметить, 
что целостность, в отличие от системности, предполагает готовность элементов к транс-
формации под влиянием друг друга.

И еще одна проблема, имеющая философские корни и далеко идущие литературо-
ведческие последствия, - проблема соотношения материального и идеального, субъек-
тивного и объективного. Тут, конечно, можно начать от Платона и идущей от него фило-
софской традиции – подлинность мира идей, который лишь отражается в материальном 
мире. Собственно, далее эта ситуация, уточняясь и усложняясь, проявилась и в противо-
поставлении двух миров – и в знаменитой халкидонской формуле – «нераздельно и не-
слиянно». В свою очередь эта формула, через Гегеля и Канта (вспомним, что Гегель при-
роду художественного образа объясняет, ссылаясь на Св. Троицу), переходит в русскую 
религиозную философию. 

Так, П. Флоренский, используя именно эту формулу, объясняет целостность худо-
жественного произведения в работе «Анализ пространственности и времени в художе-
ственных изобразительных произведениях» и говорит о несходстве и отдельности мате-
риальной изображаемой реальности и идеального ее изображения: «…между быком под 
деревом и холмом П. Поттера под названием «Молодой бык»  - нет ничего общего, ни-
чуть не менее, нежели <между> Керн и листком бумаги с «Я помню чудное мгновенье». 
Однако и то и другое единство, относясь к существенно разным областям и приводя к 
цельности области вполне разнородные, тем не менее, все-таки связаны между собою в 
таинственный узел, называемый художественным произведением». И далее: «Формула 
Совершенного Символа – «неслиянно и нераздельно»  – распространяется и на всякий 
относительный символ, – на всякое художественное произведение: вне этой формулы 
нет и художества» [8,с.105]. 
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Аналогию данному строю мыслей мы находим у М.М. Бахтина: когда он говорит 
о произведении как единстве «рассказываемого события» и «события рассказывания», 
он, по сути, соотносит два противоположных аспекта – реальность объективную, реаль-
ность свершившегося события и реальность субъективного видения его: «Перед нами 
два события: событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого расска-
зывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели); события эти 
происходят в разные времена (различные и по длительности) и на разных местах, и в 
то же время они неразрывно объединены в едином, но сложном событии, которое мы 
можем обозначить как произведение в его событийной полноте... Мы воспринимаем эту 
полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность 
составляющих ее моментов» [9,с.403-404]. 

Обратим внимание: вначале М.М. Бахтин вычленяет события из общего потока бы-
тия, а затем объединяет в «событийной полноте произведения», то есть практически 
реализует это соотношение – «нераздельно и неслиянно». Таким образом возникает 
реальная субъектная многомерность произведения, которая еще и усиливается у М.М. 
Гиршмана нестрогим разграничением, а точнее, опять-таки, «нераздельностью и несли-
янностью» идеальной данности художественного мира и материальной данности текста 
[4,с.49]. В этих моментах теории целостности на практике демонстрируется данная мо-
дель отношений – «нераздельно и неслиянно». Она предполагает, что каждая из мыс-
лимых категорий представляется как связанная с другой и, в конце концов, со всеми 
другими категориями и одновременно сохраняет свою автономность, и в этой своей ав-
тономности, как и в связях, необходимая для целого. Литературное произведение же в 
этой логике является универсумом, каждая из составляющих которого мыслится только 
через связь с иными, внеположенными элементами и через эту связь и необходимость 
находит себе место в универсуме. 

И если мы подошли к модели мышления ученого, то нужно отметить, что М.М. 
Гиршман, как и многие серьезные ученые, сформировавшиеся в советский период, тя-
готеет к гегелевской логике: тезис, антитезис, синтез. Это можно увидеть в целом ряде 
постулатов теории целостности. По этой модели, например, описывается целостность 
произведения: «Оно (произведение. – Э.С.) творчески осуществляет и воссоздает эстети-
ческое явление полноты бытия, так что коренные свойства-отношения бытийной целост-
ности становятся непосредственно воспринимаемыми и предстают как первоначальное 
единство, саморазвивающееся обособление и глубинная неделимость автора-героя-чи-
тателя, художественного мира-произведения-художественного текста, значимого эле-
мента-структуры-целого произведения» [4,с.48]. Аналогичным образом о стиле: «Стало 
быть, в процессе восприятия пересекаются два встречных движения: одно – внутреннее, 
воплощенное в художественном целом, а другое – внешнее, связанное с определенной 
исторически конкретной реализацией художественного произведения в акте реального 
восприятия. Стиль же в этом смысле может быть определен как пограничная согласо-
ванность и гармоничное разрешение этих двух встречно-противоположных движений» 
[4,с.99-100].

Это, как известно, и называется диалектикой, и эвристический потенциал этой логи-
ки очевиден. Но вот проблема: диалектическая логика предполагает не только необходи-
мость развития из-за естественной неполноты любого представления («Тождественная 



262

себе идея содержит в себе отрицание самой себя, противоречие»). Она предполагает не-
кий предел, полноту знания, содержащееся в абсолютной идее, и синтез, собственно, 
исходит из представления о необходимости этого итога. По сути, в синтезе исключает-
ся дальнейшее существование противоположностей и, следовательно, оппонирующих 
друг другу субъектов, и в конце концов личность растворяется в сверхиндивидуальном 
абсолютном разуме. Возможно, именно об этом говорил В.С. Библер в «Диалектике и 
диалогике»: «… диалектика предполагает развитие одной, данной логики – самотожде-
ственной» [10].

Именно поэтому столь же актуальным для М.М. Гиршмана является диалогическое 
мышление. На одной из конференций (в прениях) он говорил следующее: «Диалогиче-
ское мышление (то, что я называю вслед за самими диалогическими мыслителями: так 
говорил Розенцвейг, так говорил Розеншток, так говорил — о поступке мысли — Бах-
тин…) — для меня — это именно связь с состоянием мысли. С тем, что является реаль-
ным состоянием мысли» [11, с.65].

Это состояние мысли связано, прежде всего, с тем взглядом на анализируемое про-
изведение, о котором писал М.М. Бахтин: «Любой объект знания (в том числе человек) 
может быть воспринят и познан как вещь. Но субъект как таковой не может восприни-
маться и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать 
безгласным, следовательно, познание может быть только диалогическим» [12, с.383]. То 
есть речь идет о восприятии произведения как живого собеседника, обнаруживающего в 
общении новые, нереализованные смыслы. Интересно, что своеобразной диалогической 
средой здесь становятся, на первый взгляд, чисто «технические» моменты произведения: 
колоны, синтагмы, звуковые повторы. В принципе, всю «технику» здесь можно свести 
к трем составляющим – слово, синтаксис, ритм. А они, в свою очередь, содержат в себе 
и раскрывают внутри произведения, во-первых, индивидуальный смысл, а во-вторых, 
взаимопроникновение различных носителей смысла, на чем, как уже было сказано, ос-
новывается сама идея целостности.  

Смысл, понятый как энергия взаимопроникновения, раскрывается в организации 
словесного целого и потому содержит отсылки к внутреннему миру другого субъекта. 
Таким образом и рождается в данном случае научная идея – живое событие, разыгрыва-
ющееся в точке встречи двух или нескольких сознаний, как показал Бахтин в «Пробле-
мах поэтики Достоевского» [13,с.100]. 

С другой стороны, сам М.М. Бахтин говорит о «незавершимости диалога, дурной 
бесконечности его» [13, с. 45]. Они возникают тогда, когда диалог приобретает само-
довлеющее значение. Конечно, бесконечность интерпретаций – бесконечность продук-
тивная, а не дурная, однако она сталкивается с необходимой конечностью статьи, кни-
ги, да и, в принципе, с итоговой определенностью мысли. Именно потому в научном 
мышлении М.М. Гиршмана две модели – гегелевская, синтезирующая и устремленная 
к нахождению истины и бахтинская, диалогическая, устремленная к ощущению недо-
статочности любой конкретной истины, – работают во взаимной согласованности для 
достижения завершенности концепции при незавершимости развертывания мысли. 

В результате возникает самое главное, что необходимо для серьезного ученого, – 
М.М. Гиршман мыслит не готовыми мыслями, а смыслами, которые движутся и разви-
ваются в процессе письма. С этим, возможно, связаны присущие его стилю повторения 
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и одновременно уточнения ударных формулировок, возвращение к отдельным люби-
мым текстам. За этими развивающимися и растущими смыслами стоит чувство слова, 
его внутренней ритмики, ценностной напряженности, преобразующей энергии. Только 
через это чувство возникает причастность той особой реальности, которую М. Мамар-
дашвили назвал умным бытием.
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УДК 821.131.1 Данте
Юдін О.А.

(Київ, Україна)

диСКурС авторСЬКиХ намірів у «новому Житті» дантЕ 

У статті розглядається твір Данте «Нове життя» у контексті середньовічного 
поняття auctoritas (авторства-авторитету) та погляду на творчість Данте крізь при-
зму домагань статусу автора. Проводиться думка про те, що книга «Нове життя», 
на відміну від «Бенкету» та інших творів періоду вигнання, написана у горизонті вузь-
кої спільноти поезії про кохання народною мовою. «Нове життя», окрім основної сю-
жетної лінії, реалізує також стратегію самоутвердження у цій спільноті і є доказом 
домагань поетом статусу майстра. Аналізується поняття intendimento (намір, задум, 
інтенція) і дискурс авторських намірів загалом у книзі. Доводиться, що «Нове життя» 
є намаганням поетичного законодавства на риторичних засадах і демонстрацією відпо-
відності творчості поета принципам цього законодавства.  

Ключові слова: автор, інститут авторства, intendimento (намір, задум, інтенція), 
риторична настанова, поетична спільнота.

В статье рассматривается произведение Данте «Новая жизнь» в контексте сред-
невекового понятия auctoritas (авторства-авторитета) и взгляда на творчество Данте 
сквозь призму притязаний на статус автора. Обосновывается тезис о том, что книга 
«Новая жизнь», в отличие от «Пира» и более поздних произведений, написана еще в го-
ризонте узкого сообщества поэзии про любовь на народном языке. «Новая жизнь», кро-
ме основной сюжетной линии, реализует также стратегию самоотверждения в этом 
сообществе и выступает доказательством притязаний на статус мастера. Анализи-
руется понятие intendimento (намерение, замысел, интенция) и дискурс авторских на-
мерений в целом в книге. Доказывается тезис о том, что «Новая жизнь» - попытка по-
этического законодательства на риторических основаниях в рамках этого сообщества 
и демонстрация соответствия творчества поэта принципам этого законодательства.

Ключевые слова: автор, институт авторства, intendimento (намерение, замысел, 
интенция),  риторическая установка, поэтическое сообщество.

The article deals with Dante’s Vita Nuova in the context of medieval notion of auctoritas 
(authorship-authoprity) and interpretation of Dante’s works through the idea of claims on the 
status of the author. The main thesis is that Vita Nuova unlike Il Convivio and other later works 
is written in the horizon of a narrow community of dicitori d’amore in volgare. Vita Nuova 
besides the main plot also realizes the strategy of selfaffirmation in this community and is the 
proof for claims on the status of mastership. The notion of intendimento (intention) is analyzed 
and the discourse of author’s intentions in the book in general. Vita Nuova is shown as an at-
tempt of poetical legislature within this community on rhetorical basis and the demonstration 
of practical compliance with the principles of this legislature.

Key-words: author (autore), institute of authorship, intendimento (intention), rhetorical 
attitude, poetical community.
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Творчий шлях Данте можна розглядати як поступовий рух до здобуття статусу «ав-
тора» (auctor) в умовах середньовічного інституту авторства, пов’язаного з поняттям 
auctoritas (авторства-авторитету) і водночас як створення нового інституту авторства. 
Проте «Нове життя» Данте, на відміну від «Бенкету» та пізніших творів, написаних піс-
ля вигнання поета з Флоренції, створене в рамках іншого інституту авторства вузької 
спільноти dicitori d’amore, тобто поетів про кохання на вольгаре. «Нове життя» у цьому 
сенсі є спробою доведення своєї поетичної майстерності і відповідності принципам пра-
вильної творчості. Розуміння творчості поетів на вольгаре і Данте, зокрема, пронизане 
риторичними принципами. Критерієм і умовою поетичної майстерності вважається рі-
вень раціонального контролю поета над твором за риторичною моделлю. У книзі реа-
лізуються два основних засоби демонстрації цього контролю. По-перше, це пояснення 
віршів, уміщених у книзі, через дрібний поділи на частини, що є доказом логічного роз-
гортання тексту1.

Другим, окрім логічного членування, і основним проявом риторичного мислення, а 
також поетичного самоусвідомлення є вимога точного прозаїчного переказу того, про 
що йдеться у вірші. 

Ключовим для розуміння поетичного самоусвідомлення і поетичних далекоглядних 
амбіцій Данте є двадцять п’ятий (XXV) розділ «Нового життя». Цей розділ є, сказати б, 
суто теоретичним, оскільки повністю присвячений темі обґрунтування поетичної прак-
тики Данте і поетів його кола і ніяк не торкається головної сюжетної лінії твору. У пев-
ному сенсі його можна назвати поетичним маніфестом, тобто у сенсі викладу й захисту 
поетичних принципів. Тут поет обґрунтовує обраний поетичний спосіб представлення 
свого почуття до Беатріче за допомогою образу Амора:

«…che io dico d’Amore come se fosse una cosa per sè, e non solamente sustanzia 
intelligente, ma sì come fosse sustanzia corporale: la quale cosa, secondo la veritate, è falsa; 
chè Amore non è per sè sì come sustanzia, ma è uno accidente in sustanzia» (VN, XXV).

(…я говорю про Амора так, начебто це була самостійна річ, і не тільки розумова суб-
станція, але й субстанція тілесна: проте така річ, згідно з істиною, є хибною; адже Амор 
не є самостійною субстанцію, а певним станом субстанції.) 

Отже, Данте обговорює в цьому розділі є використання поетами поетичної фігури 
прозопопеї (уособлення), тобто представлення кохання як особи – Амора. Інакше кажу-
чи, приводом для певного теоретизування є також риторичний прийом. Принаймні, у 
даному випадку він осмислюється саме як риторичний, оскільки Данте відверто показує, 
що в жодному разі не йдеться про віру поета в Амора, як реальну істоту, а натомість про 
цілковито свідоме, можна сказати, інструментальне використання прийому уособлення. 

Проте право на більш вільне, не обмежене вимогами істини (secondo la veritate), тобто 
правдоподібності, вираження своїх думок накладає на поета, на думку Данте, обов’язок 
раціонального контролю над своєю мовою та образністю. У цьому розділі поет навіть 
двічі повторює вищевказану думку про здатність до прозаїчного переказу, тоді як більше 
ніде про це прямо не йдеться, хоча вся книга є втіленням цього принципу:

«Onde, con ciò sia cosa che a li poete sia conceduta maggiore licenza di parlare che a li 
1 Питання поділів разом з питанням жанру було розглянуто нами в попередній статті «Автор-

ське самоусвідомлення у «Новому житті» Данте і його обумовленість рамками спільноти поезії на-
родною мовою».
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prosaici dittatori… degno è lo dicitore per rima di fare lo somigliante, ma non sanza ragione 
alcuna, ma con ragione la quale poi sia possibile d’aprire per prosa» (VN, XXV).

(Отже, оскільки поетам дозволена більша свободи мови, ніж тим, хто пише прозою… 
тому, хто пише вірші з римами, личить робити подібне, проте не забуваючи про розум, а 
керуючись розумом так, щоб потім можна було все пояснити за допомогою прози.) 

Другий аргумент, висунутий для обґрунтування прозопопеї, – перелік античних по-
етів, що також писали про кохання. Продовжуючи виправдовувати зображення кохання 
як особи, Данте посилається спочатку на півторастолітню історію ліричної поезії народ-
ними мовами (провансальською та італійською), а потім іде далі у класичну давнину і 
порівнює поетичну практику сучасних йому « dicitori d’amore in lingua volgare» (співців 
кохання народною мовою) з творчістю класичних «поетів» (poete) – Вергілія, Лукана, 
Горація, Гомера та Овідія. Останні також регулярно вдавалися до прозопопеї та інших 
тропів, спотворюючи буквальну істину, а тому Данте та інші «dicitori» теж мають право 
це робити. 

Неважко бачити, що названі ті самі п’ять поетів, п’ять auctores, які будуть виведені в 
четвертій пісні «Божественної комедії», що перебуватимуть у лімбі. Звісно, це не може 
бути випадковістю. Вергілія названо «maestro e autore», а всю спільнота, до якої потра-
пляє Данте, характеризується терміном autorita: «Genti v’eran con occhi tardi e gravi, / di 
grande autorità ne’ lor sembiantі» (І, 4, 112-113) (Там були люди з повільними й урочисти-
ми очима, з великою авторитетністю у виразі обличчя). Як пам’ятаємо, в коло цих шести 
autori Данте-персонаж буде прийнятий шостим: «sì ch’io fui sesto tra cotanto senno» (І, 4, 
102) (Я став шостим серед такої мудрості).

Проте у «Новому житті» Данте не вживає термін autori (а також autorita чи autoritade) 
стосовно класичних поетів, називаючи їх лише «poete» (а їхніх наступників «dicitori 
d’amore»). Крім того, в цьому ж розділі Данте стверджує певне самообмеження стосовно 
поезії народною мовою, яке радше суперечить наявності в нього зародкових претензій 
на статус autore:

«E non è molto numero d’anni passati, che appariro prima questi poete volgari; chè dire per 
rima in volgare tanto è quanto dire per versi in latino, secondo alcuna proporzione. E segno che 
sia picciolo tempo, è che se volemo cercare in lingua d’ oco e in quella di sì, noi non troviamo 
cose dette anzi lo presente tempo per cento e cinquanta anni. E la cagione per che alquanti 
grossi ebbero fama di sapere dire, è che quasi fuoro li primi che dissero in lingua di sì. E lo 
primo che cominciò a dire sì come poeta volgare, si mosse però che volle fare intendere le sue 
parole a donna, a la quale era malagevole d’intendere li versi latini. E questo è contra coloro che 
rimano sopra altra matera che amorosa, con ciò sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal 
principio trovato per dire d’amore» (VN, XXV) [курсив у цитатах тут і далі мій. – О. Ю.].

(…небагато років минуло відтоді, як вперше з’явились ці народні поети; адже гово-
рити з допомогою рим народною мовою те саме, що говорити віршами латиною, згідно 
зі співвідношенням між ними. Прикметним є те, що минув нетривалий час, і якщо ми 
пошукаємо в мові «оc» та в мові «si», то не знайдемо речей, створених раніше ніж за сто 
п’ятдесят років тому. І причина того, що деякі недолугі здобули славу тих, хто вміє ві-
ршувати, в тому, що вони були першими, хто писав мовою «si». Адже перший, хто почав 
віршувати як народний поет, вчинив так, оскільки хотів, щоб його слова були зрозумілі 
для донни, якій було б складно розуміти латинські вірші. І це говорить проти тих, котрі 
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віршують на іншу тему, крім любовної, оскільки такий спосіб писати був від самого по-
чатку вигаданий для того, аби говорити про кохання.) 

Отже, Данте недвозначно обмежує компетенцію поезії народною мовою темою ко-
хання і прямо засуджує тих, хто, римуючи на вольгаре, виходить за ці тематичні рамки2. 

«Нове життя» стала свідомим у своєму праві проявом домагань визнання своєї по-
етичної майстерності, свого статусу першого майстра. Проте коло поціновувачів, яким 
обмежені ці домагання, - це коло, так би мовити, професійної спільноти самих народних 
поетів та, очевидно, аудиторії, до якої звернена ця поезія. В рамках цієї спільноти понят-
тя auctor та auctoritas просто не мають сенсу. 

Тож поєднання лінії нової італійської поезії про кохання з лінією античної поезії 
починаючи з Гомера є радше використанням «зовнішніх» ресурсів (тобто ресурси, що 
належать до зовнішнього щодо поезії на вольгаре дискурсу) для «внутрішніх» цілей, 
підкріплення своїх амбіцій в рамках поетичної спільноти.

У третьому розділі книги «libello» (книжечки) очевидно зафіксовано перший крок 
у цьому напрямі. Надсилаючи зашифрованого вірша «A ciascun’alma presa e gentil core» 
колу тосканських поетів, яких Данте називає «fedeli d’Amore» (ті, хто є вірними Амору), 
з проханням дати відповідь і спробувати дати йому тлумачення, він утверджує власну 
значущість у середовищі місцевої спільноти, що, імовірно, має певний престиж.. Інак-
ше кажучи, цей демарш з надсиланням сонета є нічим іншим як викликом на змагання, 
звичайна практика поетичної спільноти. Зрештою, цей хід не має іншого сенсу, адже тру-
бадури – не професійні тлумачі сновидінь. Не випадково Данте звертається до «famosi 
trovatori», тобто до відомих, або навіть «знаменитих трубадурів». Звертається після того, 
як спостеріг в собі «medesimo l’arte», тобто «таке саме, однакове, рівне» мистецтво. На-
решті, дієслово «guidicare», яке вище перекладено як «розібрати», має декілька значень, 
що відчуваються в даному випадку, а саме, також «судити», «оцінювати». Воно походить 
від латинського judico (judicare) і має юридичний присмак. Отже, тут можна було б пе-
рекласти як «представив на їхній суд», «попросив судити, оцінити». Зрозуміло, на суд 
представлене не видіння як таке, а сонет про це видіння. Отже, це виклик, домагання 
визнання у поетичній спільноті, домагання статусу famoso trovatore. Цей сонет був на-
писаний у віці вісімнадцяти років, тож граничним домаганням тут є бути серед перших і 
кращих. З цього сонету починається, з одного боку, історія кохання Данте і водночас його 
літературного відображення, а з іншого боку, історія літературної кар’єри поета в плані 
здобуття статусу першого майстра. 

У двадцять п’ятому розділі Данте обґрунтовує і певною мірою упорядковує поетичну 
практику співців Амора народною мовою, або, можна сказати, намагається врівноважи-
ти прав й обов’язки поетів вольгаре. Предметом обґрунтуванням є поетична свобода, що 
реалізується у праві говорити про кохання як про живу тілесну істоту Амора. А спосо-
бом обґрунтування є ствердження зв’язку між практикою провансальських і італійських 
поетів та класичних поетів античної давнини. Натомість противагою щодо розширен-
ня свободи поетів виступають два обмеження. По-перше, це заборона виходити за межі 
теми кохання. При цьому Данте не наводить логічних аргументів на її користь, а лише 

2 Пізніше у «Бенкеті» він сам вкаже народній поезії шлях за ці вузькі рамки як своїми канцо-
нами, так і їхнім теоретичним обґрунтуванням, причому для цього йому доведеться перетлумачити 
свої канцони, написані раніше на тему кохання.
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посилається на традицію, тобто пропонує історичний аргумент. Єдиний смисл цієї за-
борони, що підказує текст, полягає в призначенні поезії на вольгаре для жінок. Аргумент 
не незаперечний, і він не завадив самому поетові знехтувати цією обставиною десятьма 
роками пізніше. Тож це обмеження і її обґрунтування лише окреслюють межі спільноти 
поетів вольгаре та поціновувачів їхньої продукції. 

По-друге, це вимога здатності до прозаїчного викладу, яку Данте формулює двічі, і 
після якої завершує розділ посилаючись на згоду в цьому питанні зі своїм першим дру-
гом, тобто Гвідо Кавальканті: «E questo mio primo amico e io ne sapemo bene di quelli che 
così rimano stoltamente» (VN, XXV) (І цей мій перший друг та я добре знаємо тих, котрі 
римують так безглуздо.)

Тож Данте намагається виступати в ролі, так би мовити, законодавця смаку, намагаю-
чись унормувати поетичну практику певної спільноти. Бачимо, що в своїх намаганнях він 
не є самотнім, а посилається на свого «першого друга», поета, який неодноразово фігурує 
в книзі і тричі згадується саме як однодумець у творчих питаннях. Більше того, як можна 
зрозуміти з одного зауваження Данте, саме до Гвідо Кавальканті звернена «книжечка»:

«E simile intenzione so ch’ebbe questo mio primo amico a cui io ciò scrivo, cioè ch’io li 
scrivessi solamente volgare» (VN, XXX).

(Подібну думку, знаю, має і мій перший друг, для якого я це пишу, тобто щоб я писав 
для нього лише народною мовою.)

Це звернення є певною вказівкою на цільову аудиторію твору, звісно, не в тому сенсі, 
що він написаний для одного читача. Визначення Кавальканті як головного читача, своє-
рідного внутрішнього співбесідника, разом з випадами в бік їхніх опонентів та вказівкою 
на цільову аудиторію самої поезії окреслюють спільноту як горизонт комунікації «малої 
книги» Данте, і в межах якої він намагається зайняти позицію законодавця.

 При цьому нормотворчі намагання Данте не є абстрактними, спрямованими про-
ти якихось абстрактних вад, а загострені проти певної частини спільноти. Не випадко-
во Данте вдається до різких виразів стосовно тих, хто не поділяє його принципи. Він 
називає їх «alquanti grossi» («деякими недолугими / грубими / тупоголовими»), вони 
«rimano stoltamente» («римують безглуздо»; слово «stoltamente» походить від прикметни-
ка «stolto» - безглуздий, дурний). Як зазвичай вказують коментатори, об’єктом критики 
Данте є деякі послідовники Гвіттоне д’Ареццо3. 

Принципова позиція Данте, яка стає очевидною з предмету основної заклопотаності 
поета і є головним питанням незгоди, полягає у вимозі того, щоб поет сам чітко розумів 
те, що він пише. Це вимога раціонального контролю на своєю творчістю і водночас чіт-
кості намірів, задуму. 

Декларація про підпорядкованість твору задуму, ототожнення смислу твору з намі-
рами поета постає головним критерієм якості поетичної творчості. Тема наміру (задуму) 
є, імовірно, ключовою темою «малої книги». Це ототожнення виявляє себе навіть у мові 
(виникає спокуса думати, що воно підказано самою мовою). Одне із основних понять 
книг  – поняття «intendimento» (інколи «intento» та «proposito»), що водночас означає 
як «намір», так і «смисл». Данте неодноразово говорить про свої наміри і необхідність 
дотримуватися початкових намірів без подальшої аргументації, наче йдеться про дотри-
мання закону. Сама книжка починається з декларації намірів: 

3 Див.напр.: 2, 485. Томазо Казіні називає Кьяро Даванцатті та Гвідо Орланді [14, 143].
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«In quella parte del libro de la mia memoria dinanzi a la quale poco si potrebbe leggere, 
si trova una rubrica la quale dice: Incipit vita nova. Sotto la quale rubrica io trovo scritte le 
parole le quali è mio intendimento d’assemplare in questo libello, e, se non tutte, almeno la 
loro sentenzia» (VN, I). 

(У цьому місце книги моєї пам’яті, до якого небагато можна було б прочитати, знахо-
диться рубрика, яка говорить: Incipit vita nova. Під цією рубрикою я знаходжу написани-
ми слова, які маю намір зібрати в цій книжечці; і якщо не всі, то принаймні їхній зміст.)

Далі в одному місці Данте посилається на свій задекларований намір, що слугує для 
нього орієнтиром і законом, а саме, у двадцять восьмому розділі, коли повідомляє про 
смерть Беатріче, але відмовляється розповісти про цю подію: 

«…non è lo mio intendimento di trattarne qui per tre ragioni: la prima è che ciò non è 
del presente proposito, se volemo guardare nel proemio che precede questo libello…» (VN, 
XXVIII).

(…я не маю наміру говорити про це з трьох причин: по-перше, це не є моїм дійсним 
наміром, що стане зрозумілим, варто лише подивитися у вступ, що передує цій книжеч-
ці…)

Якщо подивитися у вступ, напрошується тлумачення, що смерть Беатріче не записа-
на у книзі пам’яті, або можна сказати не належить до нового життя. Проте це саме тлу-
мачення, а не пряме пояснення, адже воно базується на двох метафорах, і могло б саме 
потребувати подальших пояснень. Проте важливо те, що це посилання не є униканням 
повторення вже сказаного раніше, а виявляє додатковий смисл. Данте відсилає читача 
до вступу і вже раз заявленого наміру, цим самим демонструючи вірність своїм намірам, 
отже, контроль над своїм текстом і водночас пропонує пам’ятати про свої наміри чита-
чеві. Відтак факт заявленого наміру є принаймні не менш важливим, ніж його смисл.

В іншому місці вірність наміру виступає в чистому вигляді. Він повідомляє, що після 
смерті Беатріче написав листа до старійшин міста, розпочавши зі слів пророка Ієремії 
(«Quomodo sedet sola civitas»), а потім зупиняє цитування з наступним поясненням:

 «…lo intendimento mio non fue dal principio di scrivere altro che per volgare; onde, con 
ciò sia cosa che le parole che seguitano a quelle che sono allegate, siano tutte latine, sarebbe 
fuori del mio intendimento se le scrivessi. E simile intenzione so ch’ebbe questo mio primo 
amico a cui io ciò scrivo, cioè ch’io li scrivessi solamente volgare» (VN, XXX).

(…моїм наміром від самого початку було писати ніякою іншою, як тільки народною 
мовою; відтак оскільки слова, що йдуть слідом за тими, що наведені, всі є латинськими, 
то я вийшов би за межі мого наміру, якби їх написав.)

Уже йшлося про те, що основним способом пояснення віршів Данте є, з одного боку, 
біографічні коментарі, а з іншого – поділ на частини, логічний аналіз побудови, а також 
про те, що, на нашу думку, цей аналіз структури віршів є демонстрацією володіння прин-
ципами риторики і раціонального контролю поета над своїм твором, підтвердженням і 
доказом його професійної поетичної майстерності. 

Особливо це стає очевидним, коли Данте одного разу порушує формальний порядок, 
міняючи місцями вірш і аналіз. У тридцять першому розділі після смерті Беатріче вмі-
щено канцону, в якій поет оплакує свою втрату, і на відміну від прийнятого в попередніх 
розділах порядку він подає поділ на частини перед текстом самої канцони, супроводжу-
ючи цей хід наступним поясненням:
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«E acciò che questa canzone paia rimanere più vedova dopo lo suo fine, la dividerò prima 
che io la scriva; e cotale modo terrò da qui innanzi» (VN, XXXI).

(І для того, щоб ця канцона залишалася подібною вдовиці після того, як буде досяг-
нуто її кінець, я розділю її [на частини], перш ніж її запишу і так само чинитиму надалі.)

Маємо осмислене порушення формального порядку. Більше того, Данте знову ви-
користовує персоніфікацію, але цього разу стосовно формального значною мірою в ком-
позиційному відношенні елементу, що знаходить художнє застосування, а саме йдеться 
про пряму демонстрацію на відносно короткому відрізку тексту відповідності виконання 
задуму, підпорядкованості тексту наміру аж до раціонального випередження творчого 
прояву. Водночас як декларація у подальшому дотримуватися цього рішення, ця заява 
підпорядковує собі наступний текст, демонструючи обсяг контролю над ним. Отже, акту-
алізація намірів, констатація їх дотримання, відповідності тексту раніше задекларованим 
намірам, є частим і важливим моментом твору Данте. Власне, «Нове життя» не тільки 
починається, але й закінчується проголошенням наміру, точніше, фіналом твору є обі-
цянка майбутнього небувалого твору про Беатріче:

«Appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi cose 
che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più 
degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, sì com’ella sae veracemente. 
Sì che, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, 
io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna» (VN, XLII).

(Після цього сонета мені було чудесне видіння, в якому я побачив речі, що змусили 
мене прийняти рішення не говорити більше про благословенну доти, доки я не буду зда-
тен мовити про неї більш гідно. І аби досягти цього, я навчаюся, докладаючи всіх зусиль, 
як вона про це істинно знає. Тож, якщо на це буде воля того, ким живе все, на те, щоб моє 
життя продовжилося ще кілька років, я сподіваюся сказати про неї те, що ніколи ще не 
було сказано про жодну жінку.) 

В останніх словах коментатори нерідко вбачають вказівку на те, що задум «Боже-
ственної комедії» виник у Данте вже тоді, коли він закінчував «Нове життя» [17, 208; 19, 
139; 4]. Проте існує також інша точку зору про те, що, цілком імовірно, «Нове життя» 
мало дві редакції, і до нас дійшла остання, створена Данте вже тоді, коли він, залишивши 
недописаними трактати «Бенкет» і «Про народне красномовство», почав писати «Монар-
хію» та «Божественну комедію» [див.: 3, 489; 1, 58-59; 2, 186-188]. Проте, навіть якщо 
Данте справді змінив кінцівку «малої книги», підбурюваний новим задумом у 1308 р., 
це лише підкреслює те, що ідея цінності намірів, практики актуалізації своїх творчих 
інтенцій і задумів, а також їх підтвердження, точного виконання зберігали спадкоємність 
упродовж усього творчого життя поета. Данте беззастережно тримається раціональних, 
або точніше, цілераціональних поглядів на художню творчість. Пізніше фундамент цієї 
ідеї дещо зміниться, у «Бенкеті» вона набуде нового обґрунтування. 

Натомість у «Новому житті» намір, інтенція поки що виступає значною мірою як 
певна самоочевидна й самодостатня для Данте величина, sine qua non, аксіоматичне на-
чало, яке не потребує обґрунтування і не може бути підданим сумніву, оскільки воно є 
фундаментом поетичне самоусвідомлення.

Намір (intendimento) у «Новому житті» постає майже цілковито як самостійна і са-
модостатня цінність, як фундамент поетичної самосвідомості, або ж поетичної іден-
тичності, і як орієнтир, вірність якому гарантує доброякісність смислу. 
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Проте незалежно від генезису сам характер, сказати б, теоретико-літературних по-
глядів Данте безперечно постає як риторичний. Риторизм виступає найбільш рельєфно 
у двох моментах: поясненнях до віршів за допомогою divisione, тобто поділу на частини, 
та вимозі здатності поети до прозаїчного переказу віршів. У світлі цієї останньої вимоги 
можна сказати, що сама книга «Нове життя» являє собою її масштабне втілення, укрупне-
ний переказ цілої поетичної збірки як демонстрацію цілковитої відповідності поетичної 
творчості Данте власним теоретичним принципам.

Постійна актуалізація намірів не є справою простої констатації фактів, за цим стоїть 
не проста вірність правді, або іншими словами сповідальні мотиви. (Інколи про «Нове 
життя» говорять як про книгу-сповідь. Принаймні не мотив сповіді тут стоїть на пере-
дньому плані і є рушійною силою.) Актуалізація наміру, задуму має інший сенс. Вона 
поміж іншого є засобом взаємодії і боротьби різних літературних позицій. Якщо сприй-
мати «Нове життя» як певну репліку, то, як ми бачили, комунікативний простір, що в 
ньому веде мову поет, - це поетична спільнота, що включає самих dicitori d’amore і їхню 
читацьку аудиторію. Супровідний прозаїчний текст «Нового життя» наочно виявляє, що 
починаючи від першого сонета розказана історія є не тільки історією кохання та його 
поетичного закріплення, а й також історією утвердження поетом свого місця й статусу в 
літературній спільноті, змагання за літературну першість. 

Головний висновок, який з цього випливає, полягає в тому, що розуміння свого на-
міру, задуму поетом не є безпосереднім. Авторська інтенція не є самототожним фактом 
свідомості, що є прозорим і безпосередньо доступним для свідомості поета. Інтенція є 
складним відношенням, що формується у полі літературної комунікації й літературної 
конкуренції. Поет перебуває в полі поетичної спільноти, поєднаної поміж іншого прин-
ципами риторизму і змагальності, що конституюють саме її функціонування, і всі його 
предметні, змістовні творчі інтенції опосередковані цими принципами й сформованими 
на їхній основі відносинами. 

Слід проте зауважити, що мова не йде про те, що боротьба за літературну першість 
є головною метою і підпорядковує собі всі аспекти творчості. Ідеться лише про те, що 
творча інтенція, спрямована на предмет зображення, художній задум і самосвідомість за-
думу опосередковані інститутом авторства, маючи на увазі, що інститут авторства, звіс-
но, не є щось стале, певна чітка і надчасова структура, а радше, динамічні стосунки, що 
складаються у літературному полі. 
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УДК 811.161.1’42
Сичинава О.М.

 (Ставрополь, Россия)

рЕаЛиЗаЦиЯ мЕтаПоЭтиКи тЕатра  
в ХудоЖЕСтвЕнном тЕКСтЕ м.а. БуЛгаКова 

(на примере романа «Театральный роман»)

Стаття присвячена розгляду метапоетіки театрального тексту М.А. Булгакова. 
Описуються мовні особливості створення театрального простору, реалізації метапое-
тіки театру, а також проводиться аналіз явища «театр-світ».

Ключові слова: метапоетіка, мовні особливості, театр, ключове слово.
Статья посвящена рассмотрению метапоэтики театрального текста М.А. Бул-

гакова. Описываются языковые особенности создания театрального пространства, 
реализации метапоэтики театра, а также проводится анализ явления «театр-мир».

Ключевые слова: метапоэтика, языковые особенности, театр, ключевое слово.
The article is devoted to consideration of metapoetics of theatrical text by M.A. Bulgakov. 

The linguistic features of creation of theatrical space, realization of metapoetics of theater, are 
described, and also the analysis of the phenomenon of «theater-world» is conducted.

Key words: metapoetics, language features, theater, key word.

В отличие от других видов искусств, театр является искусством синтетическим, от-
дельные части которого подчиняются совершенно разным законам [1: 235]. Он пред-
ставляет собой сложное явление, которое включает  элементы его обустроенности (сце-
на, декорации, зрительный зал, атмосфера и т.д.) и особую смысловую нагрузку. Когда 
говорится о последнем, то имеется в виду, прежде всего, замысел автора, его индиви-
дуально-авторское понимание мира. Здесь необходимо говорить именно о том, как вы-
ражается это понимание. Именно на основе языковых особенностей строится авторская 
концепция. Нельзя говорить, что язык прозаический и язык поэтический представляют 
собой одно и то же явление, скорее наоборот. Но особенно выделяется язык театраль-
ный. Таким образом, наблюдается компиляцию всевозможных стилей и жанров. Автор 
в данных текстах присутствует лишь отрывочно, он дает нам намеки и общее описание. 
В театральных текстах автор отходит на второй план, как только появляется режиссер. 
Поэтому может создаваться двухуровневый взгляд на одно и то же произведение «ав-
тор – режиссер». Авторский взгляд может содержаться также и в черновиках, в системе 
всех произведений данного автора, в его переписке или дневнике, а также в мемуарных 
источниках и воспоминаниях об авторе. Вся информация, которая может быть получена 
из этих источников, является метапоэтикой и  может оказать существенное значение на 
раскрытиеавторской индивидуальности, а также его замысла.

Метапоэтика существовала, но не подвергалось глубокому изучению. Под метапоэ-
тикой понимается «поэтика по данным метаязыка (языка, на котором описывается язык-
объект) и метатекста, поэтика самоинтерпретации автором своего или другого текста. 
Таким образом, это те тексты, в которых сам художник-творец выступает как исследо-
©   Сичинава О.М., 2012
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ватель или интерпретатор, вступая в диалог с собственными текстами или текстами со-
братьев по перу - других мастеров» [2: 32].

Таким образом, автор выступает и как творец, и как мыслитель. В связи с этим ис-
следовать необходимо и художественные тексты и суждения автора о них. Это помогает  
при анализе не столько произведений, сколько позволяет говорить об идиостиле автора.

Метапоэтический текст М.А. Булгакова представлен обширным пластом. Так, можно 
выделить такие составляющие, как:

1. Собственно художественные тексты.
2. Статьи, интервью, заметки, черновики, дневники М.А. Булгакова.
3. Воспоминания жен М.А. Булгакова (Л.Е. Белозерская, Т.Н. Лаппа, Е.С. Булгакова).
4. Воспоминания современников.
Значимость каждого из них нельзя преуменьшить. Художественные тексты представ-

ляют собой не только авторскую художественность, но и его политические, религиозные 
и социальные взгляды. В статьях, интервью, черновиках и дневниках автор продолжает 
данные темы, но уже не ограничиваются рамками художественного пространства. Выде-
ляются отдельно воспоминания жен, так как они являются наиболее близкими людьми, 
которые наблюдали эволюции авторских идей, а также принимали активное участие в 
творческой работе. Так, Е.С. Булгакова (третья жена писателя) печатала роман «Мастер 
и Маргарита». 

Метапоэтические данные представляют большой объем информации, которая может 
быть использована как в лингвистических науках, так и в литературоведческих.

В метапоэтических данные М.А. Булгакова большую часть составляют именно худо-
жественные произведения. Здесь автор демонстрирует свой талант писателя и повеству-
ет нам о своих взглядах, в частности раскрывает такое понятие как «театр», «театральное 
пространство».

Среди средств изображения и описания театра в метапоэтике  М.А. Булгакова особое 
место занимает понятие «ключевое слово», а также все компоненты, которые направле-
ны на реализацию  данного понятия. О важности языковой организации можно найти 
информацию у самого автора в самом начале «Театрального романа». Здесь об этом гово-
рит литератор: «Язык!  - вскрикивал литератор (тот,  который оказался сволочью),  - язык, 
главное!» [3: 130].

Ключевое слово «театр» в романе «Театральный роман» реализуется через исполь-
зование следующих лексем: читатель, драматургия, пьеса, здание, сцена, ряды, места, 
портьеры, зал, люстра, зал, верхний отдел, подъезд, режиссер, глава, администратор, 
актер, актриса, заведующий  осветительными  приборами, директор, заведующий по-
воротным кругом, первый помощник режиссера, управляющий материальным фондом, 
репетиции, картины, заметка, журнал.Необходимо рассмотреть подробнее, как данные 
элементы реализуются в тексте, и каковы особенности языкового воплощения ключевого 
слова «театр».

1. Соотношение понятий «жизнь» – «театр».  Главный герой романа имеет опосре-
дованное отношение к театру, и автор почему-то подчеркивает это. Возможно, здесь име-
ет место отрицание высказывания У. Шекспира: «Вся жизнь театр, а люди в ней актеры». 
Также можно говорить о том, что, видимо, по мнению автора, театр может отразиться на 
жизни человека. Так, мы имеем следующие примеры: «Сообщаю читателю, что само-
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убийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел»[3: 
203]. В противовес этому явлению может выступать другое явление:«Вы не театральный 
человек…» [3: 330].

2. Театральное пространство входит в культурное пространство, поэтому театр – 
это часть культуры: «Я, хорошо  знающий  театральную  жизнь  Москвы,  принимаю   
на   себя ручательство в том,  что ни таких театров,  ни таких людей, какие выведены в  
произведении покойного, нигде нет и не было», «У молодежи пьеса разойдется, лучше 
требовать нельзя» [3: 245], «Вы в театральных делах ничего не понимаете, стало быть, 
и не говорите!» [3: 260], «…следил за театральной жизнью Запада…» [3: 322], «…что 
делается в театре в Германии, во Франции!» [3: 320], «…в Америку с целью изучения 
театральных достижений заглядывал» [3: 322].

3. театр – совокупность  содержательных компонентов. Причем данные содержа-
тельные компоненты можно структурировать:

а) внешнее устройство театра: «Если Вы свободны, я  был бы  счастлив  встретиться 
с Вами в здании Учебной сцены Независимого Театра в среду в 4 часа» [3: 205], «Черная 
доска с золотыми буквами возвещала, что здесь Учебная сцена» [3: 206], «В подъезде 
театра виден был бородатый человек в пальто…» [3: 287].

б) внутренний интерьер: «В Большом театре на премьере они, протискиваясь  между  
седьмым  и  восьмым  рядами» [3: 226], «Это спутник мой раздвинул  другие  портьеры,  
и  мы  оказались  в  маленьком зрительном  зале  мест  на  триста» [3: 244], «Под  по-
толком тускло горело две лампы в люстре,  занавес был открыт, и сцена зияла» [3: 244], 
«Вы не смотрите,  что зал кажется маленьким, на самом деле он большой,  а сборы здесь,  
между прочим,  полные» [3: 245], «А если старика  удастся переупрямить, то, чего добро-
го, не пошла бы она и на большую сцену!» [3: 245], «Я днем лихорадочно работал над 
пьесой,  причем в дневном свете  картинки  из  страниц  уже  не  появлялись, коробка 
раздвинулась до размеров учебной сцены», «Лишь только в малюсеньком зале потухал 
свет, за сценой где-то начиналась музыка» [3: 245], «Таково было чтение, но уже не на 
Учебной сцене, а на Главной» [3: 249],  «…помнится, занавес на ней был с пунцовы-
ми кистями» [3: 249], «…и распахнул тяжелую портьеру с золотым вышитым вензелем 
театра «НТ», «В репетиционный зал прошу» [3: 264], «…я поднялся в верхний отдел 
театра…» [3: 266].

4.  театр – работа. Здесь можно представить театр как совокупность должностей и 
профессий, которые непосредственно принадлежат театральной сфере: режиссер, гла-
ва театра, администратор, актер, заведующий осветительными приборами, заведующий 
поворотным кругом, директор, управляющий материальным фондом театра, помощник 
режиссера. Приведем примеры: «Ксаверий Борисович Ильчин режиссер Учебной сцены 
Независимого Театра» [3: 205], «…а также Евлампии Петровне, и,  наученный опытом,  
уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер», «Не слыха-
ли,  что он стоит во главе Независимого?» [3: 244], «…сидящего в окошечке с надписью 
«Администратор Учебной сцены»,  побывал три раза, причем в первый раз во 2-м ряду,  
во второй - в 6-м,  а в третий - в 11-м», «Бомбардов был актером Независимого Театра, 
сказал, что слышал мою пьесу» [3: 240], «Людмила  Сильвестровна  Пряхина,  артистка  
нашего  театра» [3: 251], «…неизвестный,   оказавшийся   Плисовым, заведующим по-
воротным кругом в театре в течение сорока лет» [3: 251], «Во главе нашего театра стоят 
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двое директоров…» [3: 252],  «…в котором меня принял управляющий материальным 
фондом театра Гавриил Степанович», «…эти актрисы и актеры Независимого Театра» 
[3: 283], «Андрей Андреевич был первым помощником режиссера в театре, и он вел 
пьесу «Черный снег»» [3: 346].

5. театр – процесс. Сюда могут входить все подготовки, трансформации, связанные 
с театральной работой. Здесь особенно выделяются процессуальные глаголы: пишут, 
провозился, сочиняю, нужно сделать, репетируют. Например, «Они видны бывают  на  
всех  генеральных  репетициях,  во  всех театрах,  хотя они и не актеры,  они бывают на 
выставках художников, но сами не пишут» [3: 226], «Ночи три я провозился,  играя с 
первой картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу» [3: 242],  «И знаете 
ли,  какая мысль пришла мне в голову, - зашептал Ильчин, от таинственности  прищу-
ривая  левый глаз, - из этого романа вам нужно сделать пьесу!» [3: 243], «…чтобы пьеса 
была готова не позже августа…» [3: 247], «Я сидел голый, завернувшись в простыню, 
и сочинял пьесу» [3: 248], «В пьесе было тринадцать картин» [3: 248], «А генерал на 
другой день в визитке, в брюках пришел прямо на репетицию [3: 252], «Тишина! Рядом 
репетируют!» [3: 253], «Иван Васильевич в театр приезжает два раза в год на генераль-
ные репетиции…» [3: 294].

6. театр - абстрактное явление,  которое может создавать настроение, эмоции, чув-
ства, переживания. Здесь можно выделить номинанты эмоций: каторга, хороша, дурна, 
смешно, великолепно, наслаждение, улыбающиеся, прекрасная, страстно. «Каторга – это 
театр. Вы никогда в нем не были?» [3: 242], «Я не  могу  сказать,  хороша ли была пьеса 
«Фаворит» или дурна» [3: 245], «…и  я посмотрел еще одну пьесу,  где выходили в ис-
панских костюмах и где один актер  играл  слугу  так  смешно  и великолепно, что у меня 
от наслаждения выступал на лбу мелкий пот» [3: 246], «…перед собой я видел улыбаю-
щиеся актерские лица, по большей части меняющиеся» [3: 248].

7. театр – газетная рубрика. Эта тенденция заимствована М.А. Булгаковым из его 
же произведения «Морфий»: «Что касается внешнего мира, то все-таки вовсе отрезаться 
от него невозможно, и давал он себя знать потому, что в тот период времени, когда я 
получал от Гавриила Степановича то пятьдесят, то сто рублей, я подписался на три теа-
тральных журнала» [3: 337], «Просматривая отдел «Театральные новости», я нет-нет да 
и натыкался на известия о моих знакомых.» [3: 337],  «Заметка была озаглавлена «Пора, 
давно пора!», и в ней выражалось сожаление и укоризна Независимому Театру в том, 
что он единственный из всех театров до сих пор еще не поставил ни одной современной 
пьесы, отображающей нашу эпоху» [3: 338].

Нельзя говорить о том, что одна из этих групп важнее или многочисленнее. Они все 
употреблены с одной целью – создание пространства театра. 

Можно говорить, что для изображения театра автор использует преимущественно 
имена существительные, для которых лексема «театр» является гиперонимом. Сложная 
структура театра упоминается и самим автором в данном романе: «Но театр сложнее 
всего…» [3: 328].

Особое место в языковой организации изображения театра занимают словосочета-
ния, в которых определяемым словом является театр: театральный человек, театральный 
зал, театральный администратор, театральные круги, театральная Москва, театральный 
разговор, театральные журналы, театральные дела, театральная жизнь, театральные до-
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стижения, театральные новости. С помощью данных словосочетаний подчеркивается 
разносторонность понятия «театр».

Также особое место в организации театра занимают глаголы. По преимуществу это 
глаголы процессуальные, которые имеют в своей семантике продолжительность, протя-
женность во времени: провозился, сочиняю, переделать, репетируют.

Таким образом, М.А. Булгаков для описания театра в большинстве случаев прибега-
ет к использованию имен существительных с семантикой принадлежности к театру. Это 
говорит о том, что он использует ассоциативные лексемы, которые в нашем сознании 
неразрывно связаны с театром. Но это не единственный способ создания пространства 
театра. Также он использует процессуальные глаголы, которые также содержат в семан-
тике ассоциации со словом театр. Что касается словосочетаний, то здесь всё еще проще: 
один из компонентов является однокоренным словом театра. То есть можно говорить, 
что М. А. Булгаков использует ассоцианты слова театр для создания театрального опи-
сания, или же  другими словами создает ассоциативно-семантическое поле ключевого 
слова «театра».
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Стаття присвячена розгляду мовних особливостей зображення культурного та 
географiчного просторiв у драматургiчних текстах Н.С.Гумiльова. Описуються мовнi 
засоби їхнього створення та розглядається взаємозв’язок просторiв.

Ключові слова: культурний простiр, географічний простiр, мовні особливості, дра-
матичні тексти.

Статья посвящена рассмотрению языковых особенностей изображения культурно-
го и географического пространств в драматургических текстах Н.С. Гумилева. Описы-
ваются языковые средства их создания и рассматривается взаимосвязь пространств.

Ключевые слова: культурное пространство, географическое пространство, языко-
вые средства, драматургический текст.

The article is devoted to consideration of the language features of the image of cultural and 
geographical spaces in dramaturgic texts by N.S.Gumilev. 

Key words: cultural space, geographical space, language features, the dramaturgic text.

Существует множество трактовок пространства, но «общим для всех концепций про-
странства (кроме ньютоновского «пустого») является его неразрывная связь с вещами 
(материальными объектами)» [1: 132]. Именно по описанию предметов, которыми за-
полнено пространство возможно смоделировать изображенное пространство. Но в ху-
дожественных текстах часто автор прибегает к «одиночной номинации», когда называ-
ются место действия или предмет, но не описываются. Так, Н.С. Гумилев использует 
следующие одиночные существительные в ремарках: море, сад, пустыня, равнина, базар. 
Данные лексемы являются локальными географическими номинантами, но не представ-
ляют собой культурной ценности: в них не содержится отличительных характеристик, 
свойственных только одной культуре. Поэтому можно говорить, что от авторской цели 
зависит выбор конкретности пространственной ориентации.

В драматургических текстах Н.С. Гумилева культурное разнообразие представлено 
многогранно: в изображении разных народов (ирландцы, исландцы, греки, арабы, инду-
сы, американцы, русские, немцы, голландцы, китайцы, французы), традиций, мифов 
(миф о христианизации Исландии, миф об Актеоне) и легенд (сватовство к Этайн, ле-
генда о Соломоновом кольце), религий (индуизм, христианство, мусульманство, язы-
чество, политеизм, буддизм, католицизм). Не случайно, Н.С. Гумилев сам целенаправ-
ленно в эпиграф драматической поэмы «Гондла» ставит цитату из книги С.Н. Сыро-
мятникова, в которой указывает именно на различие культур: «В Исландии… столкну-
лись в IX веке две оригинальные, нам одинаково-чуждые культуры — норманнская и 
кельтская» [2: 52].
©   Сасина В.В., 2012



279

Н.С. Гумилев изображает множество стран, представляя весь мир в совокупности 
и многообразии культур. Культурное пространство представляется сложно и обширно, 
поэтому для представления его языковых выражений возьмем одну его составляющую 
часть. Так, можно представить в общем пространстве совокупность религий и их осо-
бенности.

Автор отмечает, что«религия обращается к коллективу. Для ее целей, будь то постро-
ение небесного Иерусалима, повсеместное прославление Аллаха, очищение материи в 
Нирване, необходимы совместные усилия, своего рода работа полипов, образующая ко-
ралловый риф» [3: 303]. Пространство религии создается за счет перечисления следую-
щих составляющих языковых средств.

1. Архитектурные сооружения («И она будет в храме, земля! земля!» [2: 11], «Чтобы 
строить высокие храмы» [2: 61]).

2. Атрибуты (Священная книга, монашеский посох, Егангелие, колокол, крест, свя-
щенные голуби бога Вишну).

3. Ритуалы («Время нам ноги омыть, расстегните ремни у сандалий» [2: 17] («Ак-
теон») – в греческой мифологии процесс изгнания нечистой силы; «Маги жгут на тре-
ножнике травы, в дыму возникает сундук» [2: 176],«Все трое довольные, с крыши дома 
они смотрят, как движется погребальный кортеж» [2: 178],  «Мы гадали по книге…» [2: 
78], «Все, я помню, крестить умоляла» [2: 87], «Я слыхала, как молишься ты» [2: 89]). 
Так, по мнению В.Н. Топорова, «описания основных ритуалов нередко довольно полно 
отражают свойства организованного пространства как некоего отдаленного аналога гео-
метрического пространства» [4: 241]. Это говорит о том, что существует пространство 
в пространстве: «ритуал связывает здесь и теперь с там и тогда — обеспечивает преем-
ственность бытия человека в мире» [5: 5].

4. Наименование богов и божеств:
а)  древнегреческие боги («Иль испробуешь молний Зевса, земля!» [2: 11], «Золото-

кудрый Аполлон» [2: 15], «А Геба розовая» [2: 15],«А синеглазая Паллада» [2: 15], «Как, 
Марс тебя любит?» [2: 15], «Хуже самого последнего сатира» [2: 20]);

б) древнегерманские («Ты как Бальдер, бросающий стрелы» [2: 59]); 
в) скандинавские («Сильный Top опьянил меня страстью, / Фрея в спальню твою 

привела» [2: 75];
г) индийские («…бог Вишну одарил их чудесным свойством» [6], «Будда говорит о 

близкой смерти» [6], «Брахма говорит,что возраст людей благоприятен»[6]);
д) арабские («Велик Аллах» [2: 22], «Я — Пери» [2: 22], «Ужасные приходят джин-

ны…» [2: 26]);
е) египетские («А это сын Луны, богТот» [7: 755]).
ж) библейские имена («…они имели жалость даже к самому Иуде…» [2: 52], «Там 

Мария, Морская Звезда, / На высоком стоит маяке» [2: 59], «И меня коронует Христос» 
[2: 82], «Так же ль трубы архангелов шумны» [2: 83], «Что Георгий? В заоблачных долах 
/ СПантелеймоном друг и сейчас?» [2: 83];

5. Отвлеченные понятия и наименования («Прикроем вечные святыни» [2: 19], «Что 
ж! жених некрасив и горбат, / И к тому же еще христианин» [2: 53], «Гондла вырос, и 
ныне венчают / Гондлу с Лерой Спаситель и Тор «Значит, правда открылась святым» [2: 
54], «Мерный благовест с диких высот» [2: 61], «Что она — золотое преддверье / Ог-
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незарногоДома Христа» [2: 62],«Ты живи, небесами хранимый» [2: 62], «Пусть уйдешь 
ты далеко, пусть кинешь / Небожителей наших и нас» [2: 75], «Все мы молимся этим 
святым» [2: 83]).

6. Религиозные звания (монах, факир, жрец, дервиш, друид).
Нередко Н.С. Гумилев изображает две религии путем символизации, причем одна 

из них оказывается более пригодной для культуры. Так, в пьесах «Гондла» и «Актеон» 
изображается победа христианства над язычеством. В пьесе «Гондла» в основе сюжета 
лежит миф о христианизации Исландии, где язычники (исландцы) представлены в виде 
волков, а христианин – пророк (ирландец) в виде лебедя. Страна язычников предстает в 
виде глухих лесов, больших утесов, опустелых полей, «высоких могильных холмов»[2: 69], 
что символизирует смерть существующей религии. Страна христиан, наоборот, «зелене-
ет в снеговой белизне лебедей»[2: 59], в ней «берег зеленый»[2: 69], «спокойные родимые 
озера» [2: 54]. В пьесе «Актеон» также идет символизация, но только не самих персона-
жей, а атрибутов. Здесь, язычество представлено в виде камня, глыбы, а христианство – в 
виде храма.Камень как символ веры представлен и в другой пьесе Н.С. Гумилева «От-
равленная туника»: «Но я однажды видел у дороги, / Как черный камень молят старики» 
[2: 94].

Несмотря на то, что Н.С. Гумилев старается показать все многообразие культур в 
совокупности, он, помимо противопоставления религий, все же противопоставляет и 
культуры. В данном случае на материале его пьес можно говорить не только о проти-
вопоставлении запада и востока (европейским странам противопоставляются страны 
Востока), но можно выделить отдельную оппозицию –  Европа и Азия противостоят 
Северным странам: «В Исландии, на этом далеком северном острове» [2: 52], «Там, 
почти под северным полярным кругом» [2: 52], «Пойдем в Китай танцевать с золотыми 
драконами. Не хочешь — ну так на северный полюс— варить уху из кита» [2: 158].

Восприятие культурного пространства проходит по – разному. Так текст, создан-
ный в одной культуре, воспринимается иначе, когда его изучают представители другой 
культуры. Ю.С. Степанов отмечает особенности национально-культурного восприятия 
пространства: «Обращение с пространством – определенным образом нормированный 
аспект человеческого поведения, когда замечаем, что люди, воспитанные в разных наци-
ональных культурах, обращаются по существу с ним по-разному, в соответствии с при-
нятыми в их стране «моделями» (patterns), по выражению американского исследователя 
Э. Т. Холла» [8: 4].

Таким образом, носители разной культуры могут относиться к изображаемому про-
странству неодинаково. Также понимание / непонимание пространства связано как с 
принадлежностью человека к определенной культуре, так и со  знанием человека в об-
ласти других культур.

Но более объективно представителями разных культур воспринимается географи-
ческое пространство, которое является более открытым для восприятия, так как оно не 
требует специальных знаний. Географическое пространство реализуется только благода-
ря языку. Здесь средства его выражения могут быть различными: собственно топонимы, 
наименования ландшафтных особенностей, мест в доме и т.д. По типу наименований 
можно говорить об обширном пространстве (часть света, государство, город) и о локаль-
ном (поселение, дом, комната, лес, сад и т.д.).
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Обширное пространство, в отличие от локального, представляет собой отличитель-
ные культурные признаки, которые осмысливаются  в виде ментальных сущностей на-
рода. Например, обширное пространство «Париж» связано с французской культурой. 
Локальное же пространство «сад» не вызывает культурных ассоциации –  оно остается 
межкультурным.

Основными способами репрезентации обширного географического пространства 
являются:

1. Топонимы: наименование континента, страны, города и т.д.
а) в названии («Обед в Бежецке», «Дон – Жуан в Египте»);
б) указание в ремарке («Игорный дом в Париже 1813 года» [2: 7], «Гаарлем, поло-

вина XVII столетия» [7: 760], «Место действия Багдад» [2: 172], «Действие происходит 
в Индии» [2: 157]);

в) упоминание в речи персонажей («И даже в вашем славном Лиссабоне» [7: 760], 
«Недавно в Лиссабоне я встречался» [7: 761], «Да, есть безумцы даже в Нидерландах» [7: 
761], «…ведь от Рима/ Нас, слава богу отделяют Альпы» [7: 770], «Мы с ним скитались 
по Мадриду/ И по Севилье…» [7: 750].

2. С помощью указания на национальность:
а) прямо указывается национальность:
- в репликах героев: «С одним голландцем умным и учтивым» [7: 761], «Я норвеж-

цев погнал ввечеру» [2: 65], «Там греки, финикиане, арабы» [2: 126], «Гречанки золотая 
лира» [2: 24];

- в ремарках: «Фридрих Шиммельленник – богатый гаарлемский купец» [7: 760], 
«Хозе Перейра – лиссабонский купец» [7: 760], «Лера – знатная исландская девушка» 
[2: 53], «Гондла – ирландский королевич» [2: 53], «Юстиниан – император Византии» 
[2: 92];

- герои даются без имени, а только национальность: Американка, Американец, Индус 
(Индиец), Китаец, Ирландские воины, Норвежские мужи, Шотландцы, Датчане, Ара-
бы, Греки;

б) указания на известных людей и персонажей:
- в репликах героев: «Вы друг проклятого Вольтера» (Франция) [2: 7], «Которой 

правил Магомет» (Арабские страны) [2: 22], «…скоро будет здесь, в Багдаде,/ велико-
лепнейший Синдбад» (Персия) [2: 31], «А это сын Луны, богТот» (Египет) [7: 755];

- в названиях пьес: «Жизнь Будды» (Индия), «Гарун аль – Рашид» (Арабские стра-
ны), «Актеон» (Греция), «Ахилл и Одиссей» (Греция)

- в представлении самих героев (Дон – Жуан, Лепорелло (Испания), Брахма, Индра, 
Вишну, Сива (Индия));

3. Наименование социального класса, свойственного этой стране: дервиш — му-
сульманский монах (Арабские страны); конунг — военный вождь, высший пред-
ставитель родовой знати у скандинавов в раннее средневековье (Скандинавия); ка-
лиф (халиф) – титул верховного главы мусульманского теократического государства 
(Арабские страны); скальд – древнескандинавский поэт певец, исполнявший свои по-
этические произведения под аккомпанемент музыкального инструмента (Скандинавия). 
4. Согласованное определение, указывающее на местность+ имя существительное: 
«Иль в бездне аравийской ночи» [2: 26], «Памирских снеговых высот» [2: 29], «Франк-
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ских молодых рабынь» [2: 32], «На итальянских каравеллах/ я находил и не таких» [2: 
36], «И полон мой корабль рубинов, / Даров цейлонского царя» [2: 39], «Он сам севиль-
ский соблазнитель» [7: 758], «И законом исландской земли» [2: 63], «Как, не он ли к 
исландскимравнинам» [2: 84], «Сирийскихтанцовщиц я там припосла» [2: 14].

5. Род занятий + место: «Я стал студентом Саламанки» [7: 750], «Торговец свинья-
ми в чикаго» [7: 751], «Я был вельможею непала» [2: 39], «Был Годжриз Кинда воин 
очень сильный» [2: 93].

Локальное пространство может быть либо указано в авторских ремарках («Место 
действия – внутренность древнего храма на берегу Нила» [Гумилев  2011: 747], «Широ-
кий полутемный коридор рядом с пиршественной залой; несколько окон и дверь в спаль-
ню Леры» [2: 53], «Сад Гафиза. Утро. Купы роз и жасминов. Большие птицы» [2: 41], 
«Двор замка, освещенный воткнутыми в стену факелами» [2: 63], «Первая и третья де-
корации – сад. Вторая – площадь города» [2: 157], «Место действия – долина Гаргафии, 
покрытая темным кипарисовым лесом. В глубине – пещера аркой. Направо – светлый 
источник бежит по зеленой лужайке» [2: 10]), либо описываться самими героями («И 
выждал  срок в подземной зале» [7: 747], «Где он будет, в дворце иль реке?» [2: 55], «Мы 
взбегали на каменный вал» [2: 60], «Как я пустыню ненавижу, / Пески, миражи и бурьян» 
[2: 23], «С высоких каменных террас, / Смотреть на город, нам покорный» [2: 29]).

Для создания локального пространства используются языковые средства, представ-
ляющие следующие отношения:

1. определительные (согласованное прилагательное  + имя существительное): 
«Лесная поляна. узловатые лапчатые деревья… Посередине поляны большая яма 
с набросанной вокруг свежей землей» [2: 148], «горное ущелье» [7: 763], «В дубовой 
роще» [7: 763], «Широкий темный коридор рядом с пиршественной залой» [2: 53].

2. Одиночные имена существительные: море, сад, пустыня, равнина, базар.
3. атрибутивные (имя существительное + указание кому принадлежит): «Зала 

в доме Силы Сердец» [2: 173], «Комната Зобейды» [2: 173], «дворец Зобейды» [2: 175], 
«Комната в башне магов» [2: 176], «дом Синдбада» [2: 177].

4. обстоятельственные:
а) (имя существительное + указание «где») «Равниназа городом» [2: 174], «Улица 

Багдада перед дворцом» [2: 31], «Площадь Багдада» [2: 178], «Лесна берегу моря» [2: 82];
б) с помощью указательных наречий+имя существительное: «вдали река» [2: 

174]. «в глубине – пещера аркой» [2: 10], «направо –светлый источник…» [2: 10], «…
коридор рядом с пиршественной залой» [2: 53].

Также бывает совмещение обширного и локального пространств в одной ремарке 
— «Место действия – зала Константинопольскогодворца» [2: 92], «Радостный град 
тушита; слева деревья Рощи Веселья Нандала. Из домов выходят крылатые существа» 
[6], «Действие происходит в индии. Первая  и третья декорации – сад. Вторая – площадь 
города»[2: 157].

Но, необходимо учитывать, что всякий географический объект может являться от-
дельным культурным объектом, входящим в культурное пространство. Понятие геогра-
фического пространства принадлежит к одной из форм пространственного конструи-
рования мира в сознании человека. Земля как географическое понятие одновременно 
воспринимается как место земной жизни (она также входит в оппозицию «земля/небо») 
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и, следовательно, получает не свойственное современным географическим понятиям 
религиозно-моральное значение. Эти же представления переносятся на географические 
понятия вообще: те или иные земли воспринимаются как земли праведные или грешные. 
Движение в географическом пространстве становится перемещением по вертикальной 
шкале религиозно-нравственных ценностей, верхняя ступень которой находится на небе, 
а нижняя — в аду [9: 211]. Можно говорить о том, что географическое пространство име-
ет объективную, констатационную функцию, в то время как в культурном сосредоточено 
оценочные и сравнительные интенции. В связи с этим, можно говорить,что культурное 
пространство не лишено географических реалий, и даже более того обусловлено ими. 
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СвЯЩЕниКи та виХідЦі З ЇХніХ родин  
у КонтЕКСті вСтановЛЕннЯ БіЛЬШовиЦЬКоЇ вЛади  
в уКраЇні: ПСиХоЛогіЗм ЗоБраЖЕннЯ у ПроЗі БориСа  

антонЕнКа-давидовича

У статті аналізуються особливості зображення у творах Б. Антоненка-Давидо-
вича умов, у яких опинилися свяшеники, вихідці з їхніх родин у контексті суспільно-по-
літичних подій, пов`язаних з громадянською війною, встановленням більшовицької влади 
на початку 20-х років ХХ ст. Розкривається специфіка моделювання образів героїв; ак-
центується на психологічній вмотивованості зображуваних письменником характерів.        

Ключові слова: образ, психологізм, духовенство, священик, церква.
В статье анализируются особенности изображения в произведениях Б. Антоненко-

Давидовича условий, в которых оказались священники, выходцы из их семей в контексте 
общественно-политических событий, связанных с гражданской войной, установлением 
власти большевиков в начале 20-х годов ХХ ст. Раскрывается специфика моделирования 
образов героев; акцентируется психологическая мотивация изображаемых писателем 
характеров. 

Ключевые слова: образ, психологизм, духовенство, священник, церковь.    
The paper analyzes the specificity of representation the condition of the clergy in the context 

of social and political events in B. Antonenko-Davydovych`s works (civil war, expansion of 
bolshevism) at the beginning of the 20-th century. The paper explores the specificity of modeling 
the images of heroes.

Key words: image, psychologism, clergy, priest, church.    

Суспільно-політичні події, пов`язані з захопленням більшовиками влади в Україні, 
позначилися на всіх соціальних сферах, зокрема й на церковному житті, у результаті 
чого кардинально змінилося значення й роль церкви, статус духовенства. Нова влада по-
ширювала антирелігійну пропаганду: суспільству нав`язувалися уявлення про реакційну 
роль релігії, церкви та духовенства. Хоча діяльність церкви не була заборонена офіційно, 
проте її функцїї штучно звужувалися, церковне майно підлягало конфіскації, руйнува-
лися храми, переслідувалися віруючі та духовенство (конституцією СРСР 1925 р. духо-
венство фактично було позбавлене громадянських прав). На основі атеїстичної ідеології, 
приписування священослужителям антирадянської діяльності, поширювалося вороже 
ставлення до церкви, ускладнювалися умови життя й діяльності духовенства (зокрема, 
священики підлягали обов`язковій реєстрації, а для здійснення богослужіння вимагалася 
довідка у відповідному державному органі; влада різними способами заохочувала скла-
дання сану й особи, які йшли на це, отримували матеріальну допомогу, звільнялися від 
сільськогосподарського податку). У зв`язку з умовами, у яких опинилося духовенство у 
процесі встановлення більшовицької влади, позитивний образ духовного діяча фактично 
©   Приліпко І.Л., 2012
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зник з літератури; про священиків, церкву й релігію писали негативно (твори Остапа 
Вишні, Ірини Вільде, С. Тудора, П. Козланюка), або ж узагалі боялися згадувати, що ще 
раз засвідчує тісний зв`язок суспільно-політичних обставин та літературного процесу. 
Правду про духовенство й церкву за більшовицької влади й тоталітарного режиму мали 
можливість висловлювати хіба що письменники-емігранти – В. Винниченко («Слово за 
тобою, Сталіне!» (1950), І. Багряний («Сад Гетсиманський» (1950)). Становище духо-
венства в умовах поширення більшовицької влади, особливості ставлення більшови-
ків до священиків та вихідців з їхніх родин мав сміливість відтворити й самобутній, з 
трагічною долею письменник – Б. Антоненко-Давидович (1899–1984). За реалістичне, 
без ідеологічного перекручування зображення життя, письменник відбув покарання у 
сталінських концтаборах (заарештований у 1935 р., а звільнений у 1957 р.), зазнав пере-
слідування й перешкод з виданням й перевиданням своїх творів й після повернення із 
заслання. Так, твори Б. Антоненка-Давидовича «Тук-тук...» (1925) й «Спокуса» (1967) 
за правдивість відтворення у них реалій тогочасного життя, зокрема становища церкви, 
священиків та вихідців із їхніх родин за більшовицької влади, зазнали проблем з публіка-
цією, перевиданням, сприйняттям критики, непросто йшли до читача. Зокрема, повість 
«Тук-тук...» була надрукована 1925 року в журналі «Червоний шлях» (№ 8), а наступного 
року вийшла окремою книжкою у київському видавництві «Час», проте представники 
радянської критики негативно сприйняли твір, навіть у 1967 році П. Мисник не реко-
мендував його до перевидання, оскільки, на його погляд, повість суперечила радянській 
дійсності, була «неправдивою» [1: 734]. Така реакція критики була зумовлена тим, що 
письменник у розкритті ставлення більшовицької влади до вихідців із родин духовен-
ства, священиків та релігії загалом, орієнтувався на життєву правду, а не на радянську 
ідеологію. Твір «Спокуса», за відтворений у ньому неоднозначний, трагічний образ свя-
щеника, який не сприймає стратегій більшовиків, замислюється над природою добра і 
зла, а також за розкриття значення церкви та духовенства у складні моменти історичного 
процесу й людського буття, теж не був схвально сприйнятий радянською критикою: твір 
надрукували у журналі «Дніпро» в 1969 році, проте 3 жовтня того ж року з`явилася до-
повідна тодішнього серкретаря ЦК ЛКСМУ О. Капто ЦК КПУ про виявлену в журна-
лі «крамолу» [2: 637], тобто твір Б. Антоненка-Давидовича, який, з погляду партійного 
функціонера, ідеалізував духовні цінності церкви, демонстрував захоплення соборами, 
що суперечило офіційній ідеології щодо церкви й духовенства.

Негативне ставлення більшовиків до релігії та священиків зумовило непевність сус-
пільного становища, постійну тривогу духовенства й членів їх родин. Так, приводом не-
спокою, душевного дискомфорту героя повісті «Тук-тук...» – телеграфіста Василя Гри-
горовича Гусятинського – є графа в анкеті, у якій треба вказати соціальне походження. 
Василь Григорович, як син священика, «почував, що не все в нього гаразд, почував себе 
перед кимось винним, знав, що виповзає наверх сама що не є контрреволюція, дурман, 
опіуми, темрява [...]» [3: 238]. Герой розуміє, що через своє соціальне походження він 
опинився ніби поза межами суспільства, став мимовільним злочинцем. Написавши в 
анкеті, що він син «дуже бідного священика села Вербівки» [3: 238], герой відчув, що 
оте «,,священика” лягло чорним докором на білій анкеті й заполонило все попереднє 
й дальніше. Василь Григорович аж жахнувся чіткості й розміру своїх літер; здавалось, 
вони закричать зараз на все горло вищериним ротом:,,Син священика, священика! По-
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пович! Ага!..” і понесуть цю прокляту звістку до кімнати місцкому, де дожидає анке-
ти невідомий чоловік у шкуратяній тужурці» [3: 238–239]. На прикладі життєвої історії 
свого героя письменник розкриває становище маленької людини у контексті нових сус-
пільно-політичних подій після революції й громадянської війни, у вирі яких змістили-
ся суспільно-політичні, морально-духовні акценти: духовенство з суспільного статусу 
інтелігенції перейшло у ранг «ворогів народу», а релігія стала «опіумом для народу». 
Прагнучи не втратити роботу, своє суспільне значення, залишитися «на плаву» життя, 
Василь Григорович намагається приховати своє соціальне походження, соромиться свого 
батька-священика. Герой почуває відчуженість, нерозуміння, адже перевернулося «шке-
реберть усе дотеперішнє його життя [...] і навіть запах колишньої святості Різдва, Вели-
кодня й храмового Спаса тепер ніби одгонив йому нафталіном (,,опіум для народу”)» 
[3: 247–248]. Думки героя, його намагання розібратися у стратегіях нової влади, у тому, 
чому зневажена роль духовенства, увиразнюють трагізм становища церкви й священи-
ків за більшовицького режиму. При згадці про батька-священика, Василь Григорович 
«скептично й гірко подумав:,,Попували ви, тату, сорок вісім літ, дослужились камилавка 
й наперсного, а все надарма:,,опіум для народу”. Але враз розсердився й буркнув: – Теж 
державні будівельники, можна сказати, – церкви зачиняти!» [3: 242]. 

Опинившись не межі старого й нового ладу, герой відчуває неможливість зректися 
звичаїв, колишнього життя, у якому був батько-священик, віра в Бога, церква, й, водно-
час, усвідомлює нездатність пристосуватися до нових умов, політики нової влади, яка 
зневажає релігію, церкву, духовенство, сприймає людину як гвинтика системи. Все це 
формує маргінальну свідомість, поглиблює ситуацію відчуження, у якій слабкій, малень-
кій людині, не здатній на протест та боротьбу, залишається скоритися: «З новим треба 
погодитись, але батьків наперсний, колишній Спас і можлива пенсія не дозволяють... 
Василь Григорович може тільки безнадійно і мовчки, винувато й боязко скоритись...» [3: 
248]. Не маючи сміливості відстоювати власні погляди, не сформувавши чіткої позиції, 
розгублений та відчужений, Василь Григорович залишається безсилим перед некультур-
ним, нахабним та самовпевненим «комуністишкою» [3: 247] Трохимом Загорульком – 
своєрідним уособленням більшовицької влади та її методів. На його насмішки з приводу 
релігії, поради «антирелігізуватись», Василь Григорович лише боязко заперечує, а то й 
не реагує, адже відчуває зневажливе і зверхнє ставлення до себе, до своєї доньки. Відтак, 
письменник розкриває, з одного боку, ставлення більшовиків до релігії, Бога, духовен-
ства, а з іншого – показує типове сприйняття вихідцями з родин священиків нової влади: 
«Вони зруйнували все і відбудовують по-своєму. Вони зневажали Бога і Бог мовчить. 
Мовчить увесь світ, бо на версі стоїть розхристаний, непереможний більшовик. Він змо-
же взяти Бога за бороду! [...]. Вони зможуть усе. Це справжні чорти» [3: 253]. 

Почуття нерозуміння, страху, відчуження, які переживає Василь Григорович, форму-
ють ситуацію абсурду: вважаючи більшовиків «чортами», безбожниками, руйнівниками, 
Василь Григорович, водночас, хрестячись і молячись перед сном, прохає Бога, щоб його 
сина Сашу прийняли до комсомолу («[...] з вірою прошепотів: – Господи! Милосердний 
Господи! Допоможи ж, щоб Сашу прийняли до комсомолу...» [3: 254–255]). У цьому чи 
не найяскравіше увиразнюється абсурдність і трагізм становища людини, яка опинилася 
на маргінесі суспільного життя, відчуває відчуження від незрозумілого їй нового сві-
ту, страх за себе й своїх дітей, а відтак, не відрікаючись старого, прагне вижити, адап-
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туватися до нового життя, хоча воно їй незрозуміле й вороже. Трагізм поглиблюється 
усвідомленням того, що минуле, в якому було все зрозумілим й затишним, уже не по-
вернеться. Це герой відчуває, слухаючи у пивниці скрипкову мелодію, яка повертає його 
у «втрачений рай», в якому він був сам собою, самодостатньою особистістю з почуттям 
національної приналежності: «[...] рідна, знайома з далеких вербівських літ, мелодія до-
неслась до Василя Григоровича. [...] З туману забуття, через довгі телеграфічні роки, 
перед Василем Григоровичем уставав його власний загублений рай, далека барвиста, за-
пашна Вербівка й молоді роки під батьківським дахом попівського дому. [...] Хто він? [...] 
– Українець? А справді?.. Ні, ні, то могло б бути тільки там, під вербівськими вербами, 
що нагадували гетьманщину й козаків... А тут немає.,,Переписувач, дописувач, з огляду” 
– то не Україна. І потім – українізація?.. Це від сіонських мудреців і штабу! Ні, він не буде 
тут! Та його й немає тепер, то зовсім інше –,,товариш Гусятинський” і скорочення шта-
тів» [3: 271–272]. Спроби «влитися» у вир нового життя не вдаються героєві, адже він 
не може зрозуміти нові принципи виживання, не може узгодити тенденції нової епохи 
з минулим. Відтак, почуття розгубленості змінюється страхом, пошуком винних (біль-
шовики, новий телеграфічний апарат «Клопфер»), врешті, відчуженням та байдужістю. 
Знищений морально, нікому непотрібний син священика прагне зникнути від людей, які 
змогли пристосуватися, знайшли собі місце в новому житті, від світу, який став ворожим 
до нього: «Треба втекти від людей, від їхніх свят, революцій, вимог... Треба вислизнути 
від їхніх запитливих, підозрілих очей. Треба, щоб ніхто не помічав і не чув» [3: 277]. 
Психологічно вмотивованим є те, що в такому стані Василь Григорович, блукаючи в на-
півсні знайомими місцями міста, відчуває, що його найбільше приваблює цвинтар, адже 
там «тепер тепло, як і під шинелею. В могилі тихо і ніщо не турбує» [3: 278].          

Цікавий образ священика – соборного настоятеля отця Йосипа Федоровського – роз-
крито у творі «Спокуса». Образ отця Йосипа, історія, яка з ним сталася, мають реальне 
підгрунття, на що вказував сам Б. Антоненко-Давидович у листі до Д. Чуба (Нитченка) 
від 9 березня 1970 року: «Між іншим, такий випадок з священиком, як то описано напри-
кінці мого твору, був справді в Охтирці 1919 року, як мені оповідала моя мати. Мене він 
зацікавив тоді, але треба було до голого факту створити психологічне вмотивування, що 
я й спробував зробити через кілька десятиліть...» [4: 35]. Письменнику справді вдалося 
змоделювати трагічний, психологічно вмотивований образ священика, на долю якого ви-
пали складні випробування, зумовлені суспільно-політичними, родинними чинниками. 
Образ отця Йосипа у творі розкривається різними засобами: через авторську характерис-
тику, відтворення внутрішнього мовлення героя, репрезентацію сприйняття оточуючих, 
що сприяє формуванню цілісного, багатогранного й психологічно переконливого люд-
ського характеру. 

Про схильність отця Йосипа до неординарного мислення, про здатність «впадати в 
єресь» свідчить його зовнішній вигляд, описуючи який, а також відтворюючи «гріховні 
роздуми» [5: 442] героя, письменник тим самим готує читача до того, що має статися з 
отцем Йосипом, вмотивовує еволюцію його характеру: «Велика кучма чорного, як крило 
ворона, волосся на голові, чорна, густа, як у цигана, борода й темні, але гарячі, мов дві 
вуглини очі, надавали йому фанатичного вигляду. Такі пастирі часом самочинно знаходи-
ли чудотворні ікони там, де їм не належало об`являтися, впадали в єресь, тлумачили на 
свій лад святе письмо й, стаючи лжепастирями, каламутили людність і завдавали потім 
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єпархіальним владикам чимало клопоту» [5: 444]. Психологічні процеси, які відбувають-
ся з героєм, викликані різними зовнішніми й внутрішніми чинниками і є важливими як 
для розуміння образу, так і для вмотивування фінального епізоду. На цьому наголошував 
Б. Антоненко-Давидович у вже цитованому листі до Д. Чуба (Нитченка): «Мені вельми 
приємно, що Ви сприйняли моє оповідання,,Спокуса” в психологічному плані. Тільки 
з таких міркувань воно й писалося [...]» [4: 35]. Відповідно, в моделюванні образу отця 
Йосипа ключову роль відіграють психологічні аспекти образотворення. Письменник від-
творює переживання героя, викликані його боротьбою зі спокусами, які його переслі-
дують на життєвому шляху. Отець Йосип виявився стійким до спокус грошолюбства, 
користолюбства й марнославства, адже «не торгувався за хрестини, вінчання й похорон, 
задовольняючись тим, що дадуть, а часом навіть вертав бідному назад його нужденну 
лепту. [...] Він міг забагатіти з того, якби піддався спокусі диявола користолюбства, але 
той не мав над ним сили. [...] Міг би затягти отця Йосипа в свої тенета й диявол мар-
нославства [...], але й цей диявол мусив поступатися перед мужицькою непохитністю 
колишнього злидня-паламарчука» [5: 454–455]. Водночас, іншим спокусам отець Йосип 
не міг опиратися. Однією із спокус, своєрідним випробуванням, що робило героя не-
щасливим у родинному житті, були постійні підозри й ревнощі, викликані поведінкою 
дружини. Життєві негаразди, пов`язані з нещасливим подружнім життя, постійними 
ревнощами, поглиблювалися хвилюваннями за долю синів, які поринули у вир револю-
ційних подій, громадянської боротьби, ставши по різні сторони: «[...] старший тягне за 
Денікіна й Росію, середульший – за Україну з Петлюрою, а молодший – за комуну з Лені-
ним і Гуревичем... Сатана, не змігши зруйнувати дощенту сім`ю отця Йосипа через свої 
підступи до Маргарити, тепер брав свою на синах» [5: 462]. Те, що його сини активно 
беруть участь у громадянській боротьбі та ще й по різні сторони, отець Йосип вважав 
ще однією спокусою, випробуванням на стійкість. Особливо непокоїть отця Йосипа його 
найменший син Яків, котрий вдався до співпраці з більшовиками, тобто, на переконання 
отця Йосипа, піддався впливові ворожих сил, потрапив «в тенета сатани» [5: 467].

Моделюючи складний, драматичний образ священика, Б. Антоненко-Давидович роз-
криває психологічний стан людини, яка стала свідком громадянської війни, зміни вла-
ди, зміщення марально-етичних, суспільно-політичних акцентів, яка пережила родинні 
трагедії й болючі пошуки відповідей на суперечливі питання. Образ священика, який 
негативно ставиться до більшовиків, не був схвально сприйнятий радянською крити-
кою, про що зазначалося на початку статті. З іншого боку, священик, який намагаєть-
ся знайти відповіді на суперечливі релігійні питання, який прагне не лише вірою а й 
розумом збагнути сенс того, що відбувається й, врешті, не витримавши боротьби зі 
спокусами, стає нездатним адекватно сприймати події, не міг подобатися й представ-
никам офіційної церкви. Передчуваючи однобічне тлумачення образу отця Йосипа, Б. 
Антоненко-Давидович писав у листі до П. Кравчука від 13 жовтня 1969 року: «Чи Вам 
доводилося бачити № 8,,Дніпра” з моїм оповіданням,,Спокуса”? Клерикали, певно, бу-
дуть мене лаяти за,,безбожність”, але вони, здебільшого, люди обмежені й не збагнуть 
філософії цього твору» [6: 618]. Складність образу отця Йосипа, неоднозначність його 
трактування зумовлені психологізмом, філософічним підтекстом, адже письменник роз-
крив світосприйняття й психологію неординарної особистості, яка не пливе за течією 
життя й не сприймає все на віру, а намагається осмислити те, що відбувається у родині 
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й у суспільстві, пояснити приховані зв`язки між подіями, осягнути власний душевний 
стан. Осмислюючи буремні суспільно-політичні й родинні події, отець Йосип замислю-
ється над причинами зла, над сенсом спокус, які переслідують людину й можливостями 
їх подолання. Роздумуючи про суперечливі аспекти християнського вчення, отець Йосип 
намагається зрозуміти, чому Бог допускає зло, прагне логічно пояснити те, що раніше 
беззастережно сприймалося на віру. Так, міркуючи про гріх Єви, він шукає логічних по-
яснень: «Але хіба пізнавати – гріх? Так, не пізнавши зла, не оціниш добра! Зіставляючи 
протилежні явища, людина доходить до істини. Як же бог, творячи першу людину за 
своєю подобою, не передбачав людського природного прагнення пізнавати й допустив 
диявола спокусити їх?» [5: 442]. Те, що в нього, священика, виникають думки, які став-
лять під сумнів Біблійні істини, отець Йосип розглядає як спокусу, боротися з якою він 
не має сили, а тому «новому посланцеві сатани – дияволові лжемудрості не міг дати на-
лежного одкоша» [5: 455].  

Хоча отець Йосип запевняв своїх парафіян, що церква не втручається у політичне 
життя, проте, живучи у період буремних суспільно-політичних подій, герой не міг не 
зазнати їх впливу на своє родинне життя й власний  психологічний стан. Отець Йосип, 
як церковний діяч, мав стояти осторонь політики, водночас, він захищає основи старо-
го ладу, не сприймає більшовиків, вважає їх «безвірниками» [5: 458], а їхню політику 
– «сатанинським витвором, для якого нема нічого святого, нічого законного» [5: 457]. 
Невипадковим йому видається те, що саме під час намагань більшовиків установити 
свою владу гімназистам дали завдання вивчати «Демона» М. Лермонтова: « –,,Цар піз-
нання і свободи”! – саркастично проказав отець Йосип і подумки вигукнув:,,Та це ж 
більшовицький ідеал! Наче з сьогоднішніх газет та відозв узятий!..”» [5: 441]. Замис-
лившись над рядками твору М. Лермонтова, отець Йосип залиблюється у роздуми про 
суть метафізичного та суспільного зла, намагається дати відповідь, чому Бог допустив 
більшовиків, «слуг сатани» [5: 458], до влади. Суперечливі питання, які не дають спокою 
отцю Йосипу, переконують його у хиткій межі між добром і злом, вірою та розумом, у 
складній діалектиці буття й обмеженості людського пізнання. Все це спричинює те, що 
отець Йосип поступово піддається чи не найстрашнішій для нього спокусі – втраті віри. 
Покаранням за це герой вважає відсутність відповідей на свої молитви. Так, отець Йосип 
щиро вірив, що Бог почує його прохання не забирати у нього сина Якова, котрий вступив 
у зв`язки з комсомолом і більшовиками. Проте, на вечірньому богослужінні напередодні 
Трійці отця Йосипа повідомляють, що Яків пішов з комсомольцями на фронт. Те, що 
Бог не відповів на його благання, стало для отця Йосипа останнім випробуванням, яке 
він, виснажений боротьбою з численними спокусами, тривогами, не зміг витримати. Не 
маючи змоги раціонально пояснити суперечності християнського вчення, не отримавши 
відповіді на свої молитви, отець Йосип втрачає віру у всемогутність Бога й визнає, що 
зло сильніше: «Ні, ти не воскрес, ти – мертвий бог [...]. Хіба б ти не зглянувся на мою 
біду й не зберіг би мого сина Якова, якби переміг ти, а не сатана!..» [5: 471]. Разом із 
вірою у Бога отець Йосип втрачає й розум, а тому під час богослужіння проголошує: 
« – Миром править сатана!» [5: 472]. Таким чином, стверджується ідея про те, що як без 
віри, так і без розуму людське буття втрачає свій сенс й часто, як це й сталося з героєм 
твору, втрата віри у те, що досі сприймалося беззаперечно, було святим, своїм наслідком 
має й втрату розуму.
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Промовистим фактом є те, що твір «Спокуса» був написаний 1967 року, тобто за рік 
до виходу в світ роману «Собор» (1968) О. Гончара, в якому на прикладі зачіплянського 
собору виразно показано стан церкви та релігії під час панування радянського режиму. 
Твір «Спокуса» Б. Антоненка-Давидовича можна вважати предтечею Гончаревого «Со-
бору»: письменник показує, що суспільно-політичні події, зокрема революція, грома-
дянська війна, зміна влади, поширення більшовицької ідеології негативно позначилися 
на релігійному житті, на долі духовенства, адже «через безвірну владу почали хитатися 
підвалини церкви» [5: 444]. Суспільні зміни й політичні катаклізми втягнули церков-
нослужителів у вир боротьби, «кинули багато кого з духівництва на захід, де готувались 
до чогось польські легіони, а ще більше – на південь, де громадилися офіцерські полки 
генерала Денікіна» [5: 443]. На прикладі образу отця Йосипа Б. Антоненко-Давидович 
розкриває не лише ставлення більшості тодішнього духовенства до більшовицької вла-
ди, а й показує сприйняття духовенства більшовиками. Показовим у цьому сенсі є те, що 
представники більшовицької влади розстріляли монастирського ігумена й архімандрита 
[5: 465, 470]. Хоча отець Йосип залишався соборним настоятелем, проте відчував три-
вогу, адже «після розстрілу архімандрита він сподівався дальших ударів по духівництву 
саме на себе» [5: 470], а в тому, що на його житті досі не позначилася діяльність біль-
шовиків, вбачав роль свого сина Якова, який, вступивши у зв`язки з більшовиками, міг 
захищати батька перед ними.  

У своєму творі Б. Антоненко-Давидович акцентує на ролі церкви та духовенства у 
складні моменти людського життя, у переломні періоди історії, які найчастіше драматич-
но позначаються на долі окремої людини. Так, в атмосфері невизначеності, очікування 
чогось страшного люди тягнуться до церкви й саме там шукають захист, спокій і розра-
ду: «Прийшли крамарі, яким через страх не сидиться в крамницях, прасоли й кабанники, 
яким не можна виїхати з міста, але й небезпечно перебувати вдома, і ще якісь невідомі 
люди, що мали свої причини шукати в церкві заспокоєння. Всі вони принесли до со-
бору свої страхи й тривоги [...]» [5: 469]. Вселяють віру й сподівання на краще і слова 
соборного настоятеля – отця Йосипа, який наперекір усім тривожним подіям говорить 
людям про Божу благодать й вони вірять йому: «Не може не дійти до бога молитва такого 
достойника й не захистити православних християн від страшної небезпеки, що зависла 
над містом, де вже почалися арешти й труси» [5: 469]. Тривогу й безнадію відчувають 
парафіяни після того, що сталося з отцем Йосипом, який, не витримавши численних спо-
кус, тривог за долю синів, не зміг пояснити логіку суспільно-політичних подій та знайти 
раціональне пояснення суперечливих християнських тверджень, втратив віру й розум: 
« – Якщо вже отець Йосип рішився розуму, то що буде з нами, грішними?..» [5: 473].            

Отже, у творах Б. Антоненка-Давидовича «Тук-тук...» та «Спокуса» образи пред-
ставників духовенства, вихідців із їх родин відтворені засобами реалістичної поетики 
та психологічного письма, розкриваються у контексті складних суспільно-політичних, 
родинних, морально-етичних колізій, що поглиблює їх психологічну вмотивованість, 
формує багатогранність художнього відтворення людських характерів. Проаналізовані 
твори письменника – правдиве, психологічно переконливе свідчення драматичної історії 
церкви за радянської влади, становища духовенства й вихідців з їх родин у складних 
умовах боротьби за владу, поширення більшовицької ідеології.
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БориСа ПиЛЬнЯКа «КраСноЕ дЕрЕво»

Стаття присвячена дослідженню жіночих образів в повісті Б.Пільняка «Червоне 
дерево» і пов’язаної з ними специфічної жіночої проблематики. Автор аналізує специ-
фічні особливості предметно-образної структури твору, зумовлені складною, новатор-
ською для літератури того часу проблематикою.
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Статья посвящена исследованию женских образов в повести Б.Пильняка «Крас-

ное дерево» и связанной с ними специфической женской проблематикой. Автор ана-
лизирует специфические особенности предметно-образной структуры произведения, 
предопределенные сложной, новаторской для литературы того времени проблема- 
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Отличительной чертой творческого принципа Бориса Пильняка, писавшего в один из 
самых сложных периодов российской истории, было то, что его произведения всегда ис-
кренне, “без прикрас” отображали современную ему действительность, а говоря о пове-
сти “Красное дерево” –  хаотичность послереволюционного быта страны и «сумбур», ко-
торый царил в умах и душах её народа. На примере женских образов повести мы можем 
проследить, как была воспринята революция и что нового привнесла в жизнь простых 
людей, живших в глубинке. Эта тема является актуальной, поскольку её изучение спо-
собствует исследованию периода становления Советского Союза в 1920-х годах и имеет 
высокую историческую, политическую и социальную значимость. Кроме того, несмотря 
на возросший в последнее время интерес критиков и литературоведов к творчеству Б. 
Пильняка, до сих пор отсутствует исследование, в котором бы глубоко и всесторонне 
анализировалась типология создания женских образов и связанная с ними проблематика 
в произведениях писателя.

В повести «Красное дерево» мы знакомимся с семьёй Скудриных, обывателей, живу-
щих старыми понятиями в доме, где, кажется, даже само время остановилось. Их уклада 
жизни не коснулись революционные перемены. «Дом жил так, как люди жили – задолго 
до Екатерины, даже до Петра… Старики существовали одним огородом. От индустрии в 
доме были – спички, керосин и соль, только: спичками, керосином и солью распоряжался 
отец… Зимами старик зажигал лампу только в те часы, когда бодрствовал, – в иные часы 
мать и дочь сидели во мраке. В полдни старик уходил в читальню читать газеты, впи-
тывал в себя имена и новости коммунистической революции. – Катерина тогда садилась 
за клавесины и разучивала духовные песнопения Костальского, она пела в церковном 
хоре. Старик приходил домой к сумеркам, ел, ложился спать. Дом проваливался в шёпот 
женщин и во мрак.» [1: 111].

Как видим, в доме царит типичный домострой. Женщины молчаливо повинуются 
главе семьи, как это веками было в русской семье. Тем самым автор поднимает традици-
онную для литературы проблему судьбы женщины, жены, матери, которую с такой те-
плотой и сочувствием раскрывает в образе Марии Климовны: «Мария Климовна, сухая 
старушка, она была чудесной женщиной, тем типом женщин, которые хранятся в России 
по весям вместе со старинными иконами богоматерей. Жестокая воля мужа, который 
пятьдесят лет тому назад, на другой день после венчания, когда она надела бархатную, 
малинового цвета душегрейку, спросил её: – «это к чему?» (она тогда не поняла вопро-
са) – «это к чему?» – переспросил муж, – «сними! – я тебя и без нарядов знаю, а дру-
гим заглядывать нечего!» – наслюнявив тогда большой палец руки, больно муж показал 
жене, как надо зачёсывать ей виски, – жестокая воля мужа, заставившая убрать в сундук 
навсегда бархатную душегрею, пославшая жену на кухню, – сломала ли она волю жены 
– или закалила ее подчинением? – жена навсегда была беспрекословной, достойна, мол-
чалива, печальна, – и никогда не была криводушной. Её мир не выходил из-за калитки, 
– и один был путь за калитку – в церковь, как могила» [1: 111].

В этом небольшом отрывке – целая жизнь женщины, миллионов российских жен-
щин, обречённых на тяжёлый труд, непонимание мужа и тихие слёзы по ночам. Един-
ственная радость и смысл её жизни – в детях и внуках, о них её мысли и молитвы. В 
семье Скудриных много детей, но живёт с родителями только единственная дочь Ка-
терина, остальные дети уехали в город и получили профессии художника, священника, 
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балетного актёра, врача и инженера, а старший Александр и младший Аким из-за гнёта 
и непонимания отца вообще не приезжают домой и лишь тайно встречаются с матерью.

Жившая в доме Скудриных дочь Екатерина «в громе революций» не получила ника-
кого образования, работала с матерью на огороде, по вечерам пела в церковном хоре. Но 
это совсем другой женский образ, отличный от простой, смиренно сносящей все тяготы 
старушки Марии Климовны. К образу девушки автор уже не проявляет такой симпатии, 
как к её матери, а даёт ей весьма нелицеприятную оценку: «У дочери Катерины были 
жёлтые маленькие глазки, которые казались неподвижными от бесконечного сна. Около 
разбухших её век круглый год плодились веснушки. Руки и ноги её были, как брёвна, 
грудь была велика, как вымя у швейцарских коров» [1: 112].

Но этот неприглядный, уже на первый взгляд, образ по мере прочтения раскрывает 
нам всё новые неожиданные грани. Сначала его неоднозначность открывается с внешней 
стороны: по приезду братьев Бездетовых «Катерина в подоткнутой до ляжек юбке, изма-
занная землёй, опрометью пробежала в дом – переодеваться». И вскоре «вышла к гостям 
барышней, сделала книксен» [1: 115]. Позже обнаруживается и внутренняя неоднознач-
ность образа. Поющая в церковном хоре духовные песнопения Катерина отпрашивается 
на репетицию и… идёт с Бездетовыми в баню, где их уже ждут другие девушки. Из их 
разговоров мы понимаем, что эти встречи проходят каждый раз, когда реставраторы при-
езжают в город. «Гости» покупают девушек коньяком и портвейном. Образы остальных 
девушек – под стать Катерине. Все они приходят сюда тайком, скрывая ото всех фальши-
вость своей общественной добропорядочности. Так, например, Клавдия работает учи-
телем:

« – Я пьяна? – да, пьяна. И пусть. Завтра я опять пойду в школу учить, – а что я знаю, 
чему учу? – А в шесть часов я пойду на родительское совещание, которое я созвала…» 
[1: 128].

А в оставшемся валяться на полу бани её блокноте значится: «На собрании месткома 
предложить записаться на заём индустриализации в размере месячного оклада, Алек-
сандру Алексеевичу предложить повторить Азбуку Коммунизма» [1: 129]. Кроме того, 
Клавдия сообщает о том, что беременна, но не знает, от кого. Она рассуждает о том, что 
сама воспитает этого ребёнка и новое, свободное государство ей в этом поможет. 

Все эти факты резко диссонируют между собой. И, конечно, не случайно. Пильняк 
средствами иронии и сарказма обличает «славный» образ комсомола, рассуждающего на 
собраниях об индустриализации, о порочащих его ряды «несознательных» товарищах, 
которых надо «взять на поруки». При этом сама новая молодежь не считала несозна-
тельным и порочным вступать в отношения с кем угодно, иметь незаконнорожденных 
детей и не стыдиться этого. Главной вдохновительницей подобных идей была, как из-
вестно, активная участница российского революционного движения Александра Михай-
ловна Коллонтай, которая с пылом отстаивала свою теорию «Эроса крылатого» – любви, 
свободной от каких-либо уз. В журнале «Молодая гвардия» она поясняла это следующим 
образом: «Для классовых задач пролетариата совершенно безразлично, принимает ли лю-
бовь формы длительного оформленного союза или выражается в виде преходящей связи. 
Идеология рабочего класса не ставит никаких формальных границ любви» [3: 121].

С неожиданной стороны заставляют взглянуть на проблему нравственности  два 
других женских образа – сёстры Римма и Капитолина Скудрины. Это женщины совсем 
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другой эпохи – потомственные, почётные столбовые мещанки, чьи жизни «были просты, 
как линии их жизней на ладонях левых рук» [1: 130]. Старшая Капитолина «была полна 
достоинства мещанской морали» и оттого уважаема в городе. За всю жизнь она ни разу 
не любила, «не знала тайных грехов» и осталась «примером всегородских законов, де-
вушка, старуха, проквасившая свою жизнь целомудрием пола, бога, традиций» [1: 130]. 
Совсем другую жизнь прожила младшая Римма: полюбив женатого мужчину, она опоро-
чила своё имя и вызвала гнев всего города. Против неё ополчились даже родные братья 
и сёстры.  А после того, как «казначейский любитель» уехал из города, она осталась с 
двумя детьми. Так же как и старшая сестра, она не познала счастья замужества, но её 
позор стал и её радостью. Она посвятила свою жизнь дочерям, Варваре и Клавдии, и 
внукам. А Капитолина Карповна, чьё «целомудрие и всегородская честность, оказались 
ни к чему», обрела единственный смысл своей жизни в детях своей «непутёвой» сестры.

Таким образом, в небольшой истории жизни этих двух женщин затрагиваются сра-
зу две проблемы. С одной стороны – это гнёт общественной морали, веками существо-
вавший в стране и отравивший жизнь не одной обманутой женщины. Общественность 
всегда осуждала женщину, оставляя в стороне мужчину, соблазнившего и бросившего 
её, будто не замечая его роли в этой истории. Не случайно эта проблема нашла такое 
широкое отражение во многих произведениях русской и украинской литературы: «Бес-
приданница» А.Н.Островского, «Катерина» Т.Г.Шевченко и многие другие. 

С другой стороны, в контексте новой постреволюционной действительности эта 
проблема приобретает совсем иное звучание. Подобная ситуация должна вскоре повто-
риться с дочерью Риммы Клавдией. Она, как мы узнаём, тоже ждёт ребёнка, зачатого 
без брака, и собирается воспитывать его одна. Но это, в отличие от её матери, не станет 
клеймом и позором её жизни. Она смело смотрит в будущее, веря, что ей помогут люди и 
государство. И Аким, брат Клавдии, понимая это, «в тысячный раз оправдывает револю-
цию». Ведь сломав всё «ненужное, старое», она дала таким, как Клавдия, надежду, что на 
этом их жизнь не закончится, но вместе с тем, сломав многовековые устои, не пощадила 
и мораль, совесть человека. В этом признаётся сама героиня:

«… Я не знаю, что такое мораль, меня разучили это понимать. Или у меня есть своя 
мораль. Я отвечаю только за себя и собою. Почему отдаваться – не морально? – я делаю, 
что я хочу, и я ни перед кем не обязываюсь. Муж?... Мне он не нужен в ночных туфлях и 
чтобы родить. Люди мне помогут, – я верю в людей… И государство поможет. Я сходи-
лась с теми, кто мне нравился, потому что мне нравилось. У меня будет сын или дочь» 
[1: 133]. Мы видим, как сильно исказилось женское мировоззрение. Пильняк как неот-
ступный сторонник природного начала в жизни человека и окружающего его мира по-
казывает всю противоестественность новой морали, а по существу её отсутствие. Жен-
щина, которая испокон веков была хранительницей домашнего очага, уже не нуждается 
в этом. И это совсем не феминизм, который вряд ли был известен в то время провинции, 
а искажённое чувство свободы, мораль вседозволенности, вызвавшие чуждые русскому 
народу внутренние процессы. Люди перепутали мораль с распущенностью, свободу с 
бесстыдством. И это лишь один из примеров того, что стало с душой человека, которой 
коснулась новая тоталитарная идеология. И потому размышления Акима совсем не ка-
жутся оправданием Клавдии и таких, как она: «не счастливее ли она матери? – тем, что 
не знает, кто отец её ребёнка, – ибо мать знала, что любила мерзавца» [1: 138]. Оправда-
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нием матери и была её любовь, несчастная, позорная для неё любовь к одному мужчине. 
У Клавдии же такого оправдания нет.

Л.С.Кислова в своём диссертационном исследовании усматривает в ребёнке, кото-
рый должен родиться, символ завтрашнего дня: «его появление на свет приближает гря-
дущую эпоху», – пишет она [2: 16]. Вряд ли можно согласиться с такой точкой зрения, 
которая, как мы показали выше, вступает в прямое противоречие с довольно отчётливо 
выраженной в тексте авторской позицией. Ответ на вопрос о том, можно ли назвать оп-
тимистичным и радостным будущее такого ребёнка, совершенно очевиден: так же, как и 
будущее революции, замешанной на крови, будущее ребёнка, замешанное на бессемей-
ности, безотцовщине и безнравственности, – совсем не казалось Пильняку светлым и 
счастливым. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в женских образах повести 
«Красное дерево», пусть и не главных в сюжетной линии произведения, автору удаётся 
затронуть такие традиционные для русской литературы проблемы, как судьба женщины, 
жены, матери, которая обречена на тяжелый труд и непонимание мужчины, а также гнет 
общественной морали, что веками существовал в стране и разрушил жизнь многих жен-
щин. С другой стороны, образы женщин нового времени, молодых представительниц 
комсомола, демонстрируют, что революционные изменения, которые, наконец, сломали 
эти многовековые принципы, изувечили также мораль и совесть человека.
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оСоБЛивоСті відтворЕннЯ авторСЬКоЇ мЕтаФориКи роману 
івана БагрЯного “тигроЛови” в ангЛомовному ПЕрЕКЛаді

  
“Ходи тільки по лінії найбільшого опору  

і ти пізнаєш світ.”
 І. Багряний

   
У статті розглянуто особливості відтворення авторської метафорики роману І. 

Багряного “Тигролови” в англомовному перекладі “The hunters and the hunted”(1954), 
з якого пізніше було здійснено переклади цього твору іншими європейськими мовами.

Ключові слова: метафора, позамовні чинники, фактор часу, ідіолект, калькування, 
переклад.

В статье рассматриваются особенности отображения авторской метафори-
ки романа И. Багряного “Тигроловы” в англоязычном переводе “The hunters and the 
hunted”(1954), из которого позже были сделаны переводы этого литературного произ-
ведения на другие европейские языки.

Ключевые слова: метафора, внеязыковые факторы, фактор времени, идиолект, 
калька, перевод.

The article deals with the peculiarities of rendering the author’s metaphorics of  the novel 
“Tyhrolovy” by I. Bahriany in the English translation “The hunters and the hunted”(1954), 
which became the source for further translations of the novel into other European languages.

Key words: metaphor, extra-linguistic determinants, the time factor, idiolect, calque, trans-
lation.

мета дослідження полягає в аналізі відтворення авторської метафорики в англо-
мовному перекладі роману І.Багряного “Тигролови”  як яскравої складової  авторського 
стилю письменника. Завдання: визначення ролі авторської метафорики у романі; ви-
значення ступеню та повноти її відтворення в англомовному перекладі. актуальність 
статті обумовлена практичним та теоретичним інтересом сучасних перекладознавців до 
труднощів перекладу індивідуальної авторської поетики в художньому тексті. новизна 
статті полягає у розгляді англомовного (першого) перекладу роману І.Багряного “Тигро-
лови” (1954) з позиції відтворення у ньому авторської метафорики як однієї з головних 
естетичних та змістових складових роману, що має істотне значення, адже з англомовно-
го перекладу було здійснено переклади на іншими європейськими мовами.

Відомий вислів  Гіппократа  Ars longa, vita brevis (Мистецтво – довговічне, життя 
– коротке) влучно вказує на місце літератури у житті людства, її всеосяжність та нетлін-
ність. Твори видатних майстрів пера, незалежно від місця й часу їх написання, живуть, 
долаючи віки та океани відстаней, збагачуючи нові й нові покоління не лише знаннями, 
а й натхненням, ідеями створення новітніх творів, торуючи, отже, дорогу у безсмертя. 
©   Плющ Б.О, 2012
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Відома метафора “Дамоклів меч” є алюзією на назву новели давньоримського оратора, 
філософа та засновника західної теорії перекладу  Марка Туллія Ціцерона,  який жив у 
2-1 ст. до н.е. Знаменитий вислів “Не все те золото, що блищить” (All that glitters is not 
gold) належить всесвітньо знаному англійському драматургу та поету Вільяму Шекспіру 
та був уперше вжитий ним у п’єсі “Венеціанський купець” 1596 року. Очевидно, існує 
ще безліч подібних прикладів-маніфестацій універсальної та довговічної природи літе-
ратури. Однак, незаперечний і той факт, що людство своїми літературними набутками 
та  прогресивним культурним розвоєм завдячує саме перекладу. “Мова, – за словами 
Дж.Хаус, теоретика перекладу та глави Міжнародного Об’єднання з питань Перекладу та 
Міжкультурних Досліджень (IATIS), – має дві мети використання: передача ідей та вста-
новлення зв’язку між людьми (переклад наш. – Б.П.)” [1:12]. Отже, без перекладу літера-
тура не мала б того сенсу, яким вона наділена сучасним людством. Відомий французький 
теоретик перекладу Андре Лефевр зазначає: “Переклад має віковічну історію.<…>Текст 
перекладу часто називають культурним вікном у світ (переклад наш. – Б.П.)” [2:11].   

  Квінтесенцію перекладу влучно сформулювала відомий український перекладозна-
вець, перекладач, літературознавець, доктор філологічних наук та професор Л.В. Коломі-
єць: “Переклад – це тлумаченням народів та епох” [3:3]. Сутність цієї істини була близька 
українському  поетові, прозаїку, публіцистові та громадсько-політичному діячеві Івану 
Багряному (1906, Охтирка, Сумська обл. – 1963, Новий Ульм, Німеччина), який великої 
ваги надавав перекладові своїх творів іншими мовами, насамперед, англійською (!), що 
підтверджують рядки з його листа до Володимира та Розалії Винниченків:  “<…> коли б 
і була можливість видати на французькій мові у Франції, то з тим треба було б почекати, 
щоб спочатку вийшла книга в Америці на англійській мові (19 лютого 1951 р.)” [4:175]. 
Йдеться про один із перших прозових романів письменника – “Тигролови” (1943). Осо-
бливість цього твору не лише в його автобіографічності (автор, як і герой роману – Гри-
горій Многогрішний, – був заарештований та засланий на Далекий Схід, звідки він вдало 
втік, хоча письменник пізніше був таки схоплений та вимушений відсидіти покарання у 
в’язниці), у складних умовах написання (“Багряний написав повість “Тигролови” за не-
звичайно тяжких побутових умов: коли він ховався у галицькому містечку, на підгір’ї, у 
час масового виловлювання німцями українських патріотів” [4:31]), а також в унікальній 
на той час популярності твору на іноземній літературно-видавничій ниві. За словами 
О. Коновала, голови Чиказького відділу Українсько-Американської Координуючої  Ради 
(UACC Chicago branch) та члена Фонду ім. Багряного (The Bahriany Foundation): “ <…> 
“Тигролови” вийшли у США, Канаді та в Англії в англомовному перекладі. Цим твором 
був зацікавлений навіть американський Голлівуд, щоб накрутити фільм” [4:6]. Не оминув 
роман визнання й на батьківщині, бо у 1943 році отримав першу нагороду на літератур-
ному конкурсі “Українського видавництва” у Львові, а в 1992 році за нього та роман 
“Сад Гетсиманський” постановою Кабінету Міністрів України І. Багряному посмертно 
присудили Державну премію України ім. Тараса Шевченка. “Тигролови” дали початок 
міжнародній славі глибокого лірика, поета героїчного пафосу та великого гуманіста Іва-
на Багряного, “твори якого,  – за висловом українського літературознавця Г. Костюка, 
– пробивали мури чужих літератур” [5: 831].

Англомовний переклад роману “Тигролови” має поза всяким сумнівом надзвичай-
но велике значення. Не лише тому, що “англомовні переклади українського художнього 
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слова, – за твердженням відомого українського перекладознавця  та теоретика перекладу 
Р. Зорівчак, – один з найвагоміших чинників нашого утвердження як нації у світовому 
літературному контексті” [6:7], але й з огляду на те, що саме з англомовного перекладу 
(“The hunters and the hunted” Ivan Bahriany, Burns and Mac Eachern in Toronto, 1954, 270 
p.) був зроблений переклад на німецьку (“Das Gezetz der Taiga”, Iwan Bahriany, Styria in 
Kӧln, 1961, 255s.), голландську (“Vlucht in de Taiga”, Iwan Bahrjany, Prisma Boeken, 1959, 
250s.), данську та інші мови. Навіть зберігся лист від  В.Федорончука до І. Багряного від 
20.10.1959, в якому той пише про видання роману італійською мовою: “Перекладачка 
питала, між іншим, чи англомовний текст відповідає вірно оригінальному, українському 
текстові” [7:258]. Саме тому англомовний переклад роману становить велику цінність, а 
його перше видання (1954 року) було обране нами  для дослідження та докладного роз-
гляду у цій статті. 

Під назвою роману “Тигролови” приховується метафора, адже ця назва має безпо-
середній стосунок не лише до українців-переселенців, яких зустрічає протагоніст ро-
ману (Григорій Многогрішний) на Далекому Сході, та мисливства як їхнього основно-
го способу виживання, а може бути імплікована й на самого головного героя, дужого й 
сміливого втікача з ГУЛАГу, на якого полює ціла система. В англомовному перекладі, 
здійсненому професором університету Торонто Ю. Луцьким, маємо  роман І. Багряного 
під назвою  “The hunters and the hunted” (“Мисливці та здобич”). Очевидно, що образ 
метафори дещо змінений, ослаблений,  адже “тигр” – звір, котрий асоціюється із силою, 
могутністю, майже нездоланністю – відтворений більш узагальненим – “здобич” (“the 
hunted” – те, за чим полюють). Можливо, відмовою від наближенішого до оригіналу пе-
рекладу – “Tiger hunters” (Мисливці на тигрів) перекладач волів уникнути небажаного 
асоціативного зв’язку з поняттям “Witch hunters” (Мисливці на відьом – букв. значення у 
середні віки, пізніше – прибічники республіканського сенатора Джозефа Маккарті), яке 
мало негативні конотації і асоціації з маккартизмом (політично мотивованим необґрун-
тованим інкримінуванням ведення комуністичної діяльності та зради) в Америці під час 
Холодної війни (1947 – 1991), тобто і на час виходу першого англомовного перекладу 
“Тигроловів” (1954). Отож спостерігаємо втручання  “фактору часу”, згідно з класифі-
кацією  позамовних чинників перекладу К. Райс, якого часто не можна уникнути під 
час перекладу, позаяк, “мова – це живий організм, що постійно змінюється, формується 
під впливом конкретних обставин, які обов’язково мають бути відображені у перекладі 
(переклад наш. – Б.П.)” [8:71]. Однак, відхід від оригінального образу метафори в англо-
мовному перекладі зумовив її абсолютну нівеляцію у перекладах німецькою (1.2.) та гол-
ландською (1.3.) мовами, зроблених, як зазначалося вище, з англомовного тексту роману:

1.1. “The hunters and the hunted”(1954)  
       “Мисливці та здобич” (переклад наш. – Б.П.)
1.2.“Das Gesetz der Taiga: die Geschichte einer abenteuerlichen Flucht”(1961)
      “Закон Тайги: історія однієї захопливої втечі” (переклад наш. – Б.П.)
1.3. “Vlucht in de Taiga: een ontsnapping in Siberiё”(1959)
      “Втеча до Тайги: історія однієї втечі до Сибіру” (переклад наш. – Б.П.)
У німецькому перекладі назви твору бачимо, що перекладачка Маргарета фон Кес, 

яка ще й скоротила  роман, закцентувала увагу читачів на місці дії (Тайга)  та втечі 
(Flucht), що має бути “пригодницькою” (abenteuerlich). “Закон Тайги” – означає закон 
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виживання, що також почасти відтворює, хоч і віддалено, оригінальну метафору. У гол-
ландському ж варіанті перекладу метафора вже відсутня. Йдеться лише про втечу до 
Тайги. Перед тим, як читати роман у перекладі, може виникнути враження, ніби весь твір 
спрямований лише на пригоди, втечі, і все це на Далекому Сході. “Тигролови” – це образ 
нескореної сили, віри та волі не тільки Григорія Многогрішного, а й цілого народу, якого 
тривалий час намагалися “вполювати”, як загнаного звіра, і підкорити або знищити. 

За словами Л.В. Коломієць: “Метафора – серцевина поетичного образу і образності 
мови взагалі. Авторська метафора – її оригінальність, неповторність і влучність – ключ 
до успіху мистецького твору” [9:123]. Використання метафори у заголовку є першим 
натяком на  поетичність художнього задуму прозаїка Івана Багряного. Його любов до об-
разності, до оригінальної метафори потверджують безліч прикладів. А відповіддю на те, 
як повно ця образність відтворена в англомовному перекладі, може бути дещо спрощене 
представлення твору у виданнях іншими мовами (спрощення назви, численні скорочен-
ня тощо).

2. Крізь заґратовані діри дивилися тоскно грона мерехтливих очей, дивились крізь 
темряву десь на утрачений світ, десь туди, де лишилась країна, осяяна сонцем, де 
лишилась Вітчизна, озвучена сміхом дитинства і юності рано одтятої, де лишилася 
мати…, родина…дружина [1:8].

2.1. A whole series of flickering eyes peered through the grating, through the darkness into 
the lost world, back towards their country bathed in sunlight, their motherland enlivened by 
the laughter of children and curtailed youth, where mothers, families, wives were left [2:12].

3.  Думки бігли в гарячковім безладді [1:40].
3.1. Myriads of thoughts ran through in feverish disorder [2:50].
4. Тигри. Страшне божество, смугасте шкірою, а ще смугастіше репутацією [1:21].
 4.1. Tiger. A frightful deity with a striped skin and an even “striper” reputation [2:28].
У прикладах 2. і 2.1. бачимо, що перекладач зберігає метафори, змінюючи їхні обра-

зи задля адаптації їх до культури іншомовного реципієнта. Таким чином країна, осяяна 
сонцем та грона мерехтливих очей  постають  у звичнішому для англомовного читача 
вигляді, а саме country bathed in sunlight (країна, що купається у променях сонця) та 
series of flickering eyes (безліч блискучих/мерехтливих очей). Розгорнута ж метафора у 
прикладах 3., 3.1. та  4., 4.1. не зазнає жодних втрат. Перекладачу вдається зберегти ви-
хідні образи, залишаючи й думки, що бігли в гарячковім безладді і  смугастішу за шкіру 
репутацію страшного божества – тигра (Myriads of thoughts ran through in feverish 
disorder; an even “striper” reputation of a frightful  deity). Калькування в такому разі 
вдале, адже авторська метафора значно меншою мірою   потребує адаптації до цільової 
культури, а відповідно й змін, бо вона є новою й для культури джерела.  “Коли треба пе-
рекласти авторську метафору (неологічну) чи метонімію, перекладач може сам створити 
неологізм (подати його у лапках або пояснити у виносці)” [9:123]. Подібне “дбайливе” 
ставлення до авторської  метафори (і до всієї образної парадигми художнього твору) зу-
мовлене не лише її естетично-змістовою функцією, але і її невід’ємною роллю у форму-
ванні цілісного уявлення про стиль автора в уяві читача. Британський романіст та пере-
кладач Тім Паркс зазначає, що “стиль є абсолютом і якщо він втрачається в перекладі, 
то втрачається і автор, втрачається його індивідуальне бачення (переклад  наш. – Б.П.)” 
[10:240].  Збереження “мовної індивідуальності”, “особистого стилю” чи “ідіолекту” (за 
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Дж.Штайнером)  автора у перекладі, яке, певна річ, є одним з пріоритетних завдань пе-
рекладача, передбачає відтворення (на якомога вищому рівні еквівалентності) образної 
парадигми, а саме метафори, епітетів, порівняння, гри слів.

Ідіолект І.Багряного, котрий яскраво представлений у його першому прозовому ро-
мані “Тигролови”, рясніє оригінальною, “небанальною” образністю, що “не дає йому”, 
за висловом відомого українського письменника В.Винниченка, “пройти безслідно у 
психіці читача” [4:18]. Досягається такий ефект насамперед завдяки виразному емоцій-
ному потенціалу вжитих письменником метафор, епітетів та порівнянь:

5. У вікнах миготів, обертаючись, понурий ландшафт, перерізаний пасмами ске-
лястих гір. Він пропливав обабіч експресу, відстрашуючи своєю жаскою історичною 
репутацією [1:26].

5.1. Through the windows there flickered in a wide arc the grim landscape cut by ranges of 
rocky mountains. It flowed by both sides of the express, repulsive in its treacherous, historical 
reputation [2:31].

6. Безконечні лави людей, списаних геть з життєвого реєстру, …[1:27].
6.1. …row upon row of humanity written off the register…[2:31].
7. Душа летіла, як сокіл, а ноги, перемагаючи надзвичайні труднощі, не поспішали 

вже, плуталися у хащах [1:41].
7.1. The spirit within flew on like a falcon, but his legs, barred by the tangled growth 

under foot, hardly stirred [2:51].
Приклади 5. і 5.1., як і 2. та 2.1., ілюструють відтворення метафори (понурий ланд-

шафт пропливав обабіч експресу, відстрашуючи своєю жаскою історичною репута-
цією) за допомогою зміни її образу (grim landscape flowed by both sides of the express, 
repulsive in its treacherous, historical reputation – понурий ландшафт пропливав з обох 
боків експресу, викликаючи відразу своєю зрадницькою історичною репутацією). Бачи-
мо, що “репутація ландшафту” з “жаскої” (тобто жахливої – horrible) у перекладі постає 
“зрадницькою” або ж “ненадійною” (treacherous), що так само як і враження, яке вона 
справляє, на думку автора (відстрашує – threatens/is threatening, у перекладі – викликає 
відразу – is repulsive), послаблює загальний емотивно-психологічний вплив образу на 
уяву читача. Цю значущу для змісту твору метафору (вона створює атмосферу страху), 
можна з першого погляду відтворити ближче до оригіналу, при цьому компенсуюючи 
алітерацію (звук с): grim landscape flowed by both sides of the express, horrifying everyone 
with its horrible, historical reputation. Однак бачимо, що досягнення в цьому разі більшої 
еквівалентності є досить сумнівним, оскільки  з метою дотримання правил граматики 
англійської мови доводиться вдаватися до декомпресії (розширення тексту), а саме до-
даючи займенник  everyone (лякаючи кожного). Подібне уточнення небажане, адже воно 
теж змінює враження від образу. Отже, можемо стверджувати, що здебільшого заміна 
образу метафори, епітета чи порівняння спричинена факторами розбіжності української 
та англійської мов на граматичному чи лексичному рівнях. Перекладач натомість, як уже 
зазначалося вище, надає великого значення відтворенню образної парадигми роману на 
максимально високому рівні еквівалентності, про що свідчать приклади 6. та 6.1., а та-
кож 7. та 7.1., в яких спостерігаємо абсолютне відтворення оригінального образу мета-
фори (6.) та порівняння (7.) у перекладі.
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Проте незаперечним лишається твердження М. Рильського, що перекладів без втрат 
не буває [11:67]. Під час комплексного аналізу роману “Тигролови”  та його англомовно-
го перекладу з позицій відтворення образної парадигми натрапляємо також на випадки 
втрат металогічних фігур мовлення:

8. Брр… Тії очі з кривавими родинками на віях, – вони стоятимуть перед ним ві-
чно…[1:36].

8.1. Brr! Those eyes with tiny spots on the lids – they would follow him forever [2:43].
9. …Утікають ліси, і пустелі, і гори…Утікає десь цілий світ, розпливчастий і ту-

манний, нереальний світ, поставлений шкереберть [1:19].
9.1. …forests and deserts and mountains disappeared, the whole world was running 

away…[2:26]. 
 У прикладах 8. та 8.1. метафора (очі з кривавими родинками на віях – очі залиті 

кров’ю) була нетотожно скалькована (eyes with tiny spots on the lids – очі з малесень-
кими плямками на повіках) і зникла у перекладі, перетворившись на не достеменний, 
віддалений опис зовнішніх характеристик (плями на повіках). Цей приклад засвідчує 
важливість розуміння перекладачем образності художнього твору, і демонструє, як її не-
збагненність може спричиняти викривлення змісту оригінального тексту. Метафора ж із 
прикладів 9. та 9.1. була значно “ущільнена” у перекладі (the whole world was running 
away – увесь світ утікав), що хоч і не викликало жодних спотворень змісту, однак, по-
збавило переклад барвистості образу оригіналу. Отже, можемо підсумувати, що іноді 
втрати при відтворенні образної парадигми твору І.Багряного спричинені суб’єктивним 
чинником (неуважністю чи не повним розумінням перекладача), хоча суб’єктивності, на 
жаль, майже неможливо уникнути при перекладі будь-якого художнього твору. 

Однак, попри певні втрати, метафори, зокрема авторські метафори у романі “Тигро-
лови”, все ж таки, здебільшого були вдало відтворені у перекладі. Можемо переконатися 
в цьому з  подальшого прикладу, який демонструє надзвичайну поетичність прози І. Ба-
гряного та майстерність перекладача Ю.Луцького, якому вдалося відтворити розгорнуту 
метафору в англомовному тексті:  

8.  Час собі йшов замріяною ходою по безбережному зеленому океану, осяяний со-
нячним блиском, сповнений буйної, веселкової молодості, озвучений гомоном птахів і 
звірят, і шумом кедрів вгорі, і таємничим шепотом листу, заквітчаний-закосичений 
цвітом [1:132].

8.1. Time passed dreamily over the limitless green ocean, bathed in sunshine and full of 
exuberant youth, accompanied by the call of birds and animals and mighty cedars up above 
and the mysterious whisper of leaves, embellished with flowers [2:160].

Бачимо, що всі метафори відображені у перекладі, хоча образи деяких були зміне-
ні. Так буйна веселкова молодість у перекладі стала пишною (exuberant youth), гомін 
птахів і звірят перетворився на поклик (the call of birds and animals), заквітчаний-
закосичений цвітом на прикрашений квітами (embellished with flowers) і т.д. Зміни 
образів зумовлені не лише різною сполучуваністю слів в англійській та українській мо-
вах, а й різним баченням та традиціям відображення картин/явищ у культурах двох мов. 
Наприклад, шум кедрів відтворений словосполученням mighty cedars (могутні кедри), 
яке є традиційним та звичним метафоричним образом для іншомовного читача, і часто 
зустрічається в англомовних перекладах Біблії (Psalm 80:10: The mountains were covered 
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with its shade, the mighty cedars with its branches. Psalm 29:5: The voice of the Lord splits 
the mighty cedars [12]). Таким чином, приклади 8. та 8.1. демонструють те, що часто 
зміна образів метафор при перекладі є необхідним чинником відтворення того ж впливу 
на іншомовного читача, що справляється й на читача оригіналу, адже зумовлена різним 
бачення світу та різними традиціями опису  його барв та відчуттів у різних культурах, а 
відповідно і мовах.  

Отож, можемо зробити висновок, що яскраву авторську метафорику  першого прозо-
вого роману І.Багряного “Тигролови”, який  є чудовим прикладом поетичного ідіолекту 
письменника, що вражає багатством свіжих й оригінальних образів, було відтворено в 
англомовному перекладі професора Ю.Луцького двома способами: 1) через часткове збе-
реження образів, що було зумовлене потребою адаптувати текст оригіналу до культури 
мови перекладу, мовними, позамовними та суб’єктивними чинниками, слід зазначити, 
що такий спосіб спричиняв не лише до стилістичних, а й змістових втрат; 2) через повне 
збереження образів (калькування), наслідком чого стало майже бездоганне відображен-
ня експресивно-насиченої палітри твору та авторського стилю письменника. З огляду 
на отримані результати, маємо підстави свідчити, що перший англомовний переклад 
роману “Тигролови” –  “The hunters and the hunted” (1954) не є причиною спрощеного 
представлення роману (спрощення назви, скорочення та акцентування на пригодницькій 
(фабульній), а не художній вартості твору)  у перекладах іншими мовами, зокрема ні-
мецькою та голландською. 
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ЕКЗиСтЕнЦіаЛ СамотноСті у новЕЛіСтиЦі  
м. КоЦЮБинСЬКого та г. КоСинКи

У статті досліджується екзистенціал самотності у новелістиці М. Коцюбинсько-
го та Г. Косинки. Встановлено, що, створюючи цілісну картину людського буття, пись-
менники вміло поєднують філософський, психологічний та соціальний аспекти.

Ключові слова: концепт, внутрішня та зовнішня самотність.
В статье исследуется экзистенциал одиночества в новеллистике М. Коцюбинского 

и Г. Косынки. Установлено, что, создавая целостную картину человеческого бытия, пи-
сатели умело соединяют философский, психологический и социальный аспекты

Ключевые слова: концепт, внутреннее и внешнее одиночество.
The article examines the existential ground of loneliness in novels by M. Kotsyubinsky 

and G. Kosynka. It’s found out, that creating the holistic picture of human being, the writers 
skillfully combine philosophic, psychological and social aspects.

Key words: concept, internal and external loneliness.

Феномен самотності, як характерна риса людського існування, спочатку розглядався 
лише як філософсько-психологічна проблема. Як спеціальний предмет дослідження він 
постав лише у ХІХ ст., а розгорнутого обґрунтування набув в екзистенціалізмі, особливо 
у роботах раннього М. Гайдеґґера. На сучасному етапі феномен самотності вивчається 
в різних ракурсах. Більшість авторів акцентують увагу на соціально-психологічному ас-
пекті самотності та її біологічному підґрунті.

За Н. Хамітовим, одним із найбільш авторитетних дослідників цього феномену, 
«самотність є надзвичайно напруженим станом і ситуацією», оскільки «виражає буття 
©   Меншій А.М., 2012
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людини, яке наповнене стражданням у результаті відчуження від себе, від роду, втрати 
й пошуку самототожності» [1: 4]. Учений розрізняє дві форми самотності: зовнішню 
та внутрішню, а в межах зовнішньої самотності – два її види: фізичну та психічну. На 
думку науковця, зовнішня самотність є передусім результатом випадку-катастрофи, що 
фізично відокремила людину від інших людей, викидаючи за межі соціуму. Але зовніш-
ня самотність може бути й наслідком випадку-конфлікту, який розгортається в межах со-
ціуму. У цьому разі відбувається психологічне відокремлення людини від інших людей. 
І фізична, і психологічна форми зовнішньої самотності близькі в тому, що їхні причини 
постають зовнішніми по відношенню до екзистенційних глибин людини [1: 19]. «Вну-
трішня самотність, – говорить Н. Хамітов, – це такий прояв буття, який означає дис-
гармонію особистого розвитку, а разом з тим – його екзистенційну глибину, можливість 
виходу до принципово іншого буття» [1: 20].

Самотність як психічний стан є об’єктом дослідження психологічної науки, філо-
софії, літературознавства, яке, зокрема, вивчає художнє виявлення цієї категорії у тво-
рах письменників-екзистенціалістів. Сучасні літературознавці традиційно поєднують 
художнє відтворення самотності з літературою модернізму. Проте, вже починаючи з 
доби романтизму, мотив самотності стає одним із ключових у художній літературі. У 
ХХ ст. він органічно входить до глибинного коду української літератури в цілому. Втім, 
ще донедавна самотність залишалася темою маргінальною. Новітній етап розвитку ві-
тчизняної науки про літературу відзначається своєрідною реабілітацією самотності і як 
принципу світобачення, і як особливої теми художньої рефлексії.

На початку ХХ ст. почуття самотності, тривоги, катастрофи стають органічною час-
тиною художньої структури новелістики М. Коцюбинського. Самотність, яку Ф. Ніцше 
назвав «шляхом до самого себе» [2: 62], можна вважати лейтмотивом всієї творчості 
митця. Цю тенденцію розвинули у своїй творчості й представники «школи» М. Коцю-
бинського: А. Головко, М. Івченко, Г. Косинка, В. Підмогильний, М. Хвильовий. Так, 
Г. Косинка осмислює екзистенціал самотності як невід’ємну прикмету людського існу-
вання в абсурдному світі і розкриває драматизм такої екзистенції.

Про органічний зв’язок творчості Г. Косинки з мистецькими пошуками М. Коцю-
бинського свідчать емоційні пейзажі, майстерні діалоги, промовисті портретні деталі. 
Поетика ескізу «Під брамою собору» та етюду «Мент» тяжіє до наслідування раннього 
українського модерну, зокрема й М. Коцюбинського. Багата й вишукана кольорова гама 
новел «В житах» та «Заквітчаний сон» відсилає до «Intermezzo» М. Коцюбинського, що 
дає можливість припустити про безпосередній вплив останнього на задум Косинчиних 
творів. Помітні певні збіги і на текстуальному рівні. У «Сходці» новеліст писав про Пе-
тра Цюпку, якого, як і Андрія Волика з «Fata morgana» М. Коцюбинського, скалічено 
на виробництві. Образ Марти (новела «За ворітьми») нагадує Маланку з повісті «Fata 
morgana». Для героїні новели земля не тільки годувальниця, а й втілення волі, джерело 
краси та поезії. Сюжет новели «В хаті Штурми» відверто запозичено у М. Коцюбинсько-
го: Михайлові Штурмі, як і Андрієві Волику, під час роботи в цукроварні відбило пальці.

Новелістика М. Коцюбинського та Г. Косинки, безперечно, заслуговує на увагу че-
рез яскраве екзистенційне звучання, про що свідчить наявність у творі широкого кола 
екзистенційних мотивів провідним серед яких виступає екзистенціал самотності. Кожен 
письменник по-своєму сприймає, осмислює і художньо відтворює це відчуття. На відмі-
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ну від М. Коцюбинського, який відчував наростання жахливої катастрофи, народження 
у нетрях збунтованого світу темної, страхітливої сили, Г. Косинка художньо осмислив 
трагедію пересічної людини, яка стала, іноді поза своєю волею, співтворцем нового кри-
вавого соціуму. 

Трагічна глибинність подій і характерів, зображених найчастіше в межових, екс-
тремальних ситуаціях спонукає до їх розгляду саме в екзистенційному дискурсі, кон-
цептуальним полем якого є дослідження індивідуального буття конкретної людини, її 
самопізнання й самовираження. Авторська інтерпретація екзистенціалу самотності, 
запропонована М. Коцюбинським, характеризується багатовимірністю: філософський, 
психологічний і соціальний виміри доповнюють один одного і дають цілісну картину 
самотності людини. У новелістиці Г. Косинки екзистенціал самотності особливо виразно 
простежується у циклі «Новели дезертира». На думку Л. Кавун згаданий цикл письмен-
ника об’єднує новели «Десять», «Темна ніч», «В житах», «Анархісти» [3; 10]. За визна-
ченням О. Хоменка, до цього циклу слід зараховувати «Постріл», «В житах», «Темна 
ніч», «Десять», «Анархісти», «Оповідання без моралі» [4: 25]. Зважаючи на авторитетну 
й фахову думку згаданих дослідників, не претендуючи на всеохопність, все ж наважимо-
ся внести певні корективи. Видається, до циклу «Новели дезертира» слід віднести такі 
твори, як «Десять», «Темна ніч», «Анархісти», «Постріл», «В житах», оскільки в цих 
творах осмислено великі соціальні потрясіння крізь призму інтересів і почувань укра-
їнців, акцентовано на драмі людей, які не визначилися у жорстокій боротьбі. Так звані 
«Новели дезертира» віддзеркалюють мистецькі пошуки письменника. Вони, попри від-
мінності на естетичному й психологічному рівнях, створюють єдиний художній світ, у 
якому постають і сучасники письменника, і його епоха.

Зважаючи на те, що специфіка екзистенціальної інтерпретації передбачає вивчення 
художнього твору крізь призму основних екзистенціальних модусів (екзистенціалів), ста-
вимо за мету проаналізувати один із провідних аспектів новелістики М.Коцюбинського 
та Г. Косинки – екзистеніал самотності. Звертаючись безпосередньо до аналізу нове-
лістики письменників з позиції самотності як фундаментальної ознаки людської екзис-
тенції, вважаємо за доцільне зосередити увагу на двох способах вираження самотності 
– внутрішній (екзистенційній) і зовнішній (соціальній).

Самотність як одна з форм буття людини у світі, не може бути оцінена однозначно: 
її зміст досить різноплановий. У художньому дискурсі самотність виступає у трьох якос-
тях: 1) самотність як благо; 2) самотність як об’єктивна даність; 3) самотність як зло, 
страждання.

Характерно, що у своїй новелістиці М. Коцюбинський наочно демонструє всю гаму 
художнього осмислення екзистенціалу самотності. Видається, що причина цього криєть-
ся в особистості автора. У цьому контексті доречно звернутися до спогадів про автора 
«Intermezzo», що вийшли з-під пера М. Чернявського. Останній зауважує, що незважаю-
чи на всеукраїнську славу, пошану українських громадян, любов родини, М. Коцюбин-
ський зізнавався у тому, що почувається цілком самотнім: «Я себе почуваю самотнім. 
Зовсім, зовсім самотнім!.. Що б я не робив, про що б я не думав, з ким би не був, – я 
скрізь самотній» [5: 54].

На підтвердження висунутої тези, детальніше проаналізуємо ті новели М. Коцюбин-
ського, в яких самотність протагоністів осмислено як благо. М. Бердяєв зазначав, що 
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через відчуття самотності людина пізнає свою особистість, усвідомлює власну індиві-
дуальність та несхожість ні з ким [6: 268]. Своєрідне потрактування самотності як по-
зитивного екзистенційного феномена віднаходимо в «Intermezzo». Головний герой твору 
перебуває у стані внутрішньої і зовнішньої самотності, що є головним наслідком втоми 
та психічного виснаження. Однак саме самотність, яку У. Сандлер визначає як специфіч-
не заглиблення у власну сутність: «Самотність є знак моєї «самості», – вона повідомляє 
мені, хто я такий у цьому житті» [7: 27], дає можливість героєві відшукати внутрішні ре-
сурси для подальшої боротьби: «Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, 
вона вже грає…» [8: 309].

Існує думка, що митцям притаманний певний мазохізм, який виявляється у тому, 
що вони отримують задоволення від власних страждань, а поглиблення душевних мук 
знаходить втілення у їхніх одвічних пошуках. Творчість народжується з переживання, 
тому світ та себе у ньому митці змальовують так, як відчувають стосовно власного буття. 
Спостерігаємо це у низці етюдів М. Коцюбинського «З глибини». У творі «Хмари» душа 
поета змальована спраглою, неспокійною, такою, що рухається вперед: «повна туги й 
невиплаканих сліз, вагітна всіма скорботами світу, темна од жалю до нещасної землі, 
вона клубочиться чорними хвилями, важко дихає переповненими грудьми, ховає лице 
од сонця і гірко плаче теплими сльозами, аж поки не стане їй легше» [8: 177]. В «Утомі» 
представлено втомлену душу поета, яка вичерпалася, яка помирає для того, щоби відро-
дитися з попелу. Оригінальний задум мініатюри «Самотній», де автор для того, аби під-
креслити свою соціальну та екзистенційну самотність, чотири рази наголошує на тому, 
що душа поета не втомлюється співати: «А ти самотній…». «Навколо люди. Блищать їх 
очі, тремтять їх голоси… Снує срібну нитку розум і золоту  – серце, хвиля життя вихо-
дить з берегів, шумить і грає, і коли до уст моїх торкається келих веселощів, – я чую вже 
знайомий реквієм душі: / – А ти самотній!..» [8: 178]. Ліричний герой у пошуках власної 
буттєвості не є соціально самотнім, а лише почувається таким, тому його відчуття стає 
єдиною істинною реальністю, воно створює настрій, впливає саме на такий, а не інший 
хід думок.

Відтак у згаданих творах самотність викликана не знедоленістю, а буттєвим призна-
ченням сприймати світ і має філософський, екзистенційний характер та інтерпретована 
як закономірність інтелектуального розвитку людини, необхідна умова для справжнього 
формування особистості, як наслідок її прагнення до пізнання світу та себе в ньому.

Про самотність як об’єктивну даність дають підстави говорити ті твори, у яких ми-
тець торкається образів борців за щасливе майбуття народу, передусім йдеться про нове-
ли «В дорозі» та «Невідомий».

Для головного героя новели «В дорозі» самотність є постійною ознакою його іс-
нування, добровільним вибором та своєрідною спокутою. Виявом самотності героя є 
специфічне почуття повного занурення в самого себе. У текстовому просторі «В дорозі» 
нелегальний партійний діяч Кирило проходить кілька фаз психічного самовідчуття: на 
зміну готовності виконати найскладніше завдання приходять дезорієнтація, вагання, за-
хоплення земними радощами. І лише ренегатство Івана та Марії, колишніх товаришів по 
боротьбі, які не змогли уникнути повільної духовної деградації, мобілізувало внутрішні 
ресурси протагоніста, що, на думку Я. Поліщука, є свідомим вольовим актом сильної 
особистості [9: 114.]
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Зображуючи останні хвилини життя Невідомого з однойменної новели, виражаючи 
його рефлексії, письменник заперечує думку про те, що більш яскраво самотність ви-
являється тоді, коли людина протягом тривалого часу обмежена в спілкуванні з іншими 
людьми, тобто коли вона абсолютно ізольована. Його герой, через власний вибір, по-
чувається самотнім і серед людей – він відчуває так звану «самотність у натовпі» або 
внутрішню самотність. Таким чином, визначаючи екзистенційний характер самотності 
як світоглядної форми людського існування, митець торкається й проблеми спілкування, 
при наявності якого індивід все ж не може перебороти самотність, розкрити свій вну-
трішній світ, свою онтологічну сутність.

Самотність як зло і страждання сприймають Емене («В путах шайтана»), Параскіца 
(«Відьма»), Віктор («Дебют»), Фатьма («На камені»). Усвідомлення самотності, загли-
блення у власні переживання, душу, рефлексії – яскраво виражені характерологічні озна-
ки юності як вікового етапу. 

Емене почувається цілком самотньо у замкненому просторі родового подвір’я. Осо-
бливо у свято молода татарка потерпає від тиші, мертвоти і нудоти, порівнює себе з 
одинокою жабою. В уяві дівчини усе, пов’язане з родовим світом, постає як камінне і 
нудне, мертве, а море приносить із собою нове життя, це символ «ширшого, вільнішого 
світу» [8: 46].

Відмінність від інших дівчат, відлюдькуватість, негарна зовнішність робили Парас-
кіцу «білою вороною» в селі. Зовнішня потворність у сприйнятті героїні поставала своє-
рідною тюрмою для її душевних поривань, а власне відображення у дзеркалі нагадувало 
їй про «її недолю, опущеність, самотність...» [8: 23]. Те, що героїня й сама повірила, 
ніби вона може бути відьмою, вказує на залежність від оточення, від суспільної думки. 
Йдеться про трагедію людини, яка через свою самотність та ізольованість не може чини-
ти опору, не може відстоювати власну свободу. 

Роздвоєна особистість протагоніста новели «Дебют» надзвичайно цікава через по-
лярність оцінок, висловлених ним як щодо власного душевного стану, так і стосовно 
навколишніх подій. Невпевнений у собі дев’ятнадцятирічний вчитель потерпає через 
самотність, невлаштованість та бідність. Самооцінки варіюються залежно від рівня 
екзальтації юнака, його прагнення переконати себе у щирості надуманого кохання, що 
сприймається лише як спроба юнацького самоствердження.

Натомість самотність Раїси («Лялечка») зумовлена кризою її особистості, руйнацією 
духовного світу, замиканням на власному «я». Самотність героїні викликана не стільки 
матеріальною знедоленістю чи професійною нереалізованістю, скільки неможливістю 
виявити своє природне призначення жінки. Гостре відчуття своєї самотності провокує 
появу в героїні таких психічних станів, як нудьга, відчай, душевний біль. У сюжетному 
розвитку означеного мотиву акцентовано проблеми руйнації особистості Раїси Левиць-
кої, несумісності ідеалів із дійсністю, відчуженості людини і світу.

Для героїв Г. Косинки, на відміну від протагоністів М. Коцюбинського, самотність є 
не лише потребою, а й тягарем. Така самотність, згідно з філософією екзистенціалізму, 
зокрема Н. Аббаньяно [10: 222] та М. Гайдеґґером [11: 272], обов’язково передбачає іс-
нування інших людей, а також чужого ворожого світу.

Розгортаючи мотив самотності героїв, письменник створює тип «несвоєчасної лю-
дини». Його герої – це тип вчорашніх романтиків, яким не місце у сучасному житті. 
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Такі люди виявляються непотрібними, несумісними із часом, вони почувають себе за-
йвими, незрозумілими, нездатними пристосовуватись, а отже – приреченими. У про-
зі письменника людська самотність має зовнішню спричиненість і постає як наслідок 
соціальної катастрофи. У його новелах зображено цілу галерею самотніх людей, яким 
властиві настрої розчарування, безнадії, розгубленості, відчуття марності будь-яких дій. 
Їхній страх самотності – це «страх» екзистенційний, а не фізичний. Спілкуючись, його 
герої розглядають один одного як «ворожу силу», що обмежує свободу, а самотність є 
для них постійним станом людського існування. Драма героїв митця має загальнолюд-
ський характер. Письменник розглядає не специфічну національну проблему, а швидше 
філософську, метафізичну. Автор зміг найповніше виразити загальні настрої сучасного 
суспільства на рівні образів і символів, побачити в особистісному глобальне. 

Кость, з новели «Анархісти», – «залізний чоловік» – закоханий в анархізм, часом не 
витримує накопичених переживань, кривавих вбивств і «голого розбою». Підсвідомість 
Кості протестує, змагання думки провокує вибух емоцій у вигляді пострілу «в синьооку 
вечірню зорю». У процесі самопізнання і самоусвідомлення перебуває поет Гордієнко. 
Роздвоєність духовно-психічного стану призводить до того, що він перестає бути самим 
собою, хоча й протестує проти підкорення своєї сутності.

Герой новели «Постріл», душевно роздвоєна особистість дезертир Корній Дізік, 
стає свідком і співучасником убивства друга дитячих літ, комуніста Матвія Киянчука. 
Особиста драма Корнія розгортається у контексті революційних подій 1920-х рр. У його 
пам’яті зринають спогади про їхнє спільне наймитування. Протагоніст переймається 
єдиним питанням, на яке, зрештою, так і не знаходить відповіді: «Чи розстріляв би Мат-
вій мене?» – боязко підкралась така думка…» [12: 122]. Зрештою, Дізік мститься за вби-
того Киянчука і таким чином робить свій суто людський вибір, не надто замислюючись 
про майбутнє: «Що жде нас далі? А-ах!..» [12: 128].

У локальному часопросторі хати зосереджено драму братовбивчої війни (новела 
«Темна ніч»). Всі предмети, деталі побуту, побачені очима приреченого героя, сприйма-
ються в інших, небуденних вимірах. Озвіріння засліплених злобою людей збуджує май-
же підсвідомий інстинкт відторгнення чужого, змушує забути про все, що єднало, навіть 
зріднювало їх. Життєвий простір стиснувся остаточно, з цього кола вже можливий вихід 
лише у смерть. Ціннісні позиції комуніста Байденка і повстанців фіксуються автором як 
однаково актуальні, кожен з них відстоює власну істину. Автор не приєднується до чиєїсь 
однієї оцінки, не підсилює її власним авторитетом, хоча герої – непримиренні вороги. Це 
смертельне ворогування постає як трагедія нації, де обидві сторони виявляються жерт-
вами.

У новелі «В житах» превалюють категорії людського щастя, що полягають в любові 
до природи, до жінки, гармонії зі Всесвітом. Незважаючи на абсурдну реальність, Корній 
відчуває красу природи. Але навіть у моменти найвищого єднання зі світом сувора дій-
сність нагадує про себе: «Переді мною проходить житами тінь розстріляного на городі 
Дзюби комуніста Матвія Киянчука, і мені чогось до болю робиться сумно» [12: 146]. Ні 
на хвилину протагоніст не забуває про те, що він дезертир, бо навіть у дзижчанні бджоли 
вчувається йому це слово: «Дізік – страшне для мене слово, бо воно нагадує мені про 
дійсність – раз, а друге – в нашій революційній термінології це дезертир, а я, товариші, 
саме до них і належав!» [12: 144]. Трагедія «загубленої в житах долі» Дізіка відображає 
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безліч знищених доль, що у часи революційних збурень не змогли реалізувати себе.
Репліки та поведінка Рубля, героя новели «Десять», підтверджують його слабкість 

та нікчемність: «Ну, да. Я бачу, знаю, що ви мене зрозумієте… Я – непорозуміння… 
Знаєте…» [12: 52]. Він сам усвідомлює себе зламаним, нездатним на будь-який опір. 
Г. Косинка майстерно відтворив стан крайнього психічного напруження героя. Миттє-
вий спогад, окремі деталі заповнюють свідомість, набувають майже символічного зна-
чення. Полонений укапіст Рубель постійно згадує застереження товаришів, які послали 
його на завдання: «У парткомі ще казав Горобець: «Обережно, товаришу, обережно…» 
А тепер – пропав… пропав…» [12: 51]. Образ Рубля, створений Г. Косинкою, унаочнює 
тезу, сформульовану К. Ясперсом: «Людина не може залишатися людиною, якщо вона 
відірвана від власного ґрунту, позбавлена усвідомленої історії, тривалості власного іс-
нування» [13: 123]. 

Попри відмінності у потрактуванні екзистенціалу самотності спільними для прота-
гоністів обох митців є шляхи подолання самотності. У тотальному хаосі, що їх оточує, 
герої М. Коцюбинського та Г. Косинки намагаються віднайти опору в любові: материн-
ській, братерській, любов до себе, до життя, до Бога. Е. Фромм у трактаті «Мистецтво 
любити» проголошував, що любов до когось завжди повинна переростати в любов в 
любов до всього, саме любов руйнує стіни навколо відчуженої людини [14]. Зламані 
сучасністю душі протагоністів здатні віднайти гармонію лише в коханні. Як зазначає 
М. Бердяєв, «великі сподівання людини на подолання самотності пов’язані з коханням 
та дружбою. Любов і є подолання самотності, вихід із себе в іншого, віддзеркалення 
іншого в собі і себе в іншому» [6: 71]. Намагаючись подолати власну самотність Фатьма 
(«На камені» М.Коцюбинського) та Уляна («В житах» Г. Косинки) навіть наважуються 
на подружню зраду, що сприймається як своєрідний бунт проти самотності, породженої 
шлюбом. 

Отже, інтерпретація мотиву самотності у новелістиці М. Коцюбинського та Г. Ко-
синки різнопланова: філософський, соціальний, психологічний виміри самотності тісно 
взаємопов’язані. Митцям вдалося художньо змоделювати складні стани людської душі, 
показати психологічну конфліктність та процеси внутрішньої боротьби протагоністів. У 
внутрішньому мовленні героїв обох письменників виразно звучать меланхолійні ноти, 
мотив приреченості на поразку та трагічне відчуття самотності. Емоційне забарвлення 
самотності неоднозначне: самота зображена то як тягар, то як потреба особистості.

Сподіваємось, результати дослідження допоможуть об’єктивному висвітленню твор-
чого доробку письменників, сприятимуть подальшому звільненню від спрощених оці-
нок, стануть корисним матеріалом для поглибленого розуміння літературного процесу 
20-х рр. ХХ ст., а запропонована модель інтерпретації екзистенціалу самотності дозво-
лить глибше з’ясувати особливості художнього світу митців.
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оБраЗ ПуШКина в ПоЭтичЕСКой КонЦЕПЦии Б. ПаСтЕрнаКа
(на материале цикла «Тема с вариациями»)

На матеріалі циклу Б. Пастернака «Тема з варіаціями» розглядається проблема 
взаємовідносин між поетом та революційною епохою. Показана роль образу Пушкіна в 
авторській концепції поета-пророка, що протистоїть бездуховному світові. Особлива 
увага приділяється ідеї Б. Пастернака про «пушкінський» характер своєї власної твор-
чості.

Ключові слова: Пастернак, образ Пушкіна, біблійний мотив, поет-пророк, цикл.
На материале цикла Б. Пастернака «Тема с вариациями» рассматривается про-

блема взаимоотношений между поэтом и революционной эпохой. Показана роль образа 
Пушкина в авторской концепции поэта-пророка, противостоящего миру бездуховнос-
ти. Особое внимание уделяется идее Б. Пастернака о «пушкинском» характере своего 
собственного творчества.

Ключевые слова: Пастернак, образ Пушкина, библейский мотив, поэт-пророк, цикл.
The problem of relations between a poet and the revolutionary epoch is investigated in the 

context of the cycle “Theme with variations” by B. Pasternak. The role of image of Pushkin 
in the author’s conception of poet-prophet that opposes the unspiritual word is considered. 
Special attention is paid to the idea about Pushkin nature of Pasternak’s creative work.

Key words: Pasternak, image of Pushkin, biblical motive, poet-prophet, cycle.

Известно, что Б. Пастернак считал символичным факт своего рождения именно 10 
февраля – в день смерти Пушкина, так как это служило яркой иллюстрацией его идеи 
творческой преемственности, некой «родственной» близости к художественному насле-
дию и даже самой личности великого русского поэта. Примечательно, что Пастернак, как 
и его отец, усматривал определённое портретное сходство между собой и «африканцем» 
Пушкиным. Так, «когда художник Леонид Пастернак в начале века работал над рисун-
ком «Пушкин в Одессе», изображающим вдумчиво смотрящего в сторону моря поэта 
со шляпой в руке, его сын Борис позировал ему как натурщик» [1]. Обращение к образу 
Пушкина в цикле «Тема с вариациями», воспринимавшаяся как вызов на фоне кубо-
футуристического стремления освободиться от накопившегося груза культурной традиции, 
призвано было манифестировать «родовой характер субъективности» самого автора [2: 14].

Названный цикл рассматривался в работах В. Альфонсова, И. Фоменко, К. Барнса, О. 
Евдокимовой и др. Исследователи неоднократно отмечали, что революционная «реаль-
ность описывается художником через категории хаоса и смерти» [2: 11]. Однако недо-
статочно внимания, на наш взгляд, уделено теме противостояния этой реальности – теме, 
воплотившейся в образе героя-поэта; а ведь сам автор указывал на актуальность этой 
проблемы, назвав в ранней редакции книгу «Темы и вариации» (1916–1922) «Обратной 
стороной медали», имея в виду то, что она представляет собой подоплеку, изнанку пре-
©   Мальцева О.А., 2012
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дыдущей книги «Сестра моя – жизнь: лето 1917 года». Другими словами, вложенную 
здесь мысль можно было бы передать следующим образом: «Враг мой – смерть», то есть 
в контексте христианского мировоззрения Пастернака можно предположить, что речь 
идёт о господстве демонического начала в образе военно-революционного времени 
1917 года.  

Действительно, в первом стихотворении цикла «Тема» имеет место антагонизм ве-
дущих образов – скалы и моря. В образе «в осатаненьи» бьющей стихии, уподобленной 
пустыне – пастернаковскому символу мёртвого, безжизненного пространства, явно про-
читывается демонический мотив (ср. со стихотворением «Тоска»). Морю как выраже-
нию господствующей жизненной стихии противостоит образ скалы, который метоними-
чески сливается в стихотворении с образом Пушкина, стоящего на ней («Скала и плащ 
и шляпа»). Символом этого слияния становится здесь образ сфинкса – человека-камня, 
воплотившего «родовые» черты русского гения-африканца.

Характерно, что картина такого взаимодействия двух противоборствующих начал 
восходит к книге пророка Исаии: «Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поража-
ющим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплёвывания. Господь Бог помогает Мне: 
<…> поэтому Я держу лице Моё, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде» (Ис.50:6-
7). В библейском тексте Божья помощь и стойкость человека-«кремня» предопределены 
его отказом от своего греховного прошлого: «Взгляните на скалу, из которой вы иссече-
ны, и в глубину рва, из которого вы извлечены» (Ис.51:1). Соответственно этому образ 
пушкинского предка-«хамита» в стихотворении действительно олицетворяет собой гре-
ховное прошлое, поскольку Хам в своё время был отвергнут Ноем за грех непочитания 
родителя. Согласно выдвинутому в книге Исаии условию «извлечения» из греховной 
ямы («приклоните ухо своё ко Мне», Ис.51:4), пастернаковский герой-поэт знает жест 
«приклонения» к небесному образу. Причём воплощением Духа Живого традиционно 
выступает у Пастернака образ возлюбленной (см. книгу «Сестра моя – жизнь»). Сакра-
лизации имплицируемого образа «приклонения» способствует явленный здесь евхари-
стический мотив («с чашечек коленных <…> пил <…> отблеск звёзд»). 

В результате в финале происходит контаминация библейских реминисценций – из 
книги Исаии и из Евангелия от Матфея, ср.: «Играющий с эпохи Псамметиха/ Угла-
ми скул пустыни детский смех…» и  «Господь <…> сделает пустыни его, как рай, и 
степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нём, славословие и песнопение» 
(Ис.51:3,7-8), «<…> если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Не-
бесное» (Мат.18:3).

Образ сфинкса, таким образом, подвергается в стихотворении некоторой христиани-
зации, и в этом контексте символическое значение приобретает изначальный смысл сло-
ва «сфинкс», которое в переводе с др.-егип. означает «живой образ» (ср. с новозаветным 
образом «имеющих жизнь вечную»). Не менее значимо и то, что автор упоминает имя 
фараона Псамметиха, в эпоху которого, по мнению египтолога Л.Борхардта1, был создан 
Большой сфинкс в Гизе: оно восходит к эфиопскому языку и означает «Сын Солнца». 
Иначе говоря, дальнейшее развитие в произведении получает мотив сыновства: утрачен-

1 «Мнение Борхардта, – пишет А.Сергеева-Клятис, – публиковавшего свои статьи на немецком 
языке, в начале ХХ столетия, когда изучение тайн Древнего Египта рождало постоянные сенсации, 
могло быть известно его современнику Б.Пастернаку» [3].
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ное Хамом-романтиками-футуристами2, оно восстанавливается в христианском созна-
нии «братьев» по духу Сына Солнца (Христа)-Пушкина-лирического героя. Постоянным 
атрибутом в данном единстве становится мотив царя: «Ты царь, живи один…» (см. эпи-
граф из Пушкина к одной из редакций стихотворения «Шекспир»), «С челом, сияющим 
от царственных венчаний» (см. эпиграф из Ап. Григорьева к циклу в редакции 1945 г.) 
и т.п. Этот мотив передаёт идею торжества тех, кто устоял в нелёгкой духовной борьбе, 
так как образ царя явно имеет библейские корни, ср.: «Итак, укрепляйся, <…> переноси 
страдания, как добрый воин Иисуса Христа, <…>. Если терпим, то с Ним и царствовать 
будем» (2Тим.1:12). 

Символика двух противоборствующих начал – камня и свирепствующей стихии –  
является лейтмотивной для всего цикла. Она была задана автором уже в сопроводитель-
ной помете к первой публикации: «1918, Очаковская платформа Киево-Воронежской 
железной дороги» [1 (4: 672)]. «Очаков» как наименованите крепости, построенной от 
вражеских набегов на северном побережье Чёрного моря, является своеобразной семан-
тической параллелью к сочетанию собственных имён «Киев» и «Воронеж», поскольку 
византийское название города Киева «Самеатас», означает «верхние укрепления», а сло-
во «Воронеж» происходит от «вороной» (чёрный), что связано с цветом воды в реках Во-
ронеж и Ворона. Автор, образ которого сливается с данной  платформой, заявляет таким 
образом о своей близости к центральному в стихотворении образу Пушкина-сфинкса. 

Характерно, что прощание Пушкина с морем происходит в Одессе на берегу Чёрно-
го моря. Мотив черноты связывает образ Пушкина-«кафра» с морской стихией, вопло-
щающей безбожное, беснующееся начало («шабаш». «с пеной у рта»). Таким образом, 
внешнее противостояние поэта водной стихии в «Оригинальной» вариации оказывает-
ся знаком внутреннего противоборства в душе героя. Образ «царскосельского лицея» 
воплощает царское/сфинксное и воинское начало в образе Пушкина. Слово «лицей», 
происходит от древнегреческого названия рощи при храме Апполона Ликийского близ 
Афин, где учил Аристотель, при этом важно, что прозвание «Ликийский» означает «ис-
требитель волков». Образ хищника актуализирует здесь тему борьбы лирического героя 
с дьяволом3. Другими словами, в образе царскосельского лицея происходит контамина-
ция смыслов: это и символ поэтического дарования Пушкина, и символ его духовной 
крепости как воина Христова.

Итак, водной стихии, воплощающей силы зла, в душе героя противостоит царско-
сельская «стихия стиха» – того Слова, что есть Христос – первооснова мира. В данном 
случае Пастернак проецирует христианское учение о божественном Логосе как первона-
чале сущего на то положение натурфилософии Аристотеля, согласно которому следует 
выделять не четыре, а пять основных элементов мироздания: пятым является эфир, нача-
ло движения. Кроме того, тема ученичества заставляет вспомнить о «камне»-памятнике 
духовному наставнику – в данном случае «мудрому, божественному Аристотелю», по-

2 Используя мотивы картины И. Репина и И. Айвазовского «Пушкин у моря. “Прощай свободная 
стихия”», Пастернак актуализирует пушкинский пафос прощания с романтизмом, который проеци-
ровался на его собственное неприятие современного романтизма в духе Маяковского.

3 Образ хищника у Пастернака восходит к библейскому тексту «противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1Пет.5:8-9), см., например, стихотворение «Тоска».



314

ставленном Александром Македонским за то, что он, «воспитав душу мою, поднял меня 
от земли в небо» [1 (5: 180)].

В этом контексте неудивительно, что следующее стихотворение «Подражательная» 
воссоздаёт атмосферу пушкинского вступления к поэме «Медный всадник» – своеобраз-
ной оды царю-«камню», торжественно возвышающемуся над «побеждённою стихией», 
укротив которую, он сумел утвердить на ней как бы своё подобие – «порфироносный» 
«град Петров», стоящий «неколебимо, как Россия». Однако образ Петра заменяется в 
произведении образом самого Пушкина, который, будучи вписанным в оригинальные 
пушкинские строчки, метонимически сливается с ним, образуя некое подтекстовое об-
разно-смысловое единство: царь-камень (Пётр)=Пушкин.

В стихотворении имеет место та же тема противоборства стихий («стоял он» – «бе-
шен шквал»). В окружении поэта – те же демонические мотивы: тьмы («мгла»), хищника 
(«гребень белогривый», «дик»). В образе самого поэта – черты пророка («В его устах зву-
чало «завтра»), апостола («рыболов»). В стихотворении Пастернака «роман», который он 
видит, встаёт из «мглы», явно имеющей не физическую, а духовную природу (её «климат 
/Не в силах дать»), и потому прочитывается как библейская аллюзия, ср.: «В начале было 
Слово <…>. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков; И свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его» (Ин.1:1-5). «Роман», обретающий черты сакрального Слова, соот-
ветственно уподобляется камню («грузик», «раковина»; ср.: «камень же был Христос», 
1Кор.10:4), а его судьба – жизни Христа (поэт «погрузился в чтенье /Евангелья морского 
дня»): он предаёт всего себя в жертву во имя любви к окружающей «чёрной» воде, пре-
даёт себя в руки смерти-дьявола, пытающегося поглотить его душу («Кораллам губы 
обагрив, /И замер на устах полипа4»), и создаёт в итоге новое «каменное» образование 
(«риф») – Церковь. Отметим, что основание Церкви в Евангелии действительно связа-
но с образом рыбака-апостола Петра, имя которого в переводе с гр. означает «камень». 
Итак, Пушкин, по мысли Пастернака, своим божественным даром Слова («романа») спо-
собствовал духовному утверждению России, и потому его личность по масштабу своей 
деятельности сопоставима с фигурой Петра Великого. 

Заметим, что благодаря общности имён, образы апостола и царя в произведении Па-
стернака сливаются, в результате чего утверждается мысль о том, что Россия духовно 
неколебима, если её глава «пасёт овец Моих» (Ин.21:15-17), то есть согласовывает свою 
государственную политику с духовной миссией пастыря. Действительно, согласно цер-
ковной реформе, в ходе которой Пётр І  взял руководство церковью в свои руки, «по-
мимо заботы о спасении душ путём религиозной проповеди и морального воспитания 
прихожан, духовенство должно было, по плану Петра, взять на себя роль просветителя 
народа и носителя культуры» [6: 122-123]. Образ Пушкина также уподоблен апостолу 
Петру – благодаря упоминанию о трости поэта («набалдашник»), ведь в христианской 
иконографии «древний атрибут Петра – пастырский посох с крестом» [2 (7: 309)]. Иначе 
говоря, пастырская миссия быть духовным учителем и наставником, по мысли Пастер-
нака, принадлежит теперь не тому, кто стоит во главе народа и собой его олицетворяет, а 
поэту – одинокому и гонимому боговидцу.

4 Традиционные у Пастернака образы морских чудовищ: (см. стихотворения «Имелось», 
«Шекспир»).
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Данная мысль, по сути, утверждается и в «3»-ей вариации. Здесь образ поэта-сфинк-
са метонимически сливается с названием своего произведения «Пророк», черновик ко-
торого «просыхал», то есть был пропитан влагой, что сближает его с образом «живой 
воды» – рекой Гангом, а следовательно, на символическом уровне – с библейской «рекой 
жизни» Христом. Контаминация названных образов обусловлена сходством в семантике 
соответствующих мифологем. Так, Ганг, по распространённой версии, считается одной 
из четырёх рек, протекавших в библейском Эдеме (см. стихотворение «Тоска»). Но и со-
гласно индуистской мифологии, Ганг – это небесная река, которая спускается на землю, 
символ святости и чистоты, воды которой очищают от грехов. Немаловажно и то, что 
в произведениях искусства священная индийская река изображается в виде женщины, 
несущей в руке полный кувшин – символ богатства жизни. Иными словами, в подтексте 
стихотворения снова возникает метафорическое отождествление Христа и женщины. 

Итак, образу поэта, бодрствующему в ночи («мчались мысли»), контрастирует образ 
самой ночи (=демона), с которым сливается всё «спящее» окружающее пространство и 
всё происходящее в ней, а именно: движение морской стихии и набирающий силу смерч 
(«самум») с Марокко. Последнее в переводе с араб. означает «запад», что служит ука-
занием на присутствие скрытого тут образа дьявола: «В христианском храме это место 
изображения сцен Страшного суда, место пребывания дьявола» [8: 70]. Обращает на себя 
внимание образ спящего, а потому объятого демоническим пространством Архангель-
ска. Название города восходит к образу архангела Михаила – «старшего посланника, 
наделённого полномочиями Бога» (ивр.), что выступает тут знаком пастырской миссии 
царя, традиционно считающимся помазанником, наместником Бога на земле. Действи-
тельно, история Архангельска неразрывно связана с деятельностью царя Петра, «поко-
рителя стихии», положившем в этом северном морском порту основание российского 
флота. Образ «храпящего» города отражает мысль о том, что российское самодержавие 
уже давно не выполняет своего пастырского предназначения, не побеждает дракона5. А 
поскольку, согласно христианской традиции, именно архангел Михаил стоит на страже 
у ворот рая, то крепким сном последнего и объясняется закономерность мотивов про-
никновения вора в сад в следующих стихотворениях цикла.

Проводником темы райского сада в «4»-ой вариации служит образ цыганского та-
бора, сравниваемого с «Халдеей» – семитским народом, обитавшим в устье Тигра и Ев-
фрата на северо-западном берегу Персидского залива, то есть как раз в том месте, где,по 
бытующему мнению, и находился Эдем. Важно и то, что, согласно библейской истории, 
именно в Уре Халдейском жил Авраам, праотец еврейского народа. Таким образом, цыгане 
в произведении оказываются также проводниками еврейской темы, актуальной для Па-
стернака – еврея по происхождению. Образ еврея Христа возникает в стихотворении опос-
редованно – благодаря образу цыганки Земфиры (характерен мотив «звезды» в её внеш-
ности – «звёзды мониста», и мотив «камня» в её имени, которое в переводе с араб. означает 
«непокорная»), метонимически сближенной с образом «реки жизни» – женщиной Ганг.

Вторым центром образной системы пастернаковского стихотворения является по-
павший в цыганский табор-«сад» извне, согласно пушкинскому сюжету, Алеко. Связан-

5 Согласно библейской истории, именно архангел Михаил должен повергнуть демона: «И про-
изошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона <…>. И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную» (Отк.12:7-9).
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ные с ним мотивы – пустыни («сух»), вражды Израилю («сириец»), смерти – склады-
ваются в характерный для поэтики Пастернака образ демона. Синонимический повтор 
«скопец»/«евнух» своеобразным отрицанием актуализирует семантику имени Алеко-
Александра (в переводе с гр. «защитник» и «мужчина») и характеризует суть этого убий-
цы, которому Пушкин когда-то дал своё имя, как анти-Пушкина=анти-Христа. Действи-
тельно, в данном образе присутствуют признаки зверя – взбешённого коня («Прянул, и 
пыхнули ноздри. /Не уходился ещё?), восходящего к образу апокалиптического всадни-
ка: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть» (Отк.6:8).

В картине убийства подруги воплощается идея оставленности мира Христовым Ду-
хом Любви с Его даром жизни. В результате «5»-ая вариация повествует о разгуле «во-
ровской» стихии, олицетворением которой является Алеко: «чернея» сам («цыганских 
красок достигал»6), покрывает чернотой и сад вокруг себя («загаром крылся виноград»); 
воплощая собою смерть («болел цингой» – болезнью, связанной с недостатком витамина 
С, а ведь «вита» в пер. с лат. означает «жизнь»), лишает людей живой души («чучела»). 
Посредством образа «цинги», которой преимущественно страдали моряки, этот персо-
наж оказывается метонимически связанным с образом «рыкающей» стихии, как бы по-
глощающей «сад» («рокот», «тошнило»).

Символом поэта-пророка выступает здесь образ кричащей птицы – «очаковской чай-
ки», которая посредством мотива каменной крепости сливается с образом каменистого 
причала («осыпался гравий»), в свою очередь сравниваемого с другой военной крепо-
стью – Кагулом. Поскольку обе упомянутые твердыни являют собой символы победы 
русского оружия в черноморских баталиях, то в подтексте стихотворения прочитывается 
мысль о грядущей победе в духовной борьбе с врагом.

По сути, последнее стихотворение микроцикла как раз и представляет собой картину 
уже мирного затишья после пережитого военного лихолетья. Пастернаковское определе-
ние вариации в первой редакции как «пасторальной» (от лат. «пастушеский») указывает 
на присутствие здесь «пастуха»-Пастыря, каковым в Библии именуется Господь («Я есмь 
Пастырь добрый», Ин.10:14). Действительно, согласно библейскому тексту, не в сильном 
ветре, а  в «тихом веянии» является Господь взывающему к Нему пророку (3Цар.19:11-
14). Соответственно демон в произведении оказывается побеждённым (запад-«закат ох-
ладевал», «ветер»-смерч «стреноженный», а «выпавшие удила» и «звон уздечек» говорят 
о том, что нёсший смерть всадник выбит из седла), земля теперь сливается с небом («за-
синел <…> безбрежный юг»), уподобляется Логосу-Христу=духу=песне («как песнь»). 
Запечатлён момент торжества поэта-победителя, но прекрасное мгновение не продлено 
и тем более не остановлено, так как жизнь поэта-пророка ещё не закончена, а значит 
борьба продолжается.

Итак, «вариации на тему пушкинских ”Цыган”» [1 (4: 673)] (с «3»-ей по «6»-ую) 
складываются в ещё одно подражание Пушкину – в определённый микроцикл. После-
довательно варьируя основные композиционные части пушкинской поэмы, Пастернак 
сознательно проецирует своё произведение на её контекст. Примечательно то, что по-
лучившееся в результате такого «соавторства» поэтическое новообразование в свою 
очередь является вариацией на тему Священного Писания (недаром уже в предыдущем 
стихотворении возникает образ «чтенья Евангелья»). Так, «3»-я вариация, в которой изо-

6 Во многих европейских языках именование цыган «чёрными» связано со смуглым цветом их кожи.
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бражается картина противостояния между божественным Логосом (поэтом-пророком)  
и господствующим вокруг демоническим пространством («тьмою»), получает соответ-
ствующее название «Макрокосмическая»7, ср.: «В начале <…> Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою» (Быт.1:1-2). Это стихотво-
рение интерпретирует начало пушкинской поэмы как Начало, в котором явлена картина 
«райской» гармонии человека («цыган») и неба. Подразумевая всем известную завязку 
библейско-пушкинского сюжета (проникновение в цыганский табор-«сад» Алеко-со-
блазнителя), Пастернак пересказывает самую «драматическую» его часть – о том, как 
искуситель (Алеко) приводит к «падению» Жизнь8 (убивает подругу Земфиру). «Пате-
тическая» вариация содержит у Пастернака библейскую развязку пушкинского сюжета, 
то есть результат изгнания грешника (Алеко) из рая (табора), а именно – картину торже-
ства врага рода человеческого (вора), теперь полновластно господствующего в мире, из 
которого ушёл табор-«рай». Последняя вариация («Пасторальная») представляет собой 
параллель к библейскому Откровению/пушкинскому «Эпилогу» – о «царской» победе 
Пастыря-Логоса над морским драконом (о победоносной для России русско-турецкой 
военной кампании) и обретении рая (встрече с цыганами, песнях).

Отметим, что некое «церковное» слияние образа цыган и автора в финале пушкин-
ской поэмы («пищу их делил», «пред их огнями», «песен радостные гулы». «имя твер-
дил») оказывается глубоко символичным для пастернаковской концепции поэта-апосто-
ла, ярким выразителем которой в глазах художника являлся Пушкин. Более того, под-
ключаясь в своём творчестве к шедеврам русского гения, Пастернак тем самым утверж-
дает и свою собственную «родовую» причастность к имплицируемому образу: Пушкин 
(Пастернак)=воин Христов (камень, Царь, пастырь, пророк)=Церковь (Христос) – и со-
ответственно причастность своих произведений к Слову (Христу).

Таким образом, в основе цикла Б. Пастернака «Тема с вариациями» находится про-
блема взаимоотношений между поэтом и революционной действительностью. Художе-
ственный топос, в рамках которого существует герой, пронизан демоническими мотива-
ми и служит средством реализации идеи о торжестве сатаны в бездуховном мире объ-
ятой Советской («хамской») властью России. Предназначение поэта, согласно авторской 
концепции, заключается в том, чтобы противостоять этому миру и нести людям пастыр-
ское слово Христа. Свою конкретную субъективность Пастернак насыщает непреходя-
щим смыслом, вписывая её в контекст пушкинской традиции, которую в свою очередь он 
рассматривает как «вариацию» на основную тему Священного Писания – о борьбе Бога 
и дьявола, о победе света над силами тьмы.
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ЛінгвіСтична інтЕрПрЕтаЦіЯ ФЕномЕну СмЕрті 
у «чорному дЕтЕКтиві» даніЕЛЯ ПЕннаКа

Стаття присвячена дослідженню особливостей мовної репрезентації феномену 
смерті у детективних романах Даніеля Пеннака. Особлива увага приділена семному ана-
лізу лексичних одиниць.

Ключові слова: чорний детектив, мовна репрезентація, семний аналіз.
Статья посвящена исследованию особенностей языковой репрезентации феномена 

смерти в детективных романах Даниэля Пеннака. Особое внимание уделяется семному 
анализу лексических единиц.

Ключевые слова: черный детектив, языковая репрезентация, семный анализ.
The article deals with the investigation of the peculiarities of linguistic representation of 

the phenomenon of death in the detective novels by Daniel Pennac. A special attention is paid 
at the component analysis of the lexical units.

Key words: hard-boiled detective, linguistic representation, component analysis.

На сучасному етапі розвитку мовознавства особлива увага приділяється мовній ор-
ганізації художнього тексту, його індивідуальності, багатозначності, унікальності форми 
та варіативності. Однак, слід зауважити, що тексти детективних творів Даніеля Пенна-
ка не підлягали ґрунтовному лінгвістичному аналізу. Саме цим зумовлена актуальність 
©   Єрмоленко І.І., 2012
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звернення до дослідження «чорного детективу» Даніеля Пеннака з позицій лінгвістики. 
Метою нашого дослідження є визначити специфічні особливості мовного представлення 
феномену смерті у детективах Даніеля Пеннака. 

Детективні романи Даніеля Пеннака належать до французької постмодерністичної 
літератури останніх десятиріч ХХ століття і користуються популярністю серед захід-
них читачів. Тексти Даніеля Пеннака належать до сучасного напряму, який віднаходить 
в жанрі «чорного детективу» (неополару) літературний простір для розкриття гострих 
проблем французького мультіетнічного суспільства нашого часу. 

Проте детективні романи Даніеля Пеннака займають особливе місце серед творів, 
написаних у жанрі детективу «чорної серії», вирізняючись колоритністю персонажів, 
особливою поетичністю і оригінальністю композиційної побудови. 

Зазначимо, що, на думку Сержа Квадрупані, детективні твори Даніеля Пеннака сто-
ять поза класифікацією і виходять за межі традиційного розуміння «чорного детекти-
ву»[1 : 44–45]. Своєрідність текстів Пеннака відмічається також К. Стот, яка констатує, 
що міські пейзажі паризького району Бельвіль відрізняються від типового зображення 
міста у детективах «чорної серії» суб’єктивізмом і позитивним баченням [стот, с. 3й 
разд]. Загалом, західні дослідники [2; 3; 4; 5] підтримують думку, що Даніель Пеннак 
трансформує стереотипи традиційного «чорного детективу».

Характерною зав’язкою детективної інтриги є вбивство. Зведена до інтродуктивно-
го елементу детективного твору, подія смерті (вбивства) не несе емоційного впливу на 
адресата, щоб не відволікати його від процесу розкриття злочину. Проте у детективних 
текстах Пеннака феномен смерті втілюється інакше. У зав’язці роману « La fée carabine 
» автор метафоризує смерть молодого поліцейського Ваніні: Toutes les idées du blondinet 
s’éparpillèrent. Cela fit une jolie fleur dans le ciel d’hiver. Avant que le prémier pétale en 
fût retombé, la vieille avait remisé son arme dans son cabas et reprenait sa route (Pennac, 
FC, 17). По-перше, момент смертельного прострілення голови людини представлений 
евфемізмом les idées s’éparpillèrent. Іменник  idée n.f. – « représentation abstraite, élaborée 
par la pensée, d’un être, d’un rapport, d’un objet, etc. ; concept, notion » [6: 690] – позначає 
абстрактне поняття, нематеріальну сутність, а отже відволікає увагу адресата від фізі-
ологічного аспекту смерті, переносячи її у інший вимір. Автор метафорично порівнює 
голову людини, прострілену кулею, із квіткою, яка розпустилася у нічному небі (une jolie 
fleur dans le ciel d’hiver), і повторно використовує цю метафору при подальшому опи-
санні трупа: La tête du blondinet figurait vraiment une fleur éclatée : rouge au coeur, pétales 
jaunes, et un certain désordre vermeillon encore, à la périphérie (Pennac, FC, 28). Детальний 
опис квітки за допомогою прикметників, що позначають яскраві кольори – червоний 
(rouge), жовтий (jaunes), карміновий (vermeillon), – апелює до уяви адресата, тим самим 
перетворюючи картину смерті на об’єкт, який можна оцінити з позиції естетики. 

У третьому романі саги « La petite marchande de prose » тема смерті заявлена у пер-
шому реченні експозиції: C’est d’abord une phrase qui m’a traversé la tête : « La mort est 
un processus rectiligne » (Pennac, PMdP, 15). Феномен смерті у романі постає як екзистен-
ційна драма, багатогранність та багатозначність лексеми mort актуалізується у тексті ро-
ману. Зав’язкою до детективу є особливо жорстоке вбивство Сент-Івера, нареченого Кла-
ри. Оповідач аналізує психологічний стан  жертви під час тортур: [...] un supplice dans 
toutes les règles de l’horreur, le supplice [...] Sa dernière pensée aura été que ça cesse, pour 
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qu’on l’achève [...] [il] était tout seul le temps que ça a duré, tellement abandonné, si désolé, 
comme on disait jadis quand on voulait parler d’une solitude de pierre... parce que c’est ça, 
la torture, ça ne consiste pas seulement à faire mal, ça consiste à désoler quelqu’un jusqu’à 
ce qu’il soit très loin de l’espèce humaine [...] et peut être qu’il a eu mal, Saint-Hiver au point 
de penser que la mort elle-même ne l’en soulagerait pas (Pennac, PMdP, 81–82). Очевидним 
є нагромадження лексичних одиниць, які актуалізують спільний компонент значення 
– страждання. Зазначимо, що автор акцентує увагу на стражданні не лише фізичному 
(supplice – рeine corporelle), а й психологічному, яке актуалізується через такі лексеми: 
horreur n.f. – impression, physique ou psychique [6: 679], solitude – n.f. état de quelqu’un qui 
est psychologiquement seul [6: 1288], torture n.f. – tout acte par lequel une douleur ou des 
souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne 
[6: 1368]. Отже, процес смерті розглядається автором з фізіологічної та психологічної 
точок зору. Також ситуація втрати близької людини стає об’єктом рефлексії оповідача: 
[…] c’est autre chose, là, c’est la douleur, la vriae, grandeur plus que nature, c’est innomable 
douleur, la vacherie céleste dans tout son ô Dieu raffinement (Pennac, PMdP, 81). У наведено-
му фрагменті спостерігаємо прийом градації, завдяки якому автор збільшує емоційне на-
вантаження на адресата. Іменник douleur n.f. – 1) sensation pénible, désagréable, ressentie 
dans une partie du corps ; 2) sentiment pénible, affliction, souffrance morale ; chagrin, peine 
[6: 436] – у такому контексті актуалізує друге значення – скорботи, а отже відноситься до 
емотивної лексики. Кульмінацією градації є словосполучення la vacherie céleste – небес-
на підлість, розмовна лексема vacherie n.f. – événement pénible et injuste [6: 1406] – під-
креслює емоційне ставлення мовця до об’єкту обговорення.

Цікавим, на нашу думку, є факт, що у романі « La petite marchande de prose » Дані-
ель Пеннак актуалізує наукове, біологічне визначення смерті: mort n.f. – abolition des 
fonctions vitales d’un individu, suivie par la modification cadavérique des ses tissus et organes 
[7], що стає очевидним у такому прикладі завдяки нагромадженню медичних термінів: 

– Ce type est mort, cliniquement mort ! [...] lésion irréversibles du système nerveux 
central, respiration entièrement artificielle, abolition de tout reflexe, disparition de tout signal 
électroencéphalographique, qu’est-ce qu’il vous fuat de plus ? (Pennac, PMdP, 232).

Уживання таких медичних термінів як клінічно мертвий (cliniquement mort), цен-
тральна нервова система (système nerveux central), сигнал електроенцефалограми (signal 
électroencéphalographique) дозволяє розглядати феномен смерті з фізіологічної точки зору. 

Проте зазначимо, що уточнення cliniquement mort змушує адресата замислитись, що 
смерть і клінічна смерть – це різні поняття. Ця думка доводиться подальшим розгортан-
ням сюжету детективу. Головний герой знаходиться у лікарні у комі. Він клінічно мерт-
вий, його органи не виконують своїх функцій, проте він здатен мислити, а також пере-
живати емоції. Звертання до емоційної сфери героя прослідковуємо у такому фрагменті: 
Alors revenait la peur de Berthold le débrancheur. Et avec elle, la preuve qu’il était bien vivant, 
puisque cloué ici par cette peur de mourir (Pennac, PMdP, 265). Повторення емотивної лек-
семи peur акцентує увагу адресата на здатності героя переживати емоції. Через внутріш-
ні монологи герой виражає свої думки: Chabotte m’a fait descendre, Gauthier travaillait 
pour Chabotte, Calignac payait Gauthier, Zabo employait Calignac, Loussa aime Zabo... 
Tous responsables, alors ? (Pennac, PMdP, 261) ; J’en pense, Loussa, j’en pense que si tu 
m’avais lu cette phtase ily a quelques mois, je ne serai jamais dans la peau de J.L.B., que cette 
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foutue balle 22 à forte pénétration aurait été se nicher dans une autre tête, j’en pense, Loussa, 
j’en pense que si tu m’avais lu cette phrase, le jour, par exemplе, où ce géant préhistorique 
détruisait mon bureau, tu te rappelles ? eh, bien, Chabotte serait toujours vivant, gauthier 
aussi, Calignac toujours entie, et ma Julie dans mon lit (ibid., 300). Здатність до логічного 
мислення, виведення причинно-наслідкових зв’язків підкреслюється текстовими мар-
керами зв’язності (повтори, сполучники, вставні конструкції, використання умовного 
способу), які присутні у мовленні персонажа. Очевидним стає факт, що феномен смерті 
включає в себе більш глибоке значення ніж таке, що актуалізує медичний термін. Смерть 
у детективі Пеннака – це не лише припинення фізіологічного функціонування людини, а 
також припинення її розумової і духовної діяльності.

Гуманістичне спрямування детективних текстів Пеннака підкреслюється також тим, 
що смерть репрезентується як феномен, характерний не лише для живих істот, а і для 
неживих об’єктів. Проілюструємо на таких прикладах: On lui payera cher l’assasinat du 
dernier cafe de la place (Pennac, PMdP, 175) ; Belleville et Ménilmontant se mouraient (ibid., 
176) ; Il lui confiait les photos de Belleville la morte (ibid., 177) ; les livres s’envolaient et 
tombaient morts (ibid., 17). У наведених фрагментах дієслова (s’en voler, tomber mort) і 
віддієслівні іменники (l’assassinat, la morte), які передбачають функціонування у комп-
лексі з суб’єктами або об’єктами дії, вираженими іменною частиною мови, яка позначає 
істоту, подаються з іменниками, які позначають неістоту, а саме предмети літературного 
чи архітектурного мистецтва (cafe, Belleville, Méntimontant, livre).

Отже, на відміну від традиційної репрезентації смерті як ініціального елементі де-
тективної оповіді, у текстах Пеннака має місце біль детальне осмислення цього фено-
мену з різних позицій, автор звертається до емоційної сфери адресата, спонукає його 
до екзистенціальних роздумів. Залучення читача до роздумів спостерігаємо у прикладі, 
коли Лусса розмовляє з Бенжаменом, який лежить у комі, і задає йому запитання щодо 
адекватності перекладу на китайську мову фрази, яка характеризує феномен смерті, і яка 
була заявлена в експозиції детективного роману: 

– La mort est un processus rectilinge […] Qu’est-ce que tu en penses ? (Pennac, PMdP, 299)
Оскільки питальне речення звернене до персонажа у комі, а також воно є останнім 

реченням розділу і, відповідно, останньою графічною фразою на сторінці, ми можемо 
розглядати його як дискурсивний прийом звернення до адресата і залучення його до ак-
тивного прочитання тексту. 

Отже, своєрідність мовної репрезентації феномену смерті у детективних творах Да-
ніеля Пеннака свідчить про їх гуманістичне спрямування. Для мовної організації фраг-
ментів тексту, пов’язаним з описом смерті характерне спонукання читача до роздумів і 
активного прочитання тексту.
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уКраЇнСЬКа КЛаСиКа ЯК КроСовЕр-ЛітЕратура в ХХі Ст. 
(на матеріалі видань роману Ірини Вільде “Повнолітні діти”)

Стаття присвячена дослідженню способів реалізації кросовер-потенціалу власне 
українських художніх творів та важливості їх врахування в ситуації перекладу англо-
мовної кросовер-літератури.  

Ключові слова: кросовер-література (література для різновікової аудиторії), по-
двійна аудиторія, цільові читачі, кросовер-потенціал, теорія скопосу.

Статья посвящена исследованию способов реализации кроссовер-потенциала укра-
инской художественной литературы и необходимости их учитывания в ситуации пере-
вода английской кроссовер-литературы.

Ключевые слова: кроссовер-литература, двойная аудитория, целевые читатели, 
кроссовер-потенциал, теория скопоса.

The article focuses on the ways of using a crossover potential of the original Ukrainian 
literature and the importance of their inclusion into the situation of translation of English-
language crossover fiction.

Key words: crossover fiction, dual audience, target readers, crossover potential, skopos 
theory.

Кросовер-літературу не можна назвати абсолютно новим явищем ні в літературоз-
навстві, ні в перекладознавстві, однак виділилася вона в окрему категорію доволі пізно 
— умовною точкою відліку можна назвати публікацію перших книг із серії “Гаррі По-
ттер” та зростання їхньої популярності не тільки серед оригінальної цільової аудиторії 
(діти та підлітки), а й серед дорослих, в результаті чого побачили світ видання тих самих 
романів для власне дорослої аудиторії. Ці романи — класичний приклад того, що сучасні 
дослідники, як-от: Сандра Бекет чи Рейчел Фалконер, називають кросовер-літературою. 
Така категорія творів об’єднує художні твори різних жанрів, які мають принаймні одну, 
проте ключову для їхньої ідентифікації рису — різновікову аудиторію, тобто ці твори 
читають як дорослі, так і діти. Однак, у даному разі слід зауважити, що художній твір 
повинен мати так званий “кросовер-потенціал”, тобто здатність переходити від однієї 
вікової аудиторії до іншої. 

Початки цієї тенденції переходу, або ж амбівалентності цільової аудиторії можна 
простежити на прикладі казок, а згодом і їх оброблених літературних версій — згадаймо 
імена братів Грімм абож Ганса-Християна Андерсена і численні видання їхніх збірок для 
дитячої та дорослої аудиторій як окремо, так і разом. У такій ситуації свого часу опини-
лися, наприклад, романи Даніеля Дефо та Джонатана Свіфта. 

Ця традиція розвивається і в наш час, а заразом і формується ніша кросовер-творів 
на ринку художньої літератури, а це своєю чергою наштовхує на думку про те, що до-
слідження проблем перекладу влесне кросовер-творів набуває все більшої актуальності 
©   Гриценко М.В., 2012
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в царині вітчизняного перекладознавства за браком окремих українських досліджень, 
присвячених таком типові літератури.

Саме тому темою нашого дослідження стало вивчення власне українських кросовер-
творів у контексті сучасного книговидання з метою виокремлення їхніх суттєвих рис, які 
загалом дають змогу говорити про способи реалізації кросовер-потенціалу таких творів 
та екстраполяції цих закономірностей на перекладцький ґрунт на основі функціональних 
теорій перекладу, а семе: теорії скопосу та теорії перекладацької дії. Адже вивчення та 
порівняння ситуацій першотвору та передбачуваного перекладу сприяє успішній реалі-
зації мети перекладу.  

Не можна стверджувати, що традиція “кросоверів”, тобто художніх творів для різно-
вікової аудиторії, прийшла до нас із Заходу, в даному випадку з англомовних країн;це, 
радше, тенденція загальнолітературна, активні прояви якої спостерігаємо в наш час. Тоб-
то прояви явища “перехресного читання” (cross-reading) не поодинокі: це стосується не 
тільки перекладів вже згаданого “Гаррі Поттера”, а й власне українських творів, як, на-
приклад започаткована видавництвом “Грані-Т” серія “Класні комікси”, до якої, зокрема, 
належить “Мина Мазайло” за мотивами п’єси Миколи Куліша, “Конотопська відьма” 
Квітки-Основ’яненка та “Кайдашева сім’я” Нечуя-Левицького.  

Зараз дитяча й підліткова література — цілком виокремлені та сформовані жанри. 
Тому в даному випадку не йдеться про брак літератури для молодших читачів, що й свід-
чить про самодостатність кросовер-тенденції та слугує доказом того, що певні художні 
твори за відповідних умов можуть охопити різновікову аудиторію.

Проте не слід забувати про ринок художніх творів, який нерідко визначає доцільність 
реалізації кросовер-потенціалу того чи іншого твору. Як стверджує Рита Ґеск’єре, зараз 
у сфері дитячої літератури відбувається “боротьба за владу”. Експорт книжок та пере-
кладів не завжди залежить від літературної цінності таких творів. Часто їх вибір визна-
чається культурним домінуванням і зосередженням влади на рівні видавництв. 

За словами дослідниці, ситуація з експортом та імпортом дитячої літератури дає нам 
змогу побачити, які сили конролюють ринок дитячої літератури, а також збагнути сильні 
та слабкі сторони конкретної системи. Інтервал між публікаією оригіналу та перекладу 
допомагає проаналізувати  певні ситуації та відмінності між (а) динамічними та повіль-
ними системами й (б) більш відкритими та більш закритими системами. Загалом, мож-
на сказати, що в динамічнх системах переклад здійснюється майже відразу, а повільні 
системи чекають, поки інші переклади підтвердять успіх першотвору. Сильні системи 
частіше більш закриті, тому що вони менш залежні від перекладів завдяки сильній на-
ціональній дитячій літературі [1: 26-27]. 

Такі тенденції корисно відстежувати для створення перекладів кросовер-творів, які 
б відповідали соціокультурному контекстові країни мови перекладу, адже це сприятиме 
розвиткові традиції перекладів таких творів, які не суперечать ні вимогам часу, ні очі-
куванням цільової аудиторії. До того ж, як зауважує Джиліан Латей, фраза “новий пере-
клад” стала марктинговою стратегією видавців, оскільки свіжі версії давніх улюбдленців 
завжди мають великий шанс на успіх. Поштовхом для створяння нових версій перекладу 
може бути як освітня, комерційна чи літературна мета, так і всі три разом.

Успішний ілюстратор, за спостереженнями дослідниці, часто ставав каталізатором 
для нового перекладу. В інших випадках перекладачі, незадоволені існуючими версіями, 
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ініціювали створення перекладів і переконували видавця в тому, що настав слушний час 
для нового видання популярної дитячої книги. Видавці також можуть вважати мову й 
тон наявних версій непридатними для молодших читачів, або, у випадку дитячої класи-
ки, помічають розширення протягом останніх десятиліть ринку для академічних видань 
таких творів [2: 161]. 

Повторний переклад дитячої художньої літератури — це багатофункціональний ас-
пект видавничої промисловості. Комерційні інтереси можуть набувати першочергового 
значення в замовленні перекладів, особливо в постійному передруковуванні й повторно-
му ілюструванні казок чи виданні подарункових та ювілейних видань дитячої класики 
[2: 174]. 

Перекладач нерідко стикається з дилемами під час пристосування/переробки світо-
вої класики дитячої літератури для дорослої або дитячої аудиторії. Казки братів Грімм 
приваблюють дорослих дослідників та фольклористів, а також дітей-читачів, тому ре-
дактори та перекладачі мають здійснювати вибір стосовно типу видання, що його вони 
мають здійснити, та його цільову читацьку аудиторію [2: 162]. Таке ж зауваження можна 
зробити й для художніх творів, що призначалися автором для дорослих читачів. 

Вищезазначені твердження дають підстави виокремити два загальні підходи до ро-
боти з творами кросоер-літератури: адаптацію, коли до першотвору вносяться суттеві 
зміни, та збереженя оригінального тексту без змін, однак при цьому, звичайно ж, нерідко 
відбуваються зміни в оформленні твору (обкладинка, ілюстрації, шрифт), щоб задоволь-
нити смаки цільової аудиторії.

Катаріна Райс також не залишає поза увагою адаптовані переклади, зауважуючи, що 
першотвір “очищують” для читачів відповідно до певних моральних, релігійних чи іде-
ологічних переконань чи цінностей. Такий перегляд, часто спричинений суто комерцій-
ними інтересами, трапляється досить часто. Перекладацькі зміни оригіналу (...) завжди 
мають на меті очистити його в інтересах певної групи читачів. Будь-який елемент оргі-
налу, що якимось чином може порушити моральний кодекс, образити релігійні почуття 
чи суперечити ідеологічним позиціям цільової читацької аудиторії, усувається. При по-
требі тексти навіть можна змінити й подати додаткові матеріали, щоб пристосувати їх 
для читачів [2: 104-105].  

Такій підхід можна проілюструвати на прикладі видання роману Ірини вільде “По-
внолітні діти”, що побачило світ у видавництві “Зелений пес” у серії А+В, призначеній 
для школярів, до якої, зокрема, увійшла й “Царівна” Ольги Кобилянської. 

Книга “Повнолітні діти” позиціонується як “ненудна класика”, адже, за тверджен-
ням видавців, “при слові “класика” у всіх школярів від нудьги зводить щелепу”. Тобто 
мета цього видання — довести протилежне: класика може бути цікавою. Бачимо, що для 
цього видавці вдалися до змін, по-перше, на рівні оформлення і репрезентації роману 
молодшому читачеві. В анотації до роману, що його в даному виданні охарактеризовано 
як “романтичну історію про перше кохання” сказано так:

Дарка покохала. Серце переживає перше почуття, стукотить від самого дотику 
його руки, очікує кожного дня — і все так гарно, романтично. Але настав час дорослі-
шати. Навчання у чужому місті, нові люди, нові проблеми, яких досі не знала. Благо, що 
рідне серце недалеко. Але тепер все не так, як удома. Місто, гімназія, справи —і вони 
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навіть не бачаться. Ось таке воно повноліття? Чи витримає її кохання випробування 
дорослим життям? Чи збереже вона сокровенне [3: 2]? 

Така ж стратегія простежується й на рівні тексту, а саме вилучення, про що й сказано 
в примітці: друкується зі скороченням за виданням 1986 року видавництва “Дніпро”. 
Загалом, у романі вилучені місця, в яких письменниця торкається політичних або ж со-
ціальних тем. На що й знаходимо відгук однієї з дорослих читачок: “Книжка була ско-
рочена до мінімуму, це стало чимось на кшталт дитячого роману. (...) Звідти викинуто 
більшість найцікавішого та найважливішого матеріалу; книжка втратила частину 
сюжетних ліній. Я (...) читала її раніше в старому повному виданні, то знаю, що це 
не така собі простесенька дитяча книжечка про любов, а щось значно більше, глибше, 
серйозніше” [4]. 

Порівняймо представлення цього твору в дорослому виданні 2009 року видавничої 
фірми “Відродження”. Олег Баган у коментарі до повістей зазначає, що ця “книжка на-
цілена на своєрідну “реконструкцію” спадщини письменниці, яка зазнала фатально по-
тужного ідеологічно-цензурного тиску в радянську добу. (...) Дилему, коли творчість 
літераторки випадає з уваги читача через певну дозу радянщини в ній (...) можна 
розв’язати в один спосіб: перевиданням усіх творів Ірини Вільде дорадянського періоду” 
[5: 473]. 

У передмові О. Багана знаходимо чітке пояснення:повість “Повнолітні діти” (...) 
закінчується цілком виразним мотивом усвідомлення недостатности моральних і во-
льових сил у покоління,  вихованого на народницько-ліберальних ідеалах. (...) Саме у пер-
вісному варіянті повісти з 1939 р. (а не у варіянті роману “Повнолітні діти” з 1952 р., 
зрозуміло) є чітка теза про те, що тільки молоде націоналістичне покоління (...) здатне 
витримати ті випробування, які несла сувора епоха. Зрештою, головна героїня твору, 
Дарка Попович, з сюжетом, стає учасником націоналістичного руху [5: 9]. 

Розгляньмо анотацію до цього видання: “Це був свіжий струмінь психологізму, лег-
кої грайливости слова, химерности образу, а заразом — маніфест нової жіночности. 
Цикл є своєрідним “епосом Юности”, художнім міфом про Чернівці, віконцем у мен-
тальний світ західноукраїнської молоді міжвоєнної доби” [5: 2]. 

Отже, бачимо, що завдяки адаптації, що охоплює не лише внесення змін до оригі-
нального тексту, а й супровідні матеріали, анотації та ілюстративне оформлення (в дитя-
чому варіанті — невибагливий малюнок, у дорослому — репродукції картин Альфонса 
Марії Мухи та Джованні Больдіні). Однак, такий підхід виправдовує мета видання: у 
першому випадку — зацікавити молодшого читача класикою, в іншому — подати ори-
гінальну версію твору й повернути читачам частину втраченої літературної спадщини. 
Тут простежується чітка спрямованість книг на визначену вікову категорію: в першому 
випадку молодшу, в другому — значно ширшу, адже видання, хоча й набуває рис акаде-
мічного, “адресоване всім шанувальникам українського красного письменства” [5: 2]. Із 
цитованого вище уривка з відгуку читачки стає зрозуміло, що порушення такого розпо-
ділу (дитяча книжка потрапила до рук дорослому) не сприяє успіхові видання. У даному 
разі ми не ставимо за мету визначити, чи такі майже паралельні видання є негативним 
чи позитивним явищем. Цей випадок тає підстави говорити про спроби та способи реа-
лізації кросовер-потенціалу творів власне української літератури, що, своєю чергою, дає 
змогу перекладачеві косовер-літератури сформувати уявлення про українські тенденції 
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в цій галузі, а значить, і про майбутній контекст існування запланованого перекладу за-
галом, а також його передбачувану ситуацію існування. 

Що ж до негативних відгуків на такі спроби, то, як зазначає Катаріна Райс, види 
адаптованих перекладів (для дітей і молоді, піддані цензурі або призначені для популя-
ризації творів) позначені тим, що можна назвати фальсифікацією оригінального тексту, 
тому що в перекладі мета перекладача або ж його клієнта відрізняється від мети автора 
оригіналу, а можливо виявляєть такою, якої автор хотів би уникнути [6: 105]. 

Проте перехід твору від однієї вікової групи читачів до іншої не завжди супроводжу-
ється змінами в оригінальному тексті, як, наприклад, у виданні фантастичного роману 
Юрія Смолича “Прекрасні катастрофи” в серії “Українська дитяча класика” для серед-
нього та старшого шкільного віку. Наведемо уривок із вступного слова Олександра Гав-
роша: “Українська наукова фантастика бере свій початок із 20-х років ХХ соліття. (...) 
1928 року вийшов фантастично-утопічний роман Володимира Винниченка “ Сонячна 
машина”, який мав величезний резонанс. (...) У 1929 році, побачив світ і фантастичний 
роман Юрія Сомлича “Господарство доктора Гальванеску”, який немов продовжує дис-
кусію про шляхи й методи вдосконалення суспільства. (...) І читачі сприйняли його твір 
з не меншою цікавістю, ніж “Сонячну машину” [7: 4]. При цьому в анотації сказано, що 
“цей роман — навіть через майже століття по виходу у світ — продовжує цікавити 
юних читачів”. Бачимо, що для охопленя молодшої аудиторії знадобилося непряме зао-
хочення в передмові, адже, враховуючи цільову аудиторію “Сонячної машини”, молодші 
читачі навряд чи в такому контексті можуть вважатися оригінальною цільовою аудито-
рією. Це підтверджує спостереження Джиліан Латей про те, що зазвичай висловлювати 
занепокоєння певними віковими межами дитячої цільової читацької аудиторії — пре-
рогатива видавця [2: 166]. 

Проаналізовані нами видання художніх творів української класики, що потрапили до 
категорії кросовер-літератури, дають підстави наголосити на важливості мети видання 
та його цільової аудиторії. Бачимо, що вони можуть бути різними для одного й того само-
го твору, однак у будь-якому випадку ми можемо говорити про реалізацію здатності ху-
дожнього твору змінювати цільову аудиторію. Проте ця зміна неможлива без урахування 
як його характеристик, так і ситуації, тобто тих умов, за яких він існуватиме в літератур-
ному контексті. Такі спостереження справджуються й для перекладених творів, а тому 
під час роботи над перекладом треба зважати на те, що мета й роль перекладача, а також 
соціокультурні чинники впливають на вибір перекладацької стратегії. 

В теорії перекладацької дії переклад постає як спрямована, визначена метою та орі-
єнтована на результ взаємодія людей. Ця теорія зосереджена на меті перекладу й роз-
глядає переклад як комунікативний процес, в якому бере участь не тільки перекладач, а 
ціла низка гравців, з-поміж яких в аналізованій нами ситуації варто виокремити видавців 
творів кросовер-літератури. Перекладацька дія спрямована перш за все на створення пе-
рекладу, який би функціонально вписувався в культуру країни мови перекладу, а не про-
сто на копіюванні й відтворенні рис першотвору. Завдання перекладача полягає в тому, 
щоб такий міжкультурний трансфер відбувся успішно [8: 76-77]. 

Теорія скопосу передусім зосереджується на меті перекладу, яка визначає методи та 
стратегії перекладу, до яких слід вдаватися, щоб створити функціонально адекватний 
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результат. Цей результат — текст перекладу. Отже, вирішальне значення має те, чому 
потрібно перекласти першотвір, і те, якою буде функція перекладу [8: 79]. 

Вагома перевага теорії скопосу олягає в тому, що вона дозволяє можливість існуван-
ня того самого тексту, перекладеного різними способами відповідно до мети перекладу 
та завдання, поставленого перекладачеві. За твердженням Г. Фермеєра, згідно з теорією 
скопосу, слід перекладти свідомо і послідовно згідно з певним принципом стосовно ці-
льового тексту. В теорії цей принцип не вказується: це потрібно вирішувати окремо для 
кожного випадку [8: 80]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що вивчення ситуації творів власне укра-
їнської кросовер-літератури сприяє кращому розумінню контексту існування майбутніх 
перекладів художніх творів цього типу, тобто ситуації перекладу, що охоплює низку 
культурних та соціальних чинників, з-поміж яких варто наголосити на кросовер-потен-
ціалиі твору, намірах видавництва, цільовій аудиторії та ринкові художньої літератури.

Тенденція до розвитку традиції свідомо ініційованих кросоверів як у національній, 
так і в зарубіжній літературі дає підстави говоритипро доцільність виокремлення тако-
го типу літератури в теорії художнього перекладу. Тому в подальших дослідженнях 
ми вважаємо за необхідне присвятити увагу вивченню факторів, що сприяють реалізації 
кросовер-потенціалу першотвору в перекладі, а також тому, наскільки мета перекладу 
дозволяє перекладачеві звільна ставитися до першотвору. 

Такий підхід дозволить обґрунтувати тезу про множинність перекладів, що, своєю 
чергою, може сприяти залученню ширшого кола читачів, а відтак і розвиткові україно-
мовної літератури загалом. 
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КонЦЕПт арХіву в ангЛійСЬКому іСторіограФічному романі

У статті розглядається поняття архіву, що одночасно розташовується в ідеоло-
гічному, історичному й літературному вимірах. «Архівні романи» виокремлюються як 
специфічний різновид всередині англійського історіографічного роману порубіжжя ХХ-
ХХІ ст.

Ключові слова: архів, історія, постмодернізм, дискурс, інтертекстуальність, Бри-
танська Імперія, «архівні романи», англійський історіографічний роман.

В статье рассматривается понятие архива, располагающееся одновременно 
в идеологическом, историческом и литературном измерениях. «Архивные романы» 
выделяются как специфический тип внутри английского историографического романа 
рубежа ХХ-ХХІ вв.

Ключевые слова: архив, история, постмодернизм, дискурс, интертекстуальность, 
Британская Империя, «архивные романы», английский историографический роман.

The article deals with the notion of archive which is simultaneously situated in ideological, 
historical and literary dimensions. «Archive novels» are distinguished as a specific type within 
the English historiographic novel of the end of the 20th – the beginning of the 21st cent.

Key words: archive, history, postmodernism, discourse, intertextuality, the British Empire, 
“archive novels”, English historiographic novel.

Розглядаючи твори Флобера та Мане у їх відношенні до більш ранніх текстів та кар-
тин, Мішель Фуко відзначає, що «вони зводять своє мистецтво всередині архіву» [1: 92]. 
За Фуко, “архів – це передусім закон того, що може бути сказане, система, що керує 
появою висловлювань як осібних подій. [...] Це – загальна система формування і пере-
творення висловлювань» [2: 207-208]. В «Археології знання» («L’Archéologie du savoir», 
1969) Фуко пише: «Замість бачити, як вишиковуються у великій міфічній книзі історії, 
слова, що передають видимими літерами думки, які склалися раніше й десь-інде, маємо, 
у товщі мовних практик, системи, що встановлюють висловлювання як події (які мають 
свої умови і свою сферу виникнення) та речі (які передбачають свою можливість та поле 
свого застосування). Саме ці системи висловлювань (з одного боку – подій, а з друго-
го – речей) я пропоную назвати архівом» [2: 206]. У теорії Фуко, архів є як «мовними 
формаціями», так і «мовними практиками» [2: 210].

Згідно Фуко та його послідовників, архів може бути культурним та ідеологічним, 
саме як і текстуальним та дискурсивним. У роботі про постмодернізм Лінда Гатчіен 
включає слова Фуко у своє визначення історіографічної метапрози: «Що історіографічна 
метапроза піддає сумніву – це водночас і наївний реалістичний концепт репрезентації, 
і однаково наївні твердження текстуалістів або формалістів щодо цілковитого відокрем-
лення мистецтва від життя. Постмодерн є свідомим себе мистецтвом «всередині архіву», 
і цей архів є як історичним, так і літературним» [3: 125]. 
©   Бойніцька О.С., 2012
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Спираючись на ідеї Фуко, дослідники П. Восс та М. Вернер відзначають: «Найчас-
тіше архів виявляє себе як ідеологічно заанґажований простір. Цей простір – невідділь-
ний від низки процесів, які розгортаються в ньому, – впорядковує свій вміст та створює 
систему, за допомогою якої офіційно задокументоване минуле може зберігатись та пере-
даватись у цілісності. Архів, у результаті, може бути політичним простором, ґендерним 
простором, меморіальним простором» [4: i].

У примітці під текстом у роботі “Архівна лихоманка” (“Mal d’archive», 1995) Жак 
Дерида дає схожий по суті коментар стосовно концепту архіву: «Немає політичної сили 
без контролю архіву, а то й – пам’яті» [5: 4].

Зауваження Дерида поділяє Т. Річардз у праці «Імперський архів: знання та уява ім-
перії» («The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire”, 1993), де обґрунто-
вується думка, що об’єднуючою силою Британської Імперії, яка розширювалась, була 
інформація. За Т. Річардзом, імперський архів є “ані бібліотекою, ані музеєм, хоча ім-
перська художня література наповнена маленькими британськими бібліотеками та музе-
ями, розсіяними по всьому світу. Імперський архів є, радше, уявою знання, зібраного та 
об’єднаного для обслуговування держави та імперії” [6: 6].

С. Кін, у роботі “Романси з архіву у сучасній британській літературі” (“Romances of 
the Archive in Contemporary British Fiction”, 2001), використовує термін “архів” у бук-
вальному розумінні, у зв’язку з романами, в яких ідеться про роботу з архівами в бібліо-
теках або ж у інших місцях, де зберігаються давні манускрипти та книжки. Починаючи 
з 1980-х рр. в англійській літературі з’являються численні твори, що оповідають про 
дослідження “всередині архіву”, які проводять або науковці, або детективи, або любите-
лі історії. Сюжет цих творів будується навколо історично сенсаційних документів, зна-
йдених дослідниками в архівах. З огляду на характер архівів, що з ними мають справу 
романні персонажі, С. Кін аналізує архів як поняття, здебільшого, текстуальне. Хоча при 
цьому вона зауважує, що “розглядає текстуальний архів як достатньо плідний ідеологіч-
ний простір сам по собі” [7: 12]. 

Дослідниця обстоює думку про те, що патріотичне піднесення, спричинене фол-
клендськими подіями, збіглося у часі з феноменальним успіхом роману У. Еко “Ім’я рози” 
(“Il nome della rosa”, 1980), перекладеного англійською у 1983 році, і це укупі стимулюва-
ло створення британськими письменниками численних, за терміном С. Кін, “романсів з 
архіву” [7: 25]. До жанру “романсу з архіву” звертались, приміром, Пітер Акройд, Джулі-
ан Барнс, Антонія Байєтт, Марґарет Дреббл, Патриція Данкер, Алан Голінґхерст, Лоуренс 
Норфолк, Чарльз Паллісер, Пенелопа Лайвлі, Ґрем Свіфт, Баррі Ансворт та інші. «Для 
багатьох сучасних британських романістів досвід деколонізації, Суецька криза, приступ 
патріотизму, спричинений Фолклендською війною, перехід до постімперського статусу, 
а також супутній підйом англомовного постколоніального роману зійшлися разом аби 
зробити з архіву особливо яскраву емблему того, що залишається, коли Імперії більше 
немає» [7: 15].

Отже, для авторів “архівних романів” архів – це символ минулого, яке пов’язане, 
насамперед, із часами колишньої величі Британії. Написані у період постімперського 
занепаду та втрати світового статусу, сучасні британські «архівні романи» відтворюють 
ту історичну епоху, коли британська (і зчаста англійська) національна історія була в апо-
феозі своєї слави. Це не означає, що «архівні романи» позбавлені критичних оцінок на-
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ціонального минулого. Вони також не дотримуються якоїсь єдиної філософії історії. У 
цих творах, насамперед, робиться спроба поєднати відокремлені часові періоди, далеке 
й нещодавнє минуле.

У свою чергу, літературні тексти є культурними архівами, що функціонують як куль-
турна пам’ять для певної спільноти або нації. Зважаючи на це, у багатозначному понятті 
архіву доречно також виокремити фікціональний аспект, який виявляє себе у романах, 
котрі переосмислюють та переписують художні твори попередніх епох, завдяки чому 
“архів” отримує нові значення та подовжується в історії у формі культурної пам’яті.

Концепт архіву, значною мірою, пов’язаний з інтертекстуальністю. Автор історіогра-
фічного роману неминуче потрапляє в інтертекстуальне коло, в оточення того, що вже 
було висловлене. За визначенням Л. Гатчіен: «Якщо минуле відоме нам сьогодні лише 
через текстуалізовані сліди (котрі, як і всі тексти, завжди відкриті для інтерпретацій), 
тоді написання як історії, так і історіографічної метапрози стає формою складних пере-
хресних посилань, які діють всередині (та не заперечують) свого неодмінного дискур-
сивного контексту» [8: 78].

Постколоніальне історичне письмо використовує інтертекстуальність з метою звіль-
нити пам’ять та запропонувати ідеологічно нове тлумачення історії. Для постімперсько-
го роману інтертекстуальність, навпаки, є способом оживити національну англійську 
літературну спадщину.

Таким чином, термін “архів” одночасно розташовується в ідеологічному, історично-
му, а також літературному й фікціональному вимірах. Архів окреслює систему владних 
відносин, виступає історичним репозиторієм та являє собою простір для творчої уяви.

Традиційно архів, як сховище фактів, надійних документів, незаперечних доказів, 
пам’яток минувшини, котрі добре збереглися, ототожнювався з самою історичною істи-
ною, з тим, “що сталося насправді”. Однак, англійський історіографічний роман руйнує 
і цю цитадель Істини. Попри те, що минуле в «архівних романах» тлумачиться через 
документальні свідчення та матеріальні сліди, ці твори не є антидотом постмодерному 
скептицизму щодо можливості встановлення певної історичної істини. Для авторів істо-
ріографічних романів архів є, насамперед, місцем, де зберігаються численні історії. Інте-
лектуальний пошук, дослідницький квест, що відзначає «архівні романи», з одного боку, 
має за мету знайдення істини, захованої серед цих історій. Але, з іншого боку, шукаючи 
“справжні факти” у фікціональних архівах, цей різновид історіографічного роману спо-
вна використовує своє право на вимисел.

ЛітЕратура

1. Foucault M. Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays and Interviews / 
Michel Foucault; [ed. Donald F. Bouchard]. – Ithaca, New York: Cornell UP, 1980. – 240 p.

2. Фуко М. Археологія знання / Мішель Фуко; [пер. з франц. В. Шовкун]. – К.: Вид-
во Соломії Павличко “Основи”, 2003. — 326 с.

3. Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction / Linda Hutcheon. – 
London, New York: Routledge, 1988. – 268 p.

4. The Poetics of the Archive / [eds. P. Voss, M. Werner]. – Studies in the Literary 
Imagination. – 32.1 – Atlanta: Department of English, Georgia State University, 1999. – 215 p.



332

5. Derrida J. Archive Fever: A Freudian Impression / Jacques Derrida; [trans. Eric 
Prenowitz]. – Chicago: University of Chicago Press, 1998. – 128 p.

6. Richards T. The Imperial Archive: Knowledge and the Fantasy of Empire / Thomas 
Richards. – London: Verso, 1993. – 179 p.

7. Keen S. Romances of the Archive in Contemporary British Fiction / Suzanne Keen. – 
Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2001. – 298 p.

8. Hutcheon L. The Politics of Postmodernism / Linda Hutcheon. – London, New York: 
Routledge, 2002. – 222 p.

УДК: 82.091:821.161.3’06:821.161.1’06
Афанасьев И.Н.

(Гомель, Беларусь)

ПритЯЖЕниЕ БЕЗднЫ

У статті досліджується феномен чорнобильського світовідчуття в білоруській 
літературі. Зроблений висновок про конфлікт Культури і Цивілізації як домінанти ху-
дожнього мислення в літературі епохи катастроф.

Ключові слова: Чорнобиль, війна, білоруська література, російська література, іс-
торія, культура, цивілізація, простір, час, танок, поліфонія, карнавал. 

В статье исследуется феномен чернобыльского мироощущения в белорусской ли-
тературе. Сделан вывод о конфликте Культуры и Цивилизации как доминанте художе-
ственного мышления в литературе эпохи катастроф.  

Ключевые слова: Чернобыль, война, белорусская литература, русская литература, 
история, культура, цивилизация, пространство, время, хоровод, полифония, карнавал.

The phenomenon of Chernobyl perception of the world in Belarusian literature is explored 
in this article. The conclusion about the conflict of Culture and Civilization as a dominance of 
artistic thinking in literature of disaster era is made.

Key words: Chernobyl, war, Belarusian literature, Russian literature, history, culture, 
civilization, space, time, philological ontology, round dance, polyphony, carnival.  

Обдумывая сценарий фильма о Чернобыле, Алесь Адамович писал знаменитому 
американскому режиссеру Стэнли Крамеру, который намеревался снять эту картину: «Не 
знаю, как у других, но у наших людей два разных времени было, говорили: это было до 
войны, это – после войны. Сейчас новые два времени: до Чернобыля и после Черно-
быля. И в фильме с какого-то момента… время должно измениться… Как это, я еще не 
знаю, может быть, когда потекут сны, видения. А точнее – когда начнется обратное дви-
жение: не из Чернобыля, а к нему.  Да, вот эти встречные устремления, движения, проти-
воположные: подальше от реактора-убийцы и одновременно – назад, туда, где погребен 
ее (героини фильма. – И.А.) любимый!» [1: 270]. К сожалению, фильм снят не был. В 
©   Афанасьев И.Н., 2012
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1994 году А. Адамовича не стало. Как он ответил бы на те несчастья и угрозы, в ореоле 
которых вступал в свои права ХХI век, – Бог весть. Изменилось многое. Кроме одного. 
До сих пор неизменным и все более непреодолимым остается это притяжение бездны, 
какое-то удивительное возвратное движение сознания, которое, устремляясь прочь от 
Чернобыля, приводит снова к нему, словно героиню-страдалицу из сценария А. Адамо-
вича «Имя сей звезде – Чернобыль». В последней сцене предполагавшегося фильма – то 
ли яви, то ли сна – она возвращается к саркофагу над руинами четвертого энергоблока, 
под которыми погребен ее муж, и замирает, окаменевает в своей неутешной скорби, по-
степенно исчезая, скрываясь за возводимыми стенами нового саркофага. Она еще видна 
в этом каменном простенке, но стены поднимаются всё выше и выше, замыкая живого, 
страдающего человека в мертвом пространстве, из которого не будет исхода, если даже 
«ее Костя» одновременно – и «реактор-убийца» [1: 270]. 

Проблема Чернобыля как мировоззренческой установки и мироощущения давно су-
ществует в белорусской литературе на грани реальности и фантома, сущего и видений. 
Разве не об этом вся послечернобыльская проза В. Козько, начатая повестью «Выратуй і 
памілуй нас, чорны бусел» и продолженная в его повестях-притчах «Прохожий» и «Вре-
мя собирать кости», где фреска мятущейся человеческой души «приземлена» в жанро-
вом подзаголовке «Прохожего» («провинциальные фантазии») и реальном времени-ме-
сте «собирателя костей», которое стало землей обетованной для самого автора (деревня 
и речка Птичь)? Встреча будущего и прошлого становится очевидным лейтмотивом этих 
произведений, «удваивает» автора-героя, заставляет его отнестись к себе как Другому, 
увидеть свою Тень и вдохнуть в нее жизнь, отшатнуться от самого себя – прежнего или 
иного, чтобы в конце концов убедиться в реальности мира за чертой, за порогом, а значит 
– не покуситься, не посягнуть на него, утверждая ту спасительную волю бытия, которую 
Э. Фромм когда-то определил понятием «биофилия». Белорус В. Козько обретает со-
гласие с ней в финальном хороводе живых и мертвых, восставших из своего покойного 
небытия, людей и зверья в апокалиптическом финале «Прохожего», предвестьем кото-
рого становятся крылья пробудившегося ветряка, что раньше «только гнулись поперек 
и вздрагивали под напором ветров, но не трогались, не вступали в былой хороводный 
круг (выделено мной. – И.А.)» [2]. И ожили, когда пробил «урочный час», разгоняя вре-
мя вспять. Это возвратное движение всё ускоряется в повести: «По небу копытила и 
опускалась на землю конница. Шли полки Игоревы. Скалили пасти, исходили жаждой, 
просили у реки Птичь обновляющей земной воды кони. Спешили смыть с себя звездную 
пыль всадники. Зачерпнуть шлемом, обмыть уставшие от долгой дороги лица. Музыкан-
ты, похоже, играли древнюю неумирающую белорусскую “Левониху”» [2]. Абсолютные 
полномочия смерти истощаются перед бесплотностью, бестелесностью жизни, которая 
одухотворением укрощает гибель…

Эстетика хоровода, метафизика круга отличают не только чернобыльскую прозу В. 
Козько. Воплощая себя в этом вечном круговороте, национальная культура, пережившая 
катастрофу, не может вырваться за его пределы и всё больше сосредоточивается на себе, 
сторонится разгадки, рационального толкования.  Впрочем, «чудо культуры – ее соб-
ственный смысл», – заметил в 1933 году русский историк Петр Бицилли [3: 347]. Однако 
триумф созидания в ХХ веке изощренно сомкнулся с апофеозом разрушения и погибели, 
природу которого афористично определил историк Брюс Кэттон, процитированный на-
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шим современником, историком-публицистом Игорем Шумейко – автором знаменитой, 
во многом поворотной для современного исторического сознания работы «Вторая миро-
вая. Перезагрузка»: война «сама берет на себя командование» [4: 47]. «Мера Чернобыля 
– Чернобыль», – вторим мы обоим. Мир и антимир, культура и ее зазеркалье не могут 
дать гармоничной пропорции. Оценивая состояние русской культуры после потрясений 
революции и гражданской войны, П. Бицилли говорил о «метафизической необходимо-
сти в ее катастрофическом исходе» [3: 347], чтобы не быть подчиненной, поглощенной 
Цивилизацией. Если Цивилизация дает систему неких общих представлений, навыков 
поведения и символов, в отличие от культуры, в мире которой «все феномены несоиз-
меримы» [3: 347], то трагическая «в плане земного бытия» [3: 342] миссия Культуры 
становится неизбежной. Культура, утверждал П. Бицилли, «есть творческое саморас-
крытие личности вовне, т.е. тем самым преодоление ее ограниченности, приобщение ее 
к Космосу, ко Всеединому и вместе с тем ее самоутверждение», в пределе своем – тра-
гическое, ибо слияние индивидуума с Целым и окончательное обретение своей иниди-
видуальности мыслимо лишь в Боге [3: 342]. Круг-хоровод свидетельствует это вечное 
движение, орбита которого вряд ли совпадет с замыслом истории, но мысль общечелове-
ческую выразит именно на языке культуры, славянского эпоса. Опасаясь гибельной под-
мены ценностей, А. Адамович тоже заимствовал ее в «Слове о полку Игореве»: «И стали 
князья про малое “это великое” молвить» [5: 268]. Цивилизационный надлом истории 
– не повод для отчаяния культуры, которая «и есть творимая, становящаяся националь-
ная душа» [3: 347]. Всё происходящее в ее лоне «изъято из времени», обладая вечной 
ценностью или будучи вовсе лишенной ее [3: 341].

«Человек стал возвращаться в средневековье», – заметит по этому поводу спустя 
двадцать лет после Чернобыльской катастрофы В. Козько в повести «Время собирать 
кости» [6]. Исход к началу начал после Чернобыльской катастрофы, которая опустошила 
привычное пространство жизни и обрекла человека на выживание и спасение в обстоя-
тельствах доисторических (тема возвращенцев-самоселов – одна из наиболее важных в 
«Чернобыльской молитве» С. Алексиевич, прозе В. Козько и А. Федоренко, чернобыль-
ской повести В. Быкова «Волчья яма»), не ускользает от надменного взора Цивилизации, 
готовой свысока оценивать белорусские параметры соответствия «цивилизованному 
миру». Ему вопреки видимое отставание России от общепринятых житейских «благ», 
напомним, в самые смутные времена обнадеживало П. Бицилли возможностью «полного 
осуществления на земле чистой Культуры», чудо которой, по его убеждению, сверши-
лось именно в литературе – в «полифоническом романе-трагедии» Достоевского [3: 347].  

Заглядывая в бездну Чернобыля, додумывая до конца, до самых последних ее глу-
бин свою мысль о катастрофе, из которой «не выйти никогда» [7: 64], к опыту Досто-
евского не однажды будет обращаться Адамович. В киносценарии «…Имя сей звезде 
Чернобыль» эстетическая претензия цивилизации явит себя в «слепящей белизне и та-
инственности Тадж-Махала», о котором напомнит здание АЭС, отраженное в «небесно-
голубой зыби» водозаборного канала [8: 272], чтобы затем, после аварии, превратиться 
в «вонючку», издали – «баньку коптящую, всего лишь» [8: 287], проклинаемую теми, 
кто покидает отравленный город и для кого она прежде была гордостью, надеждой и 
привычной работой. Несоответствие вида аварийной станции и масштабов бедствия А. 
Адамович считал обязательным для стилистики будущего фильма, разрабатывая образ 
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ада-«баньки», апокалипсиса-«баньки» и признавая, что это «и не новый образ, не такой 
ли представлялась вечность ада Достоевскому: закопченная банька с пауками в углу?» 
[8: 288]. Именно в этой, чернобыльской вечности, в которой полнота смысла культуры 
граничит с его безвозвратной утратой, «учатся быть» [7: 23] дети из рассказа-фантасма-
гории А. Адамовича и обозначает себя противоположный полюс трагической избыточ-
ности культуры: «Надо быть Дост/оевским/, чтобы в 19 в. заболеть мыслью о гибели 
человечества. Сегодня этим заболеть – надо немного совести и чувствительности…» [9: 
352]. А между ними – неполнота человека, несоразмерность его судьбы, которая фаталь-
но зависит от смердящей «вонючки».

Преодоление этого противоречия в пространстве чистой культуры удивительно легко 
приобретает черты литературоведческого диспута, призывая в центр спора Достоевского 
и Бахтина. Ироничный С. Небольсин в свое время вдоволь потешился над провинциаль-
ной страстью узреть в каждом литературном проявлении хронотоп, диалог и карнавал, 
назвал это «чесоточным поиском» признаков (и нам, пожалуй, следует поостеречься от 
подобного усердия), но попутно дал очень четкое и простое толкование каждой из этих 
категорий, умолчать о котором было бы неверно. Если хронотоп есть «соединение про-
странства – времени в художественно бесподобное нечто», предъявленное С. Неболь-
синым на примерах простых и понятных: «Месяц в деревне», «Весна на Заречной ули-
це», «Прошлым летом в Чулимске» или в художественных видéниях сна, которым нет 
места в жизни [10], то как не погрузиться в эстетику сновидений В. Козько, которые 
превратили реальные «деревню и речку Птичь» («Время собирать кости») в криничку с 
живой водицей у родной заброшенной хаты, куда, опустошенный безверием и смутой, 
воротился герой-рассказчик, поначалу – вор, себе же разбойник. Но вернул осиротевшей 
избе зрение-оконца, вставил стекла, вспомнил о роднике, который человеком едва не был 
погублен, дал криничке волю, сам ею причастился, почувствовал, что «слезная живая 
малость изнывает от желания войти снова в круг, стать в хоровод и со всем миром вновь 
повести свои вечные игры» [6], – и углядел себя самого в том мире, где, пожалуй, с ним 
раньше были и «Мой родны кут», и «Новая зямля».

Хоровод, проигнорированный Бахтиным, С. Небольсин противопоставляет карнава-
лу; «культуру земли – неба» [11], «бесспорное господство высоты… даже в стати тех, 
кто сошелся в хор и круг» [цит. по: 12 ] – торжеству «чрева и чресел» над сердцем, раз-
умом и душой [10], или, говоря словами Оге А. Ханзен-Лёве, «горизонтальному порядку 
общения всех со всеми» [13: 441], образующему, по напоминанию толкователя русского 
формализма, не просто культурно-исторический феномен народной жизни, но «самосто-
ятельный “антимир”» у Бахтина [13: 440]. Наконец, высший вид мышления (образами), 
предопределенный сутью хоровода как «всего лишь образа» [10], С. Небольсин беспо-
воротно предпочитает изворотливой чистой мыслительности. Однако и он принимает 
даже безусловных апологетов Бахтина в том, что эту высоту-вертикаль оберегает, не пре-
возносит искусство превыше всего земного, но признаёт его «подчас гуще жизни» [10]. 
Правда, им самим приходится нынче приложить немало усилий, чтобы эту вертикаль 
сохранить, а с нею – и бахтинский столп истины, с которым готовы соизмерить соб-
ственную историческую вертикаль белорусская литература и культура, лишенные после 
Чернобыля привычного пространства и времени и вынужденные воссоздавать их заново, 
формировать новую систему координат, погружаясь в глубины истории и продлевая ли-
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тературные сюжеты еще дальше – к языческому первоначалу. Видимая какофония идей 
и форм, равно принятых творческим сознанием, усмиряет себя в новом замысле «поли-
фонией» по Достоевскому-Бахтину. «Достоевский у Бахтина – не теолог, он антрополог, 
единым словом объяснивший свой мир – “ты еси”, – напоминает С. Бочаров, один из тех, 
кому в «праве на Бахтина» С. Небольсин не отказал. – Бахтин перед Достоевским – фило-
соф в роли филолога, принявший на себя эту роль всерьез и ее исполнивший» [14: 67]. 

Полифоническое равноправие голосов, оправдание чужой воли наравне с собствен-
ной драматичны по своей природе. В повести В. Козько «Выратуй і памілуй нас, чорны 
бусел» на уровне языческого мироощущения человек осуществляет свою волю, испол-
няет предназначенную судьбу в имени, полученном от Другого, и свидетельствует себя 
лишь благодаря тому, что «ты еси»: «Не ведае чалавек свайго імя. Пачынаецца ён з веры. 
Вы таксама не ведаеце, хто вы. Ваша імя гучыць вам з вуснаў іншых. Вы проста верыце 
ім і адгукаецеся. І ўсё. Верыце, што вы Іваноў, Рабіновіч ці Мао Цзэдун» [15: 15]. Вся 
архитектоника произведения, летоисчисление которого определено Чернобылем («…жу-
даснае лета. Чацвёртае лета ад Чарнобыля» [15: 82]), подчинена этому пограничью сво-
его и чужого, «Я» и «Другого». Главный герой повести, селянин-полешук Янка Каганец, 
получает прозвище «Лазарь Каганович» и верит ему едва ли не больше, чем родному 
имени, потому как «моўленасць – гэта ўжо і замоўленасць, наканаванасць» [15: 27].

Изначальное «ты еси» утверждает в чернобыльской повести В. Козько не только не-
разделимость человека и его имени (извечно белорусское: назваться – следовательно, 
быть, «людзьмі звацца»), но также  их неизбежную противопоставленность, которая, тем 
не менее, препятствует карнавальному перевоплощению. Имена и нелепые клички пер-
сонажей (Иосиф Сталин, Лаврентий Берия и даже «Дева Мария» − шесть детей, но ни 
одного мужа) связывают мир и антимир, которые прорастают друг в друга, уничтожают 
грань между ними и приближают исполнение пророчества о черном аисте из бабушки-
ной сказки: отбился он от белых братьев, спрятался в лесу и дожидается там своего часа, 
чтобы прийти к ним. «Знітуюцца яны, і тады зноў будзе наша зямля белаю. І белая святая 
песня абаўе яе» [15: 91]. 

Решительный бунт полешуков против тех, кто готов под корень извести вековой лес-
заступник, уродует беспечную легкость карнавальной поступи зрелищем траурной про-
цессии, которую освящает не «белый венчик из роз», а красное знамя в руках Девы Ма-
рии. Игра имён, которая поначалу сохраняла в повести В. Козько добродетели смеховой 
культуры, завершается тем, что Д. С. Лихачев назвал «“бунтом” кромешного мира» [16: 
53], имея в виду «постоянное стремление кромешного мира стать “прямым” миром дей-
ствительности» и наоборот: превращение «прямого» мира «в мир кромешный» [16: 53]. 
Мир, в котором смеховая изнанка стала действительностью, по Д.С. Лихачеву – печален 
и страшен [16: 53].

Архаика древнерусского мира отсчитывает теперь новое время и для чернобыльцев-
полешуков. Беда и оберег идут там рука об руку. Славянские древности вновь делятся 
с нашими современниками своей памятью о «еврейских коровах» − козах [15: 27], в ко-
торых испокон веков видели то «жертвенное животное», то «ипостась нечистой силы» 
и «создание дьявола» или искали в таком демонологическом родстве защиты от самой 
нечисти [17: 523 – 524]. Однако взгляд деревенского «анцыфера», полный «иудейской 
печали» [15: 27] и какого-то нового, неведомого людям «животного знания», находит 
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неожиданный отклик в нутряном, природном чутье полешуцкого Лазаря: «Пакупаўся ў 
рацэ, грыба падняў, у лесе пасядзеў. Адзначыўся, павітаўся за руку з лесам. Вось гэта і 
ёсць запаветнае» [15: 26].

Художественная фантасмагория чернобыльского зазеркалья в повести В. Козько яв-
ляет взаимную, неодолимую тягу мира и антимира. «Бунт кромешного мира» впослед-
ствии обретет у писателя чеканную форму в названии нового романа: «Бунт невостре-
бованного праха» (1986 – 1999), соединив в размышлении автора все нити гибнущего 
большого Отечества протестом героя против утраты родовой памяти. Герои «Черного 
аиста» переживают свою трагедию невостребованности, в центре которой – заповедный 
лес, разделивший четыре полешуцкие деревни: русских, украинцев, белорусов, немцев, 
от родословной которых осталась одна кладбищенская память в виде непривычных, без 
крестов, старых могил. Заповедные дубы и клёны, ясени и грабы – их оберег, сакральное 
«ты еси», одинаково необходимое и черному аисту из бабушкиной сказки («каму спя-
ваць, каму весяліцца, калі ёсць усё і няма нікога» [15: 89]), и человеку, который ждет его 
пришествия, готовясь войти в хороводный круг, где его обовьет «белая святая песня». 
Карнавальная потеха, легкость перевоплощения невыносимы и гибельны для полешуков 
В. Козько. Изведут лес – «і ўсе чатыры вёскі – як вока божае, безабаронныя» [15: 25]. 
Исчезнет братская неслиянность народов-деревень. Вместе с потребностью в Другом 
сгинет навеки спасительное «ты еси». Сомкнутся полюса, замыслив то, от чего не будет 
человеку спасения.

На этом распутье в ХХ веке уже стояли и литература, и человек. Вернувшись из 
колымских лагерей, великий страдалец и великий провидец В. Шаламов принес с со-
бой в мир знание не Орфея, спускавшегося в ад, а Плутона, поднявшегося из него [18: 
364 – 365]. Мир, который поглощен противоположностью, ужаснул В. Шаламова безыс-
ходным уделом. Недаром после знакомства с рукописью романа «Доктор Живаго» одну 
его строчку он поддержал с воодушевлением: «“Со всей России сорвало крышу, и мы 
со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать”. Это 
формула верная и точная» [19: 413]. 

Увы, белорусам впредь назначено иное неусыпное око: чернобыльская бездна давно 
позаботилась о нас…
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оБраЗ ЖінКи-ариСтоКратКи у творчоСті ЕЛіЗаБЕт гаСКЕЛЛ  
та оЛЬги КоБиЛЯнСЬКоЇ: гЕндЕрний аСПЕКт

У статті здійснюється типологічний аналіз повісті британської письменниці Елі-
забет Гаскелл «Кренфорд» та новели Ольги Кобилянської «Аристократка» на основі 
гендерної лінгвістичної парадигми. Підставою для дослідження типологічних відповід-
ностей є спільна феміністична ідея, втілена українською та англійською письменниця-
ми відповідно до особливостей розвитку національних літератур та власного літера-
турного досвіду. 

Ключові слова: гендер, жіноче письмо, феміністична теорія, патріархальна тради-
ція, антропоцентрична лінгвістична парадигма, соціальна роль статей.

В статье проводится типологический анализ повести британской писательницы 
Элизабет Гаскелл «Крэнфорд» и новеллы Ольги Кобылянской «Аристократка» на основе 
гендэрной лингвистической парадигмы. Предисловием для исследования типологических 
соответствий выступает общая феминистическая идея, воплощенная украинской и 
английской писательницами соответственно с особенностями развития национальных 
литератур и собственного литературного опыта.
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традиция, антропоцентрическая лингвистическая парадигма, социальная роль статей.

The article deals with typological analysis of the novel “Cranford” written by the British 
writer Elizabeth Gaskell and the novel “Arystokratka” written by Olga Kobylyanska on the 
basis of gender linguistic paradigm.  The reason for investigation of typological similarities is 
a common feminist idea that is embodied by Ukrainian and English writers according to the 
peculiarities of the development of national literatures and their own literature experience.

Key words: gender, feminist writing, feminist theory, patriarchal tradition, anthropocentric 
linguistic paradigm, gender social role.  

У сучасних літературознавчих студіях все частіше відсувається перехід від струк-
турного, «іманентного» літературознавства до літературознавства антропологічного, що 
розглядає літературні явища у тісному взаємозв’язку з людиною, її мисленням і духо-
вною діяльністю. Антропоцентрична лінгвістична парадигма існує в ракурсі міждисци-
плінарної взаємодії із теорією комунікації, семіотикою, психологією, культурологією, 
соціологією. І точкою відліку такої парадигми є людина як найвища цінність і свобода 
як модус її існування. Одним із рівнів антропоцентричної лінгвістичної парадигми ви-
ступають гендерні студії – дослідження соціальних та соціопсихологічних особливостей 
чоловіків та жінок у межах конкретної культури. 

Гендер – стать соціальна, і на відміну від біологічної статі продукується у процесі 
соціальної, культурної і мовної практик. За словами Кириліної А.В., «гендерний фактор, 
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який враховує природну стать людини і її соціальні «наслідки», є однією з істотних ха-
рактеристик особистості і протягом усього життя впливає на її усвідомлення своєї іден-
тичності, а також на ідентифікацію суб’єкта-мовця іншими членами соціуму» [1]. Ген-
дерні студії в українському літературознавстві – це дослідження гендерних ознак мовної 
картини світу, гендерне осмислення типології мовленнєвих актів та жанрів, соціопси-
хологічні рецепції фемінного характеру української ментальності, гендерна концептос-
фера українського фольклору тощо. Гендерні дослідження виникли з подачі фемінізму. 
Однак у нашій статті ми розмежовуємо поняття «гендерні дослідження» і «феміністичні 
дослідження». Так, у літературному фемінізмі, або в так званій феміністичній критиці 
головним критерієм у підході до літературних явищ є гендер. Погоджуємося із думкою 
літературознавця Н. Зборовської, що літературний фемінізм – це особливий критичний 
дискурс, спрямований на підрив патріархальної культурної системи, а гендерні дослі-
дження передбачають студії над різноманітними аспектами чоловічої та жіночої відмін-
ності (мислення, поведінки, психології, мови, творчості), це пошуки нових підходів у 
відображенні чоловічого та жіночого культурного досвіду [2]. «Методологія гендерних 
досліджень виходить із принципу симетричного моделювання чоловічого та жіночого 
досвіду в культурі. Методологію ж феміністичних досліджень відзначає передусім ради-
кальність, оскільки така методологія виходить із принципу гендерної асиметрії, маску-
лінної культурної домінації» [2]. 

Актуальність нашого дослідження обумовлена тим, що в ньому вперше здійснено 
спробу компаративного аналізу новели Ольги Кобилянської і повісті британської пись-
менниці Елізабет Гаскелл на основі гендерного підходу. Підставою для такого аналізу є 
спільний образний стержень творів англійської та української письменниць – образ жі-
нок-аристократок, їх уявлення про рівноправність жінки і чоловіка, розподіл соціальних 
ролей, порушення проблеми шлюбу. І О. Кобилянська, і Е. Гаскелл центром своєї філо-
софсько-поетичної рефлексії обрали образи «нової жінки» і в своїх роздумах поставили 
її центром багатьох дихотомій: «жінка і мистецтво», «жінка та історичний процес», «жін-
ка і чоловік», «жінка і людська свідомість», «жінка і матеріальний добробут», «жінка і 
свобода», «жінка і національний характер», «жінка і шлюб». Однак обидві письменниці 
по-різному втілюють центральний образ жінки-аристократки у своїх творах, що, зре-
штою, закономірно, адже обумовлено особливостями розвитку національних літератур 
та їх власного літературного досвіду.

Метою нашої статті є дослідження представлення у тексті образу жінки-аристо-
кратки на основі типологічного аналізу повісті Елізабет Гаскелл «Кренфорд» та новели 
Ольги Кобилянської «Аристократка» на ідейно-тематичному, стилістичному та образно-
му рівнях тексту із використанням гендерного інструментарію. 

Обидві письменниці у своїх національних літературах стояли біля витоків і фемі-
ністичного руху, і феміністичної теорії, чим і обумовлений гендерний аспект їхніх тво-
рів. Так, «Ольга Кобилянська увійшла в українську літературу і в суспільне життя в той 
час, коли, хоч і з суттєвим запізненням, актуалізувалася проблема емансипації. Дискурс 
цієї проблеми вилився у свого роду «феміністичну практику», невід’ємною часткою якої 
була діяльність Ольги Кобилянської. Читання творів німецьких класиків літератури і 
філософії допомогло письменниці вийти на якісно новий рівень світосприйняття і мис-
лення» [3: 5]. Поширення та популяризація феміністичних ідей в модерній українській 
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літературі та суспільстві відбувалися швидкими темпами, і з 60-х р. ХІХ ст. жіночий рух 
набирає своєї сили в Західній Україні, досягаючи апогею у 80-90-х р. ХІХ ст. 

Для свого компаративного аналізу враховуємо також наукові висновки літературоз-
навця Стешин І.О. щодо особливостей західноєвропейського та українського фемініс-
тичного дискурсів. Дослідниця вважає специфічною рисою українського жіночого руху 
його «загальнонаціональну соборну концепцію, яка включала в себе не тільки осі бо-
ротьби жінок за свої права, а й утверджувала обов’язки перед державою, нацією, наро-
дом», «обстоювання особливого призначення української жінки», тоді як представниці 
західноєвропейського фемінізму «акцентували на самоцінності особистості жінки, її 
праві на розвиток, свободу, творчий самовияв» [4: 16].

Порушуючи проблеми «жінка і мистецтво», свобода творчості, О. Кобилянська ввела 
в літературну галерею нових жінок, але не з античності чи середньовіччя, а із сучаснос-
ті» [3: 5]. До осмислення проблем творчої реалізації українських жінок-інтелігенток в 
умовах соціально-політичного становища тогочасної Буковини О. Кобилянська зверну-
лася у новелі «Аристократка» (1896 р.) і продовжила її у новелі «Valse melancolique» 
(1898 р.), створивши три цілісних образи галицьких жінок-інтелігенток, жінок-митців. 
Варто зазначити, що українська письменниця була невдоволена першодруком новели 
«Valse melancolique». Так, у листі від 10-13 січня 1898 р. до Осипа Маковея вона писала: 
«…Похибок стільки, що пишу їх Вам осібно на картці… Слово «мужик», коре я з вели-
кою сатисфакцією писала, просто опущено!» [5: 492]. Як бачимо, саме опущення слова 
«мужик» викликало у письменниці обурення, що свідчить як про гендерний акцент цьо-
го твору, так і про несприйняття феміністичних ідей тогочасним чоловічим мистецьким 
колом Галичини. 

Як і більшість інших творів О. Кобилянської, оповідання «Valse melancolique» від-
значається значним ступенем автобіографізму. Письменниця порівнювала своє життя з 
життям однієї з героїнь твору Софії Дорошенко. У листі до О. Маковея від 17 лютого 
1898 р. вона писала: «Прочитали-сьте «Valse melancolique» і знаєте історію мого життя. 
Се моя історія. Більше не кажу нічого» [5: 492]. 

Автобіографізм є також основним джерелом повісті «Кренфорд» британської пись-
менниці Е. Гаскелл. Як зазначає у передмові до твору А.Елістратова, «недавно оприлюд-
нена епістолярна спадщина письменниці показала, як глибоко і органічно зв’язана ця 
книга із біографією Гаскелл, з усією її творчістю і з її поглядами на мистецтво і життя» 
[6: 3]. Адже у своїх листах авторка не раз вказувала на справжність, автентичність бага-
тьох подій, описаних у творі: «Там все правда, адже я сама бачила корову, вбрану в сіру 
фланелеву блузу, – і я знаю кішку, що проковтнула кружева…» [6: 3]. А досліджуючи біо-
графію Е. Гаскелл, з’ясовуємо, що виросла вона в маленькому містечку Натсфорді (він 
і став прототипом Кренфорда), а далі їй довелося жити на окраїні великого фабричного 
міста Манчестера, і доволі часто вона зверталася думками до міста свого дитинства як до 
найсвітліших і наймиліших серцю спогадів. В одному із листів до Джона Раскела вона зі-
зналась, що повість «Кренфорд» – це «книга, написана в пошуках утраченого часу» [6: 4].

Повість британської письменниці Е.Гаскелл і новелу О.Кобилянської «Аристократ-
ка» об’єднує спільний образний стрижень жінки-аристократки і тематичне тло – зо-
браження останнього періоду їхнього життя, періоду згасання життя. Тільки у новелі 
О.Кобилянської образ жінки-аристократки один, а в повісті Е.Гаскелл цей образ творить 
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старосвітський світ усіх жінок провінційного міста, причому кожна із героїнь уособлює 
якусь одну із рис аристократичного характеру, що взаємодоповнюють одна одну і витво-
рюють цілісний образ британської аристократки. Хоча найбільш спорідненим із образом 
аристократки О.Кобилянської, на нашу думку, є образ міс Метті із повісті «Кренфорд», 
що ми й доводимо у ході дослідження. 

Аристократка О.Кобилянської з однойменної повісті – це не стільки аристократка 
за походженням, хоч на початку твору мовиться, що була вона «жінкою чесного, за-
гальноповажного чоловіка, яко дідичка», скільки аристократка за духом, вчинками. На 
старості життя їй випало нелегке випробування – життя із сином-п’яницею. Однак на-
віть такий поворот долі – від багатої і знатної дружини до жебрачки – не зламав сили її 
духу: «Безнастанно навчала дітей, жінок і мужчин… Німб величчя і якоїсь вищості… 
впливав на ню саму благородно» [5: 329]. Iдеалом О. Кобилянської була жiнка освiчена, 
iнтелiгентна, з високими духовними запитами i прогресивними поглядами, з серцем лю-
блячим i нiжним, здатним на великi почуття.  Такі ж нелегкі випробування випали на 
долю кренфордських аристократок – самотність і бідність. Але навіть у бідності велич 
їхнього духу гідна подиву. Згадаймо сцену твору, в якому розорена через банкрутство 
Міського і селянського банку міс Метті віддає останніх п’ять золотих северинів ферме-
ру, у якого прикажчик відмовляється прийняти банкноту цього банку. Великодушність 
і жертовність себе іншим – це спільні риси героїнь обох творів. Великодушність обох 
героїнь проявляється і у ставленні до дітей. Так, героїня О.Кобилянської свій вільний час 
присвячує навчанню дітей, а міс Метті із вікна вітальні посипає натовп кренфордських 
дітей дощем цукерок і льодяників.

Ще однією спільною рисою характеру цих героїнь є непідкупна гордість. 
О.Кобилянська ескізно, декількома словами підкреслює цю рису своєї героїні: «Замож-
ніші газдині-селянки, зобов’язані їй до вдячності, приносили їй дещо в дарунок. Вона не 
приймала. Дякуючи з ласкавістю, котра своєю лагідністю майже мішала, – відсилала все 
назад» [5: 330]. Міс Метті після банкрутства Міського і селянського банку відмовлялась 
прийняти будь-яку допомогу як від своєї прислуги, так від подруг. В колі кренфордської 
жіночої аристократії існує своєрідна кругова порука бідності, що зігріває і одиноку ста-
рість міс Метті. Так, її подруги тайком поповнюють її склад, а служниця Марта безко-
штовно доглядає за нею навіть після того, як виходить заміж. Якраз у цих розділах пові-
сті найяскравіше простежується гуманна утопічна традиція англійського реалістичного 
соціального роману часів Е. Гаскелл. Разом з тим, обидва сюжети творів засвідчують 
корпоративність жіночого колективу. Тут обидві письменниці репрезентують жіночоцен-
тричний фемінізм, представники якого вважали жіночу діяльність «резервуаром суттє-
вих цінностей для суспільства», а жіночу мораль вважали альтруїстичною на противагу 
егоїстичній чоловічій моралі [1]. 

Важливою складовою аристократизму героїнь порівнюваних творів є тісний кров-
ний зв’язок поколінь, бережлива пам’ять про предків. Аристократка О.Кобилянської 
відмовляється їхати доживати віку до дочки, бо тут похований її чоловік. Буковинська 
письменниця пише: «що найважніше – тут лежав її муж похований, і тут була вона зна-
на. Кождий селянин, кожда жінка в селі знала і шанувала її, для кождого мала пораду 
й щире слово. Кождій дитині була «бабунею», а недужим – лікарем» [5: 329].  А свої 
моральні і фізичні сили героїня новели О.Кобилянської черпає зі спогадів про предків, 
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чим підкреслює і національну єдність поколінь, і значну роль жінки в історичному про-
цесі як носія цієї пам’яті: «…в найбільшім убожестві, в найбільших злиднях додавали їй 
спомини про її предків сили і чинили гордою і неподатливою. Доля кепкувала собі з неї, 
зневажала її, але зломити – зломити не могла» [5: 329]. Найбільшою цінністю для міс 
Метті у повісті Е. Гаскелл була їх фамільна Біблія і «Словник» доктора Джексона, яким 
вона дорожила як пам’яттю про старшу сестру. Листи у повісті Е. Гаскелл виступають 
важливими темпоральними мікрообразами, уособленням спогадів, які герої не хочуть 
відпускати, а також символом сімейних тайн, загадок, недомовленості. Наприклад, спо-
гади міс Метті про дитинство і молодість викликають у неї бажання «переглянути старі 
сімейні листи і знищити ті з них, які не призначались для чужих очей, - вона часто каза-
ла, що пора зайнятися листами, та все не бралась за них, ніби боячись тієї болі, яку може 
викликати таке читання» [6: 38]. Через сімейні листи британська письменниця робить 
спробу розкрити таїну жіночої душі, таїну материнства як одну з основних тем гендерної 
проблематики; через листи авторка також намагається диференціювати жіночу і чолові-
чу моделі письма. 

Зв’язок поколінь у творах обох письменниць нерозривно пов’язаний із поняттям 
«спадщина». Аристократка О.Кобилянської у розмові із внуком найціннішим скарбом 
предків називає «независиме право»: «По предках осталось тобі независиме право!» [5: 
332]. Саме перспектива реалізації цього права онуком дозволила душі аристократки «чу-
тися вдоволеною». 

Жителі Кренфорда також отримали спадок від предків – неписаний кодекс етикету, 
в якому чітко визначались години прийомів і візитів, накреслювались межі між дозволе-
ним і забороненим, «вульгарним» і «пристойним», «аристократичним» і «плебейським».  

Гендерна проблематика простежується і в стосунках аристократки із сином та до-
чкою. Власне, син і стає для неї тим найтяжчим хрестом, відмовитись від якого вона не 
змогла: «Не можу його  покинути! – відповіла сумно, але рішуче, – його покидають і 
так усі, і чи ж він не мій син?» [5: 329]. Натомість дочка завжди підтримує і допомагає 
матері. Аристократка О.Кобилянської не має імені, і цим самим буковинська письменни-
ця вводить її образ у національний контекст. Авторка таким способом типізації україн-
ської жінки ніби наділяє рисами аристократизму (гордістю, непоступливістю, твердістю 
і стійкістю духу, непіддатливістю, великодушністю) все українське жіноцтво. Разом з 
тим, цей образ українська письменниця ніби мимоволі вводить у політичний контекст. 
Адже її аристократка є емігранткою, яка, уникаючи політичних переслідувань, змушена 
емігрувати за кордон, де і зазнає тяжких поневірянь. Але О.Кобилянська не наголошує на 
політичній складовій її еміграції і лише декількома словами на початку новели говорить 
про її політичну боротьбу та боротьбу її предків. Так, новела розпочинається словами: «Її 
високі значні кревні полягли почасти яко політичні проступники в Росії, почасти – забра-
ла їх холера. Її ж занесла доля, по довгих незвичних борбах, далеко за границю» [5: 328]. 
Ці слова і пояснюють патріотизм головної героїні, який вона зуміла прищепити своєму 
внукові, але, на жаль, не змогла прищепити синові. На її похороні онук згадує про клятву, 
яку дав бабусі: «прирік їй у своїм житті дві речі: раз, коли числив сім років – ніколи не 
пити, а другий раз, як мав тринадцять років – остати своєму народові вірним» [5: 332], і 
тут же дає собі слово цієї клятви дотриматися, бо «був її внуком – і був сином пригнобле-
ної нації» [5: 332]. Про те, що розпочата аристократкою і її предками боротьба не була 



344

марною і буде продовжена онуком, можемо прочитати між рядками: «Його (онука) очі, 
звернені на помершу, запалали» [5: 332]. І саме цей вогонь в очах онука є тією важливою 
деталлю, яку не можна опустити під час аналізу новели, де кожен натяк, кожна деталь є 
важливим елементом цілісної композиції, необхідною складовою у розумінні головної 
ідеї твору. Вогонь в очах онука – готовність до продовження боротьби «сина пригнобле-
ної нації» - стає тим здобутком аристократки, що і виправдовує її «боротьбу до послідніх 
сил з суворістю життя». Отже, О.Кобилянська окремими штрихами, ескізно, ледь по-
мітними розписами пензля художника слова, що виправдано законами жанру новели, 
детермінує життя головної героїні лінією політичної боротьби, наділяючи її політичною 
самосвідомістю і національною самоідентифікацією, високим патріотизмом. Письмен-
ниця вибудовує ланцюг поколінь «предки – головна героїня (аристократка) – онук», що 
є надзвичайно важливим чинником у тривалості цієї боротьби за визволення нації, бо 
засвідчує її протяжність у часі і невідворотність перемоги. Разом з тим, у цьому ланцюгу 
немає ні сина, ні дочки. Але якщо дочка присвятила себе сім’ї і її син (онук аристократ-
ки) стане продовжувачем цієї боротьби, то п’яниця-син не виправдав жодних надій мате-
рі, не став тим своєрідним «буфером» передачі досвіду поколінь. Проблема українського 
патріотизму стояла перед О.Кобилянською досить гостро, що засвідчують як її художні 
твори, так і листування із Лесею Українкою. В одному із листів О.Кобилянська пише: 
«Як то прикро, що ось я, Ви, Леся Українка та багато інших на своїй рідній землі вважа-
ємося чужинцями один одному, бо немає й самої назви «Україна», а є Австрія, Росія, які 
подерли на шматки ту Україну, як стару онучу. А ми маємо просити чужинця, що заліз до 
нашої хати, абись дозволив нам пересунутися з одного кутка в другий» [7].

У творі Е. Гаскелл ми не прослідковуємо політичної складової у житті кренфорд-
ських дам, натомість досить виразним є соціальний аспект їхнього буття, що проходить 
під знаком бідності. Практично все їхнє життя у провінційному Кренфорді і зводиться 
до постійної боротьби із бідністю. Так, на початку свого твору британська письменниця 
пише: «Здогадуюсь, що деякі із благородних жителів Кренфорда були бідними і ледве 
зводили кінці з кінцями, але, подібно спартанцям, вони ховали свої страждання за по-
смішками. Ми ніколи не говорили про гроші, бо ця тема мала присмак торгівлі і ремесла, 
а ми, включаючи найбідніших, всі були аристократами» [6: 10].  Що стосується втілення 
ідеї патріотизму в творах української та англійської письменниць, то в «Аристократці» 
О.Кобилянської патріотизм представлений в національному контексті, тобто в широко-
му значенні цього слова, тоді як у творі британської письменниці тема патріотизму ви-
світлена в досить вузькому контексті: не національному, а топографічному аспекті, адже 
жителі Кренфорда майже не говорять про свою британську приналежність, натомість 
завжди підкреслюють свою приналежність до провінційного міста Кренфорда, тобто є 
патріотами насамперед малої батьківщини. Виходячи із концептуальної ролі заголовка, 
Кренфорд є головним героєм повісті, а не фоном, тлом розвитку подій. На користь цієї 
думки свідчить, зокрема, часте використання Е.Гаскелл таких художніх засобів, як ме-
тонімія і персоніфікація при змалюванні стрижневого образу провінційного міста, який 
виступає одухотвореним, живим персонажем (наприклад, «містер Пітер став улюблен-
цем Кренфорда» [6: 116]; «Місіс Гордон підтримувала найтепліші і дружні стосунки з 
усім Кренфордом» [6: 23]; «Я передбачала, що після смерті міс Дженкінс мої відносини 
з Кренфордом припиняться або, принаймі, будуть обмежені листуванням» [6: 24]). 
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Отже, здійснюючи компаративний аналіз повісті Е. Гаскелл «Кренфорд» і новели О. 
Кобилянської «Аристократка», можна зробити наступні висновки. Обидва твори ідейно 
і тематично близькі, адже і британська, й українська письменниці обрали центром свої 
творчих роздумів тему поведінки жінки-аристократки в умовах самотності і бідності. 
Найбільш спорідненим із образом аристократки О.Кобилянської, на нашу думку, є образ 
міс Метті із повісті «Кренфорд». Обидві письменниці репрезентують жіночоцентричний 
фемінізм, представники якого визнавали жіночу мораль альтруїстичною на противагу 
егоїстичній чоловічій моралі. Альтруїзм їхніх героїнь проявляється у жертовності: арис-
тократка О.Кобилянської жертвує своїм життям заради невдячного сина, героїня британ-
ської письменниці приносить в жертву особисте сімейне щастя заради старшої сестри і 
батьків. 
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наЗваниЯ воЛШЕБнЫХ ПрЕдмЕтов в мирЕ гарри ПоттЕра  
на матЕриаЛЕ ПЕрЕводов ПовЕСтЕй дЖоан роуЛинг  

на ПоЛЬСКий и руССКий ЯЗЫКи

У статті досліджуються способи перекладу на російську та польську мови назв 
магічних предметів, які виступають у повістях Джоан Роулінг. Технікою, якою найчас-
тіше користується перекладач є калька. Для перекладу назв предметів перекладач ви-
користує крім кальки транскрипцію.     

Ключовi слова: неологiзм, еквiвалент, назви магічних предметів, калька.
В статье исследуются способы перевода на русский и польский языки названий ма-

гических предметов, которые появляются в повестях Джоан Роулинг. Техникой, кото-
рой часто пользуются переводчики, является калька. Кроме кальки, для перевода назва-
ний предметов переводчик используют транскрипцию или вводит варваризм.

Ключевые слова: неологизмы, эквивалент, названия магических предметов, калька.
The following article describes the strategies of translation into Russian and Polish of  

the мagic things from J.J. Rowling novels. The names are expressed through neologisms, 
created by the authors of the translations. The author uses the following techniques: calque 
and transcription. 

Key words: neologism, equivalent, magic things, calque, barbarism.

Одним из элементов фантастического мира являются волшебные предметы. В произ-
ведениях из области литературы фэнтези они составляют один из главных компонентов 
языковой картины создаваемого писателями ирреального мира. Джоан Роулинг в цикле 
повестей о приключениях молодого мага Гарри Поттера представляет целый ряд вол-
шебных предметов, являющийся интегральной частью созданной ею действительности. 

В настоящей статье будут анализироваться их оригинальные названия, эквиваленты, 
которые они приобрели на почве русского и польского языков, а также способы и техни-
ки, использованные авторами переводов для их передачи.

Наш анализ сосредоточится прежде всего на названиях, представляющих собой в 
оригинале созданные автором неологизмы. Предметы, названия которых были созданы 
таким образом, не существуют в реальной действительности. Источником знаний об их 
внешенем виде, свойствах и характерных чертах будут их названия и контекст, в котором 
они выступают в тексте. Названия волшебных предметов, которые встречаем в повестях 
Джоан Роулинг следующие:
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- horcrucs: [5: 245], предмет, в котором можно задержать часть своей души, но для 
этого маг должен кого-либо убить. Название этого предмета отсылает к латинскому язы-
ку. Его первая часть hor- ассоциируется со словом час (лат. hora). Вторая  -сrucs отно-
сится к слову крест (лат. сruх).  В польском переводе для передачи английского названия 
horcrucs  используется термин horkruks [2:148]. Переводчик передает его на польский 
язык, используя транскрипцию. В русском переводе английский оригинал переводится 
как крестреж [8:150]. Название этого предмета образуется  переводчиком  с помощью 
сочетания существительного крест с глаголом резать. Во всех трех случаях название 
этого предмета ассоциируется со страданием. Этот эффект достигается благодаря ис-
пользованию для образования неологизма horcrucs слова крест, которое вызывает опре-
деленные ассоциации, как у получателей оригинала так и переводов. 

- pensieve: [5: 345 ], предмет, позволяюий просматривать воспоминания других.  Не-
ологизм pensieve состоит из двух компонентов. Первый из них – pensie обозначает «за-
думчивый, задуманный». Второй sieve – это по-английски сито, решето. В польском 
переводе появляется соответствующее ему слово myśloodsiewnia [2:347]. Созданный пе-
реводчиком эквивалент образован с помощью соединения двух глаголов myśleć (рус. ду-
мать) и odsiewać (рус. отсеивать). На почву польского языка этот неологизм передается 
посредством кальки. В русском переводе встречается еквивалент омут памяти [8:348]. 
Русское слово омут обозначает «глубокую яму или на дне реки или озера, быстрина, вы-
мывающие на дне реки, озера яму» [10:713]. Словосочетание омут памяти указывает на 
характеристическое  свойство этого предмета, а именно, возможносить просмотра с его 
помощью чьих-либо воспоминаний. Русский эквивалент дает более точную характери-
стику его предназначения. 

- portkey: [4: 80], предмет, который позволяет очень быстро путешествовать и пере-
мещать разные вещи. Структура английского термина отсылает к следуюшим словам: 
port  (рус. отверствие) и  key (ключ, клавиша). В польском переводе английское слово 
portkey передается с помощью эквивалента świstoklik [3:81]. Польское название, как и 
английское, состоит из двух компонентов. Первый из них – это существительное świst 
(рус. свист), второй – это глагол klikać (рус. щелкать, кликать). Употребление пере-
водчиком слова świst позволяет вызвать у получателей перевода ассоциации, свзязанные 
со скоростью. Глагол klikać указывает на необходимость дотронуться до этого предмета, 
чтобы его использовать. 

На почву русского языка слово portkey передается переводчиком с помощью неоло-
гизма портшлюс [7: 85]. Это неологизм образуется с помощью двух компонентов. Пер-
вый отсылает к английскому оригиналу (port). Вотрой относится к немецкому языку где 
слово schloss обозначает дверной замок. Для предачи оргиального термина автор перево-
да использует в этом случае кальку. 

- hat [6:578] это  предмет, с помощью которого ученики Академии Чародейства и 
Волшебства определяют, на каком факультете они будут учиться. В этом случае англий-
ский оригинал это слово, которое функционирует в английском литературном языке и 
обозначает часть головного убора, а именно шляпу. Не указывает оно на какие-либо ма-
гические свойства, которыми обладает этот предмет. В польском переводе встречаем эк-
вивалент tiara przydziału [1:576]. Первый компонент словосочетания – tiara относится к 
«головному убору древних восточных царей, жрецов, символ власти» [10:1323].  
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Второй комронент указывает на функцию, которую выполняет этот предмет. Поль-
ский эквивалент, по сравнению с английским оригиналом, отсылает к другому элементу 
действительности. Названия тиара и шляпа, ни в коем случае не могут указывать на 
один и тот же предмет.   

В русском переводе английское слово – hat тоже предается с помощью словосоче-
тания. Русский переводчик переводит этот термин, как распределяющая шляпа [9:580]. 
Как польский, так и русский пререводчики сосредоточились на передаче функции этого 
предмета. Созданные ими эквиваленты намного точнее определяют его функцию, до-
ставляя читателю больше эстетических впечатлений.

- deathly hallows: [6:345], три волшебных предмета, обладающих магическими свой-
ствами: бузинная палочка (the Elder Wand), воскрешающий камень (the resurrection Stone) 
и мантия-невидимка (the Cloak of Invisibility). Английское слово deathly обозначает 
«гробовой, трупный, или принадлежащий смерти». Слово hallow сегодня редко употре-
бляется. Раньше оно обозначало что-то святое. 

Польский переводчик передает английский термин deathly hallows как   insygnia 
śmierci [1:348]. Первый компонент словосочетания отсылает к королевским регалиям, 
которыми были золотое яблоко, скипетр и королевский плащ. Второй указывает на 
смерть – владельца этих предметов. Русский переводчик указывает на факт предачи этих 
предметов смертью трем братьям, поэтому в русском переводе встречаем эквивалент 
дары смерти [9:350]. 

- elder wand: [6:250],  один из волшебных предметов - даров смерти. Английское сло-
во elder можно понимать двояко: как черную бузинули в значении высшего достоинства. 
Английский читатель без проблем заметит как первое, так и второе значение этого слова. 

На почву польского языка название этого предмета предается с помощью еквивален-
та czarna różdżka [1:352]. Чтобы сохранить отношение английского названия к черной 
бузине, автор перевода использует прилагательное черный. Кроме того, для польского 
получателя перевода черный однозначно ассоциируется с черной магией. 

Русский переводчик передает название этого предмета как бузинная палочка [9:354], 
указывая на материал, из которого она сделана. Созданный ним эквивалент, в отличие от 
польского, непосредственно относится к английскому оригиналу.  

- snitch: [4:123], магический предмет, служащий для игры в квиддича (вид спорта). 
В английском разговорном языке слово snitch обозначает  «что-то быстро украсть». В 
тексте повестей Джоан Роулинг команда, которая первой поймает snitch, автоматически 
побеждает. На почву польского языка название этого предмета передается с помощью 
еквивалента znicz [3:125].

Польский эквивалент фонетически похож на анлийский оргинал, но его значение 
совсем другое. Польское слово znicz обозначает поминальную свечу, зажигаемую на мо-
гилах умерших. Польский эквивалет отсылает к другому элементу действительности, 
чем английский оригинал. 

В русском переводе для передачи значения слова snitch  используется термин снитч 
[7:124]. Автор перевода создает этот неологизм, опираясь на звучаниe английского ори-
гинала. Для переноса этого слова на почву русского языка переводчик вводит в язык 
перевода варваризм. 
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- quaffle [4:456], магический предмет, служащий для игры в квиддич (вид спорта). В 
английском языке слово quaffle ассоциируется со словом quaff, которое обозначает «бы-
стро пить что-то». В польском переводе этот термин передается с помощью еквивалента 
kafel [3:457], в русском квофл [7:458]. Как в первом так и во втором случае английский 
оригинал quaffle передается посредством транскрипции. 

В текстах из области литературы фэнтези волшебные предметы выполняют очень 
важную функцию. Они служат конструированию фантастической действительности, не 
свойственной реальному миру.

 В настоящей статье мы показали, что существуют различия, касающиеся значения 
некоторых эквивалентов по сравнению с оригинальными названиями. Это влияет на вос-
приятие текста перевода читателем, доставляет меньше эстетических впечатлений и, что 
за этим следует, текст перевода становится менее точным. 

При переводе такого типа произведений для одного и того же типа лексики приме-
няются разные способы ее передачи. Это зависит от структуры и семантики отдельных 
названий, которые встречаются в текстах повестей Д.К. Роулинг.

Для передачи названий элементов языковой картины фантастического мира (в этом 
случае названий магических предметов) переводчики используют следующие средства: 

•	транскрипцию,
•	кальку (для передачи названий, которые несут с собой значение),
•	вводят в язык перевода варваризмы.
От правильной передачи этих названий зависит, какой фантастическую действитель-

ность увидит получатель перевода и какие эстетические впечатления доставит ему его 
чтение.
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до ПроБЛЕми відтворЕннЯ ПоЕтиКи граматичного  
роду в ПЕрЕКЛаді

Статтю присвячено проблемі відтворення поетики граматичного роду в худож-
ньому перекладі. В ній проаналізовано ті поетичні тексти, в яких уособлені об’єкти або 
поняття відіграють ключову роль у художньому задумі автора. Визначено зміни у по-
етичній семантиці твору, які є наслідком перекодування згідно з вимогами іншої мовної 
картини світу.

Ключові слова: мовна картина світу, поетика граматичного роду.
Статья посвящена проблеме воссоздания поэтики грамматического рода в художе-

ственном переводе. В ней проанализированы те поетические тексты, в которых олице-
творённые объекты или понятия играют ключевую роль в художественном замысле 
автора. Определены изменения в поэтической семантике произведения, являющиеся по-
следствием перекодирования в соответствии с требованиями иной языковой картины 
мира.

Ключевые слова: языковая картина мира, поэтика грамматического рода.
The article deals with the issue of rendering the poetics of gender in translation. It focuses 

on those poetical texts where the grammatical gender of a personified object or notion is 
directly connected with the artistic content of the poem. This pivotal role of the element which 
belongs to the language picture of the world becomes a considerable challenge in terms of 
translation as it causes tangible changes in the poetic semantics of the target text. 

Key words: the poetics of grammatical gender, the language picture of the world.

Поетика граматичного роду належить до тих елементів поетичного мовлення, що 
регулюються особливостями мовної картини світу. Цей факт зумовлює абсолютну при-
родність розвитку образу, який розгортається за лекалами прописаних самою мовою 
асоціацій, і одночасно стає серйозним викликом перекладачеві внаслідок зовсім інших 
регламентацій цільової мови. Саме тому теорія художнього перекладу пов’язує проблему 
неперекладності з наявністю мовного бар’єру, неможливістю точного відтворення тої 
мовної матриці, яка надає визначеності поетичній семантиці твору, його тлумаченню. 
За думкою В. Гумбольдта, у цій точці характер мови зливається з характером стилю [1].

Очевидно, власне неперекладність персоніфікованого образу можна констатувати у 
тому випадку, якщо рід є елементом сильної художньої позиції, задіяним у вибудовуван-
ні  структур поетичного смислотворення, а, отже, пов‘язаним із глибинною семантикою 
твору. Такий стрижневий образ поетичного цілого завжди залишається з художнього по-
гляду неперекладеним у разі його належності до специфічних моментів мовної карти-
ни світу. Прикладом може слугувати російський переклад вірша Вальтера де ля Мера 
“Silver”, виконаний Г.Симановичем. Камертоним образом оригіналу виступає місяць – 
©   Дубенко О.Ю., 2012
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істота жіночого роду у срібних черевичках, під чиїм м‘яким поглядом будь-яка річ ото-
чуючого світу перетворюється на сяюче срібло:

Silver
Slowly, silently, now the moon
Walks the night in her silver shoon;
This way and that, she peers, and sees
Silver fruit upon silver trees;
One by one the casements catch
Her beams beneath the silvery thatch…  [2:162]
Слід зазначити, що ця жіночність, яка задає загальну стилістичну тональність усього 

вірша, вписана у текст не лише завдяки жіночому роду іменника moon, але й епітета-
ми „slowly, silently”, експресивним дієсловом „peer”(„вдивлятися”), які передають при-
таманні жінці стриманість, обережність і граціозність. Крім того, ключове слово вірша 
„срібло” має в європейській культурі символічний зв‘язок саме з жіночим уособленням 
місяця. адже  за канонами традиційної символіки сонце асоціюється із чоловічим нача-
лом та золотом, а місяць із жіночим началом та сріблом.

Попри те, що російська мовна картина світу надає можливість метафоричного вті-
лення місяця у двох родових іпостасях (чоловічій – “місяць” та жіночій – “луна“), пере-
кладач обирає протилежний оригіналові чоловічий рід:
   Серебряное

В туфлях серебряных месяц нарядный
Ходит и ходит в ночи непроглядной;
Чуть он задержит серебряный взгляд – 
Сад серебрится, и вишни горят.. [2:163]
Як бачимо, головна дійова особа цього ліричного вірша несподівано перетворюється 

у перекладі на франта – як через необхідність чоловікові носити присутні в оригіналі 
срібні черевички, так і через додавання відсутнього у першотворі епітету “нарядний“. 
До того ж місяць наділено не властивою йому в оригіналі активністю та енергійністю: 
повільну, м’яку, насправді котячу ходу героїні  “slowly, silently”, ”walks the night“  що є 
водночас урочистою і розкутою, замінено у перекладі на дещо метушливе “ходит и ходит 
в ночи непроглядной”. 

Ці розбіжності закріплено і на фонологічному рівні. Ключовою звуко-семантичною 
ланкою оригіналу є слово SILVER, яке отримує статус лейтмотивного як завдяки своїй 
винесеності у заголовок і частим повторам у тексті поезії, так і за рахунок алітераційних 
та асонанс них алюзій на нього, що пронизують увесь вірш: slowly, silently, sleep і.т.д. 
Типові для жіночого образу імплікації – чарівність, м’якість, ніжність, таємничість – під-
креслені милозвучністю слова silver: сонорним [l], м’яким [s], та легким голосним пере-
днього ряду [i]. Менш мелодійний [r] присутній у слові лише орфографічно. Якщо до-
дати до цього ту обставину, що фонічна палітра оригіналу витримана у легких, «світлих» 
тонах через домінування у ній голосних переднього ряду (75%) і досить малу кількість 
«важких» голосних заднього ряду (25%), то можна сказати, що образ місяця виконаний 
так би мовити «на пуантах».

Натомість переклад має іншу звуко-семантичну тональність, яка визначається, на-
самперед, фонічною структурою слова «Серебрянное». Це, зокрема, вагомий голосний 
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заднього ряду [о] та подвійне різкувате [р]. Суттєво змінюється і пропорція голосних 
переднього та заднього ряду: відповідно 59% і 41%.

Можливо, ці зміни є й цілком доречними з огляду на чоловічий рід місяця у пере-
кладі, проте таке трактування образу слід визнати вельми далеким від оригінального.

У таких самих стосунках художньої неадекватності з оригіналом перебуває і пере-
клад Е.А.По “Sonnet – silence”, виконаний Анатолієм Онишком. Ключовий образ цієї по-
езії silence осмислено автором як сутність чоловічого роду, що має два лики, два життя. 
Перша з іпостасей її існування співзвучна із добре відомим будь-якій людині настроєм 
суму за втраченим і неповторним; це істота на ім’я «не повернути». Інша є породженням 
недоступних для смертного сфер, і зустріч із нею означає, що людина має внутрішньо 
приготуватися до свого скорого поєднання з цим незбагненим світом. Чоловічий рід по-
няття «тиша» задає освячену англійською культурною традицією систему координат для 
потрактування стрижневого образу: суворість, жорсткість реальності, яку він представ-
ляє; величність та потужність сил, що стоять за нею.

  SONNET – SILENCE
There are some qualities – some incorporate things,
That have a double life, which thus is made
A type of that twin entity which springs
From matter and light, evinced in solid and shade/
There is a two-fold Silence – sea and shore –
Body and Soul. One dwells in lonely places,
Newly with grass o’ergrown, some solemn graces,
Some human memories and tearful lore,
Render him terrorless: his name’s “No more.”
He is the corporate Silence: dread him not!
No power hath he of evil in himself;
But should some urgent fate (untimely lot!)
Bring thee to meet his shadow (nameless elf,
That haunteth the lone regions where hath trod
No foot of man), commend thyself to God! [3:126]
Натомість у перекладі зникає лейтмотивна для оригіналу сталева нота; тональність 

усієї поезії набуває м’якості не лише за рахунок жіночого роду слова тиша, але й завдяки 
домінуванню у цільовому тексті слів жіночого роду: сутність, властивість, суть, при-
рода, матерія, річ, тінь, твердь, дуща, пора. Значним є й масив слів середнього роду: 
світло, тіло, добро, зло, тавро, слово, крило. Слова ж чоловічого роду посідають останє 
місце за чисельністю: затишок, слід, крок, Господь. 

Тиша
Є сутності й властивості, які
Живуть двоїсто, суть їх глибінь
У тому, що природою близькі
Матерія і світло, річ і тінь,
І Тиша є двоїста: тверді й вод,
Душі і тіла незбагненна суть
ЇЇ у затишку глухих безлюдь.
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У спогадах гірких винагород
Вона звучить словами “не вернуть!”
Ця Тиша віковічна – ні добра 
Вона не принесе тобі, не зла.
Коли ж, як слід злощасного тавра,
Прилине Тиша, наче тінь крила
З країв, де крок і слово завмира,--
То ввірся Господу! Прийшла пора. [3:127]
Таким чином, питання відтворення граматичного роду у перекладі безпосередньо 

пов’язане із проблемою перекладності художнього тексту, адже у випадку, коли уосо-
бленню піддається ключовий образ твору, його адекватний переклад залежить від осо-
бливостей картини світу цільової мови. Якщо остання унеможливлює збереження по-
етики роду, представленої у цільовому тексті, то це по суті означає змінення художнього 
змісту першоджерела.
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ФунКЦіонаЛЬно-іЄрарХічна тЕоріЯ ЕКвіваЛЕнтноСті  
в ПЕрЕКЛаді ангЛомовниХ та ФранКомовниХ  

тЕКСтів КонвЕнЦій уКраЇнСЬКоЮ мовоЮ

Стаття присвячена розробці нової функціонально-ієрархічної теорії еквівалент-
ності. Проводиться аналіз та апробація даної теорії на прикладі перекладу текстів 
конвенцій. Пропонується запровадження таких рівнів: текстоутворюючого, модально-
оціночного, емоційного, крос-культурного та інтердисциплінарного.

Ключові слова: еквівалентність, функціональний підхід, функціонально-семантичне 
поле, крос-культурна комунікація, субмова.

Статья посвящена разработке новой функционально-иерархической теории эквива-
лентности. Проводится анализ и апробация данной теории на примере перевода тек-
стов конвенций. Предлагается введение таких уровней: текстообразующего, модально-
оценочного, эмоционального, кросс-культурного и интердисциплинарного.

Ключевые слова: эквивалентность, функциональный подход, функционально-семан-
тическое поле, кросс-культурная коммуникация, субъязык.  

The article deals with the development of a new functional and hierarchical theory of 
equivalence. Given theory is analyzed and tested based on the example of translation of the 
texts of conventions. The following levels are suggested for introducing: text-creative, modal 
estimating, emotional, cross-cultural and interdisciplinary levels.

Key words: equivalence, functional approach, functional semantic field, cross-cultural 
communication, sub-language.

В науці перекладознавства одним із центральних феноменів, навколо якого безпе-
рервно точаться суперечки виступає поняття «еквівалентність». Аналіз наукових робіт 
дозволяє зробити висновки про доречність вивчення даного явища на мікро- та макро-
рівнях. На мікрорівні «еквівалентність» досліджували В.С. Виноградов, Я. І. Рецкер,  
А.Д. Швейцер. 

Інші науковці пішли далі, описавши еквівалентність на макрорівні, розробивши такі 
теорії перекладацької еквівалентності, які огортали б всі рівні мови. Таким чином, ви-
никли «Теорія рівнів еквівалентності» В.Н. Комісарова та інші ієрархічні моделі еквіва-
лентності, над якими працювали такі видатні перекладознавці, як В.Г. Гак, Ю.І.Львін, В. 
Коллер, М. Бейкер.  Саме завдяки ієрархічним теоріям в перекладознавстві з’являються 
такі поняття як: денотативна еквівалентність, що передбачає збереження предметного 
змісту тексту; конотативна еквівалентність – передача конотацій тексту шляхом ці-
леспрямованого вибору синонімічних мовних засобів; текстуально-нормативна еквіва-
лентність – орієнтована на жанрові ознаки тексту, на мовленнєві і мовні норми; праг-
матична еквівалентність, яка передбачає певну установку на реципієнта; формальна 
©   Шевцова О.В., 2012
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еквівалентність, орієнтована на передачу художньо-естетичних, каламбурних, індивіду-
алізуючих та інших формальних ознак оригіналу.[1:145]

Дослідивши особливості, специфіку та філософію перекладу конвенцій, ми про-
понуємо впровадити нову функціонально-ієрархічну теорію еквівалентності. В основу 
розробки покладено функціональний підхід, у полі якого мова розуміється як цілеспря-
мована система засобів вираження (цільове призначення мови). Він передбачає аналіз 
функціональної природи мовних одиниць та й мови загалом, за якого акцентується увага 
на призначенні мовної одиниці. 

Методологічною основою створення нової функціонально-ієрархічної теорії ек-
вівалентності виступає теорія функціонально-семантичного поля О.В. Бондарка. Під 
функціонально-семантичним полем він розуміє систему різнорівневих мовних одиниць 
(лексичних, морфологічних, синтаксичних), здатних виконувати одну спільну функцію, 
що ґрунтується на спільності категоріального змісту (аспектуальність, модальність, стан, 
персональність, посесивність, міра, локативність, темпоральність тощо). [2:56]

Таким чином, функціонально-ієрархічна теорія еквівалентності включає:
Текстоутворюючий рівень. Його суть полягає в тому, що всі речення слугують від-

правним пунктом мети висловлювання чи свого роду фразовим зачином для кожного на-
ступного тематичного відрізку тексту перекладу, а також для цілих абзаців. На прикладі 
конвенцій відправна точка обумовлюється структурою даного типу документів офіцій-
но-ділового стилю таким чином, що одиницями перекладу конвенцій виступають саме 
її структурні елементи: преамбула, в якій може зазначатися перелік держав, які її під-
писали та виклад цілей, які спонукали її підписання; статті та заключні положення, які 
уточнюють повноправних членів відповідної конвенції, кількість підписаних автентич-
них копій, мови, якими вона була складена, місце та дату підписання. [3:9]  Текстотво-
ренню конвенцій характерні довгі речення, розгорнуті періоди з розгалуженим сполуч-
никовим зв’язком, з прикметниковими і дієприкметниковими зворотами, інфінітивними 
конструкціями, вставними виразами, структура яких чітко відображена і в українських 
перекладах. Нерідко речення складається з відрізків, кожен з яких виражає закінчену 
думку, оформлений в окремий абзац, але не відділений від інших крапкою, а входить 
формально у структуру одного речення.

Модально-оціночний рівень  простежується у тому, що перекладач пробує висловити 
відношення мовця до того чи іншого феномену, тобто згоду чи незгоду процесуального 
плану. Наприклад, States Parties shall co-operate amongst themselves and with other member 
States of the Council of Europe within the framework of the appropriate intergovernmental 
body of the Council of Europe in order to deal with all relevant problems and to promote the 
progressive development of legal principles and practice concerning nationality and related 
matters. – Les Etats Parties doivent coopérer entre eux et avec les autres Etats membres du 
Conseil de l’Europe dans le cadre de l’organe intergouvernemental approprié du Conseil 
de l’Europe afin de régler tous les problèmes pertinents et de promouvoir le développement 
progressif des principes et de la pratique juridiques concernant la nationalité et les questions 
y afférentes. - Держави-учасниці співробітничають між собою та з іншими державами 
– членами Ради Європи з метою врегулювання всіх відповідних проблем та сприяння про-
гресивному розвитку правових принципів та практики, які стосуються громадянства 
та пов’язаних з ним питань. 
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Або ж: Such techniques may include monitoring orders, observation, interception of 
telecommunications, access to computer systems and orders to produce specific documents.  
- Parmi ces techniques, on peut citer les ordonnances de surveillance de comptes bancaires, 
l’observation, l’interception de télécommunications, l’accès à des systèmes informatiques et 
les ordonnances de production de documents déterminés.  - Такі методи можуть включа-
ти постанови про підслуховування, нагляд, перехват телекомунікаційних повідомлень, 
доступ до комп’ютерних систем і постанови про надання конкретних документів. У 
вищенаведеному прикладі простежуємо вжитий в англійському тексті присудок в актив-
ному стані, що відображено в українському перекладі, а у французькому тексті вжито 
безособовий присудок «можна назвати».

Емоційний рівень виявляється в тому, що навіть в текстах конвенцій він дозволяє 
імплементувати суб’єктивне ставлення автора до тексту. Це виражається в підкресленні 
урочистості та важливості правочину, емоційне ставлення якого передається через вда-
вання до тавтології, широкого вживання архаїзмів та герундія. Простежимо це на при-
кладі преамбули Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах:

Preamble
The governments signatory 
hereto, being members of 
the Council of Europe,
Considering that the aim 
of the Council of Europe 
is to achieve greater unity 
among the members;
Believing that the adoption 
of common rules in the 
field of mutual assistance 
in criminal matters will 
contribute to the attainment 
of this aim;
Considering that such 
mutual assistance is 
related to the question 
of extradition, which has 
already formed the subject 
of a Convention signed on 
13th December 1957,
Have agreed as follows…

Préambule
Les Gouvernements 
signataires, Membres du 
Conseil de l’Europe,
Considérant que le but du 
Conseil de l’Europe est 
de réaliser une union plus 
étroite entre ses Membres;
Convaincus que l’adoption 
de régies communes dans 
le domaine de l’entraide 
judiciaire en matière pénale 
est de nature à atteindre cet 
objectif;
Considérant que l’entraide 
judiciaire est une matière 
connexe à celle de 
l’extradition qui a déjà fait 
l’objet d’une convention en 
date du 13 décembre 1957,
Sont convenus de ce qui 
suit...

Преамбула
Уряди держав – членів 
Ради Європи, які 
підписали цю Конвенцію,
враховуючи, що метою 
Ради Європи є досягнення 
більшого єднання між її 
членами,
переконані в тому, що 
прийняття спільних 
правил в галузі взаємної 
допомоги у кримінальних 
справах сприятиме 
досягненню цієї мети,
беручи до уваги, що 
така взаємна допомога 
пов’язана з питанням 
екстрадиції, з якого вже 
було підписано 13 грудня 
1957 року відповідну 
конвенцію,
погодили про таке…

Крос-культурний рівень полягає в адекватному розумінні культурного тексту. Де-
кодифікація культурного тексту-повідомлення, що відбувається в даному випадку, має 
відбуватися за правилами відправника. В іншому випадку повідомлення ризикує бути 
неправильно інтерпре тованим чи інтерпретованим правильно, але не до кінця. Візьмемо 
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до прикладу назву конвенції Ради Європи Convention on Laundering, Search, Seizure and 
Confiscation of the Proceeds from Crime - Convention relative au blanchiment, au dépistage, à 
la saisie et à la confiscation des produits du crime - Конвенція Ради Європи про відмивання, 
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. В англійському 
та французькому текстах вжито seizure - la saisie, дані терміни вживаються у більшості 
випадків у значенні «виїмка», але в даному випадку має місце українська реалія - арешт 
доходів. 

Розуміння (доступність інформації) відбу вається за умови адаптації кодів двох куль-
турних систем задля виконання даного завдання. Ми маємо на увазі, що це тверджен-
ня слід інтерпретувати як намагання під тримати спільність перед лицем репрезентацій 
розбіжностей, що їй суперечать. [4:31] Під час перекладу тлумач має вирішувати лінг-
востилістичні проблеми, тому він має бути спеціалістом не лише міжмовної, але й між-
культурної комунікації. Він має знаходити адекватні, з погляду іншої культури, форми 
висловлення думки, приймати рішення щодо адаптації перекладу до культурних норм 
іншої мови або збереження особливостей культури рідної мови. 

Перекладаючи конвенції Ради Європи та ООН, потрібно пам’ятати, що вихідний 
текст організований у відповідності з певною правовою системою, яка знаходить своє 
відображення в формулюваннях, які в них містяться, а текст перекладу націлений на 
використання в рамках іншої правової системи з характерними саме для неї формулю-
ваннями. Наприклад, в українській юриспруденції одним із видів злочинів за ступенем 
тяжкості є тяжкий злочин, в англомовній площині ми маємо справу з serious crime, (до-
слівно “серйозний злочин”), у французькій, як і в українській - le crime grave. Тобто, роз-
гляд факторів перекладу будь-якого тексту в умовах міжкультурної комунікації будується 
з урахуванням основних особливостей мовної культури, типу і механізму соціального 
кодування рідної і іноземної мов. Такий підхід дозволяє виявити нову точку зору на рі-
шення практичних завдань, пов’язаних з проблемами перекладу. Головну роль в зв’язку 
з цим відіграє не тільки володіння соціальними знаннями правових норм, юридичної 
термінології, судово-процесуальних систем, але і особисті якості перекладача, оскільки 
переклад будь-якого тексту передбачає взаємодію суверенних національних мов, і, відпо-
відно, культурних концептів. Для досягнення адекватного перекладу необхідно володіти 
специфікою образів і пов’язаних з ними програм діяльності тих типів культур, між якими 
ведеться комунікація [5:34]. Наприклад, proceeds from crime  - les produits du crime - до-
ходи, одержані злочинним шляхом.

На думку автора, найбільша проблема юридичного дискурсу конвенцій в тому, що 
він невидимий, таким чином найбільша складність для перекладача полягає не в пере-
шкодах на шляху у сприйнятті вокабуляра та синтаксичних структур, вживаних у вправі, 
а збагнути конвенції, якими оперує мова.

Інтердисциплінарний рівень передбачає інтерпретацію текстів, як репрезентантів 
певної дисципліни. Зокрема, йдеться про мову юридичних документів, яка становить 
концептуальну картину окремого виміру, тобто виступає суб-мовою. Мова конвенцій як 
спеціальна «субмова» має свій власний зміст і низку специфічних якостей. Той факт, що 
переклад мови права є нелегким завданням є безперечним, як перекладачі так і правни-
ки віками роздумують над питанням, що є еквівалентом англійського терміну «rule of 
law” - верховенство права (франц. la primauté du droit) чи верховенство закону (франц. 
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la suprématie de la loi). Завдяки інтердисциплінарному рівню можна встановити, що пра-
вильним перекладом буде саме верховенство закону, оскільки говорячи юридичною мо-
вою, закон - це адекватне вираження права в його офіційному визнанні. 

Попри різні властиві труднощі конвенція підлягає перекладу. Більш того, переклад 
конвенцій є міждисциплінарним намаганням, навички якого можна вивчити та розвину-
ти. Наприклад, загальнопоширений принцип, формулювання якого часто зустрічається 
при перекладі конвенцій Ради Європи «non bis in idem” означає, що особа не може двічі 
притягатися до відповідальності за вчинення одного злочину; або rule of specialty - règle 
de la spécialité - правило «ad hoc”, що означає в екстрадиційному провадженні, що є ви-
падки, коли видана особа може переслідуватися, засуджуватися або затримуватися за 
інше правопорушення, ніж її було видано, вчинене до її видачі.

За теорією комунікативних актів юридичний дискурс складається з таких катего-
рій: репрезентиви, які стверджують правду, включаючи свідчення, присягу, твердження, 
скаргу, заяву, комісиви, які зобов’язують агента зробити щось у майбутньому згідно з 
умовами, прописаними у контрактах і заповітах, експресиви, які виражають психоло-
гічний стан мовців чи їх ставлення до пропозиції включаючи вибачення, засудження, 
оплакування, картання, прощення, декларативи, чиє успішне виконання підтверджуєть-
ся відповідністю між їх пропозиційним змістом та реальністю, включаючи вироки, зі-
знання, обвинувальні акти, явки з повинною, директиви, тобто мовні акти, орієнтовані 
на майбутнє з метою змінити світ, змусити кого-небудь що-небудь зробити,  накласти 
зобов’язання. [6:142]

При перекладі міжнародних інструментів перекладачі повинні враховувати, що 
угоди представляють інтереси багатьох або ж кількох держав-учасниць. Таким чином, 
дипломати для досягнення консенсусу часто вдаються до неточностей. Тому, перекла-
даючи міжнародні договори, варто уникати спроб пояснити нечіткості, незрозумілості 
та двозначності, адже таким чином можна порушити делікатно досягнутий баланс та 
наразитися на ризик невірно витлумачити намір сторін. Однак, є  й інше питання, як 
перекладачу розрізнити навмисно допущену нечіткість з політичних цілей та часто до-
сягнутого нелегким шляхом компромісу від неточності, спричиненої тим, що документ 
складали особи мовою, яка не є їх рідною.    
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(Переяслав-Хмельницький, Україна)

ПорівнЯЛЬно-ЗіСтавний анаЛіЗ вираЖЕннЯ ЗаПЕрЕчЕнЬ  
(на матеріалі оригіналу сучасного англійського художнього твору  

та його українського перекладу)

Стаття присвячена результатам порівняльно-зіставного аналізу вираження запе-
речень на матеріалі оригіналу сучасного англійського художнього твору (J.K. Rowling 
“Harry Potter and the Half-Blood Prince”) та його перекладу українською мовою (за 
В. Морозовим). Визначаються основні засоби відтворення заперечень на основних рівнях 
мови. 

Ключові слова: заперечення, порівняльно-зіставний аналіз, імпліцитність, мовний 
засіб, рівень мови, антонімічний переклад. 

Статья посвящена результатам сравнительно-сопоставительного анализа выра-
жения отрицаний на материале оригинала современного английского художественного 
произведения (J. K. Rowling “Harry Potter and the Half-Blood Prince”) и его перевода на 
украинский язык (за В. Морозовым). Определяются основные средства воспроизведения 
отрицаний на основных уровнях языка.

Ключевые слова: отрицание, сравнительно-сопоставительный анализ, имплицит-
ность, языковое средство, уровень языка, антонимический перевод.

The article is devoted to the results of the contrastive-comparative analysis of expressing 
the negations on the basis of the modern English fiction (J.K. Rowling “Harry Potter and the 
Half-Blood Prince”) and in its translation into the Ukrainian language (by V. Morozov). The 
main means of the reproduction the negations at main levels of speech are defined in it.

Key words: negation, contrastive-comparative analysis, implicisity, means of language, 
language level, antonymyc translation. 

Заперечення являє собою важливу мовну категорію, яка водночас є однією з осно-
вних розумових операцій. Заперечні конструкції в мові свідчать про високий рівень ро-
боти мислення та є необхідним елементом комунікації. Така універсальність обумовлена 
прагненням людини до диференціації явищ дійсності та відбиттям цього процесу в мові, 
оскільки будь-яка мова має у своєму розпорядженні засоби для її вираження. Так, за-
перечення є багатогранним явищем, яке, змінюючись разом з розвитком мови, потребує 
постійного всебічного комплексного вивчення та осмислення.
©   Сердюк Н.Ю., 2012
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Аналіз наукової літератури засвідчує, що категорія заперечення в мові характеризу-
ється розгорнутою, складною системою засобів вираження й неоднорідністю семанти-
ки, що продовжує привертати увагу дослідників, попри її багатолітнє вивчення: Л. Бар-
хударов, А. Бахарев, В. Бондаренко, Е. Кліма, В. Комісаров, Г. Левітова, Е. Падучева, 
Е. Шендельс, Д. Штелінг та ін. Питанням перекладу заперечних конструкцій займалися 
М. Аполова, В. Комісаров, Л. Латишев та інші. Проведений аналіз джерельної бази дає 
можливість констатувати, що накопичений певний досвід дослідження, але не повністю 
розкрита специфіка засобів вираження англійського заперечення при перекладі сучасно-
го художнього твору на українську мову.

Актуальність означеної проблеми та недостатня теоретична розробленість обумо-
вили мету статті – зробити порівняльно-зіставний аналіз вираження заперечень у творі 
Дж. K. Роулінг ‟Гаррі Поттер і напівкровний принц» (J. K. Rowling “Harry Potter and the 
Half-Blood Prince”) та їх відтворення у перекладі українською мовою, виконаному пере-
кладачем В. Морозовим. 

Заперечення в сучасному англійському художньому творі може бути виражено на 
всіх рівнях мови (лексичному, морфологічному, граматичному, синтаксичному та стиліс-
тичному) відповідними різноманітними засобами. 

На лексичному рівні заперечення виражено імпліцитно, тобто воно представлено у 
вигляді слів, які не мають формально-граматичних ознак заперечення, але мають запере-
чне значення (lack = have not, faіl = not succeed). 

У творі Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і напівкровний принц» [4] було виявлено 272 ре-
чення, в яких заперечення було виражено імпліцитно. Порівняння ряду речень оригіналу 
та українського перекладу, виконаного В. Морозовим, більш детально можна простежи-
ти у наступних прикладах. 

“Albus Dumbledore,” said Dumbledore, when Uncle Vernon failed to effect an introduction 
[4: 46]. – Албус Дамблдор, — представився Дамблдор, коли дядько Вернон так і не спро-
мігся його відрекомендувати [1].

Crabbe and Goyle had evidently failed to achieve the required O.W.L. grade, but four 
Slytherins had made it through, including Malfoy [4: 182]. – Креб і Ґойл, зрозуміло, не змо-
гли отримати позитивних СОВ, але чотирьом слизеринцям це вдалося, серед них і Мел-
фоєві [1].

Звертаємо увагу, що лексеми не спромігся, не зміг відповідають лексичному запе-
реченню fail, за змістом співпадаючи з одним із його значень − to be unsuccessful in an 
attempt (at something/to do something), означає потерпіти невдачу в спробі щось зробити 
[3]. При перекладі слова fail, яке відноситься до лексичного мовного рівня, перекладач 
використав 12 еквівалентів (не зумів, не вдалося, зазнав невдачі, не спромігся, провалив, 
завалив, не зміг, не виконав, не виправдав, недотяг, неспроможний, тощо) та деколи вда-
вався до антонімічного перекладу, зокрема граматичного заперечення, тобто заперечної 
частки не. 

Worse still, it coincided with an even deeper dip in his Keeping skills, which made him still 
more aggressive, so that during the final Quidditch practice before Saturday’s match, he failed 
to save every single goal the Chasers aimed at him, but bellowed at everybody so much that 
he reduced Demelza Robins to tears [4: 290]. – Та найгірше було те, що вона збіглася зі ще 
більшим спадом його воротарської гри. Від цього він ставав ще войовничіший, отож 
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на останньому тренуванні перед суботнім матчем Рон не лише не впіймав жодного 
м’яча, пробитого в його бік загоничами, а й так на всіх горлав, що довів Демелзу Робінс 
до сліз [1].

Застосування антонімічного перекладу часто зустрічається в українському варіанті 
твору Дж. Роулінг‟Гаррі Поттер і напівкровний принц": 

“I hate not talking to Hagrid,” said Hermione, looking upset [4: 218]. – На серці так 
паскудно через те, що ми не розмовляємо з Геґрідом, − засмутилася Герміона [1].

На нашу думку, такий варінт перекладу призвів до змістовних втрат. Перекладач 
додав частку так, якої в оригіналі не було, й переклав слово hate, яке має імплікова-
не негативне значення, словосполученням на серці так паскудно. Словник української 
мови свідчить, що слово паскудний– вульгаризм, який має значення: 1) вимазаний, запо-
внений брудом, забруднений; 2) позбавлений моральної чистоти; 3) нецнотливий, недо-
брочесний; 4) належний морально нечистій людині; 5) який має непристойний зміст; 6) 
пов’язаний з шахрайством; 7) нікчемний; 8) який викликає огиду; 9) негарний, непри-
вабливий через зовнішні дефекти; 10) з поганими смаковими якостями; 11) зіпсований, 
мерзенний, гидкий [2: 86]. Зазначимо, що жодне тлумачення слова hate не має такого чи 
подібного значення, а за тлумачним словником означає: 1) to dislike (something) intensely; 
detest; 2) to be unwilling (to be or do something); 3) intense dislike; 4) informal a person or 
thing that is hated (esp in the phrase pet hate); 5) (modifier) expressing or arousing feelings 
of hatred hate mail [3]. На нашу думку, усі значення слова паскудний мають підвищену 
вульгарність негативного характеру, що не збігається зі значенням слова hate. Виходячи 
із оригіналу, героїня каже, що їй не подобається те, що вони не розмовляють з Гегрідом, 
при цьому виглядала засмученою. А з перекладу В. Морозова випливає, що в неї був або 
мерзенний, або гидкий, або дуже зіпсований настрій через те, що вони не розмовляють 
з Гегрідом. Тобто, перекладач зберіг форму, знехтувавши змістом. Тому, вважаємо цей 
переклад не надто вдалим. 

Приймаючи до уваги, що відтворити зміст та форму в однаковому обсязі на практиці 
майже не можливо, то на нашу думку, загалом перекладач зміг перекласти заперечен-
ня українською мовою на лексичному рівні, який є одним з найсуперечливіших мовних 
рівнів. Звідси, при перекладі лексичних заперечень майже неможливо відтворити їх від-
повідником на тому ж самому рівні, за виключенням таких слів як refuse, fail та інші, 
заперечне значення яких співпадає як в англійській, так і в українській мовах в межах 
одного лексичного рівня. 

На граматичному рівні засобами вираження англійських заперечень є заперечні за-
йменники та прислівники, заперечні сполучники, заперечні частки: 

1. Заперечні займенники та прислівники:
Narcissa murmured a word of thanks, whilst Bellatrix said nothing, but continued to 

glower at Snape [4: 24]. – Нарциса пробурмотіла щось на знак подяки, а Белатриса не 
мовила нічого, тільки сердито втупилася в Снейпа [1].

Відмінності за формою пояснюються тим, що англійській мові властиве лише одне 
заперечення в реченні, в данному випадку nothing, а в українському реченні може бути 
подвійне заперечення не мовила нічого.

На цьому рівні зустрічається також і антонімічний переклад, деколи з нейтралізацією 
заперечення, його емоційності, але без зміни в змісті речення: 
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Really stumped this time, Harry found nothing else to say [4: 235]. –  Поставлений у 
безвихідь, Гаррі промовчав [1].

Наведемо цікавий приклад відтворення заперечного прислівника (never) україн-
ським потрійним запереченням без зміни у змісті речення: 

“Well, you never know,” said Malfoy with the ghost of a smirk [4: 151]. – Ніколи нічого 
не відомо, – ухилився від відповіді Мелфой, і на його губах з’явилася тінь усмішки [1].

2. Заперечні сполучники: neither…nor, neither, nor. 
На основі наступного прикладу, визначаємо заперечний зміст конструкції neither…

nor збереженим, з використанням прямого українського значення цієї конструкції ні….ні, 
але з додаванням ще одного заперечення не. З граматичної точки зору, вдало переданий 
зміст і основне значення заперечення neither…nor:

To his slight annoyance, however, neither Ron nor Hermione seemed quite as curious 
about Malfoy’s activities as he was [4: 129]. – Гаррі дратувало, що ні Рон, ні Герміона не 
думали про Мелфоя стільки, як він [1].

Зазначимо, що помічені випадки відтворення заперечної конструкції neither…nor че-
рез українські заперечні префікси без або не:

The Prime Minister’s pulse quickened at the very thought of these accusations, for they 
were neither fair nor true [4: 218]. – Пульс прем’єр-міністра частішав від самої думки про 
такі звинувачення, бо були вони несправедливі й безпідставні [1].

3. Заперечні частки, найчастіше – not, вживання якої залежить від того, чи виступає 
вона при предикативній формі дієслова чи при інших словах і формах слів. При предика-
тивній формі дієслова частка not ставиться після допоміжного або службового дієслова:

“You mustn’t start off like that,” she said warningly [4: 218]. – “Не починай з цього, – 
застерегла вона [1].

Звернемо увагу, що заперечна частка not була відтворена українською мовою за до-
помогою заперечної частки не, передала вірно зміст та зберігла заперечення, передавши 
його на тому ж мовному рівні, що й в оригіналі. 

При інших словах і формах слів, у тому числі при непредикативних формах дієслова, 
частка not ставиться перед словом, до якого вона відноситься:

He tried to sound casual, as though this was a throwaway comment of no real importance, 
but he was not sure he had achieved the right effect [4: 336]. – Гаррі спробував це сказати 
буденним тоном, ніби недбало коментував якусь малозначну подію, але не знав, чи його 
слова прозвучали так, як треба; Люпин усміхався занадто співчутливо[1].

В цьому прикладі В. Морозов втілив заперечення was not very sure українською мовю 
як не знав, що на нашу думку є не зовсім вірним. Словосполучення не знав більш катего-
ричне і жорстке ніж його відповідник в оригіналі. Проте, на нашу думку, м’якше і ближче 
до оригіналу з метою показати сумніви, які переживає головний герой, точніше було б 
передати не був впевнений. Цей переклад більш точніше передає зміст речення.

Звідси, граматичний рівень вважаємо одним з найлегших мовних рівнів в плані пере-
кладу українською мовою, оскільки є ряд граматичних відповідників.

Розглянемо морфологічні засоби відтворення англійських заперечень у художньому 
тексті в українській мові: 

1. Заперечні префікси:
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Bellatrix still looked unhappy, though she appeared unsure how best to attack Snape next 
[4: 218]. – Белатриса й далі мала невдоволений вигляд, хоч і не знала тепер, з якого боку 
ще напасти на Снейпа [1].

The music made the hair on Harry’s neck stand up, and yet it was not unpleasant [4: 642]. 
– Від цих співів настовбурчилися волосинки в Гаррі на шиї, хоч не скажеш, що мелодія 
була неприємна [1].

У реченнях такої структури заперечення втілюється в українські мову префіксом un-, 
еквівалентом є не-. Такий самий еквівалент мають цілий ряд префіксів, серед них і пре-
фікс non-:

Ministry of Magic took responsibility for the whole Wizarding community and prevented 
the non-magical population from getting wind of them [4: 5]. – Міністерство магії взяло на 
себе відповідальність за всю чаклунську громаду і стежить, щоб немагічне населення 
нічого про них не дізналося [1].

Антонімічний переклад також зустрічається і на морфологічному рівні у зазначено-
му творі, у випадку коли слово з заперечним префіксом вжите з заперечною часткою not:

“All right,” said Professor McGonagall, not unkindly, “go up to the hospital wing, please, 
Leanne, and get Madam Pomfrey to give you something for shock.” [4: 218]. – Що ж, — 
досить лагідно сказала професорка Макґонеґел, — Ліно, йди до шкільної лікарні, нехай 
мадам Помфрі дасть тобі заспокійливе [1].

Зміна not unkindly на kindly свідчить про нейтралізацію заперечення присутнього в 
оригіналі, але ніяк не вплинула на змістовну частину речення і зміст речення не змінив-
ся, що є набагато важливішим для перекладу ніж дотримання форми. Це було зроблено 
з метою полегшення сприйняття речення, адже на осмислення виразу, який містить по-
двійне заперечення потрібно більше часу, ніж на висловлювання, яке сказане позитивно. 
Але в такому випадку втрачається емоційність висловлювання оригінала. Тож, застосу-
вання антонімічного перекладу, на нашу думку, позитивно вплинуло на переклад.

2. Заперечні суфікси:
A towering cliff stood behind them, a sheer drop, black and faceless [4: 218]. – Ззаду на-

висала ще вища скеля, прямовисна, чорна й бездушна [1].
Тут, заперечення представлено у вигляді суфікса –less, який зазвичай вказує на від-

сутність того, що виражено іменником без цього суфікса. 
Проаналізувавши переклад В. Морозова, спостерігається деяка не відповідність з 

оригіналом, оскільки слово faceless означає відсутність обличчя, а в українському ва-
ріанті – відсутність душі. На нашу думку, доречніше бездушна замінити на безлика. 
Оскільки скеля ніяк не може мати душу, проте її поверхня може гарною, красивою, а 
інколи навіть нагадувати обличчя.

“It’s Veritaserum, a colorless, odorless potion that forces the drinker to tell the truth,” said 
Hermione [4: 151]. – Це сироватка правди, без кольору й запаху. Того, хто її випив, вона 
змушує казати правду, – випалила Герміона [1].

З прикладу простежується пряма відповідність до оригіналу. Слово colorless склада-
ється з іменника color (ам.) та заперечного суфікса -less. Тож, якщо color (ам.) переклада-
ється українською мовою як колір, то заперечний суфікс вказує на відсутність будь-якого 
коліру, те саме із словом odorless. Тобто перекладач дослівно зробив адаптацію оригі-
нального тексту, відтворивши заперечний суфікс -less за допомогою заперечної частки 
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без, що є близьким до оригіналу. Не дивлячись на те, що слово без кольору можна заміни-
ти на некольоровий, то слово без запаху не замінити ніяким іншим вдалим еквівалентом. 
Але з точки зору змістовного навантаження такий переклад є вдалим, бо передає як зміст 
речення, так і форму заперечення.

На синтаксичному рівні серед засобів відтворення англійських заперечень виділяє-
мо: відповідну інтонацію, риторичні запитання, емфатичні конструкції.

Приклад риторичного запитання, яке немає формальних засобів заперечення, але має 
заперечне значення:

− “You think he is mistaken? Or that I have somehow hoodwinked him? Fooled the Dark 
Lord, the greatest wizard, the most accomplished Legilimens the world has ever seen?” [4: 26]. 

− Ти думаєш, що він помиляється? Чи, може, я обвів його круг пальця? Обдурив Тем-
ного Лорда, найвеличнішого чаклуна, неперевершеного виманолога? [1].

У данному випадку, заперечення не виражено формально-грамматичними засобами, 
а представлено імпліцитно, у вигляді риторичного запитання. Тобто запереченя іденти-
фікується мовцем на комунікативному рівні. Лінгвістичним засобом вираження запере-
чення є специфічна інтонація. 

Риторичні запитання в оригіналі відтворені українськими риторичними запитання-
ми підсилюють емоційну забарвленість висловлювання. Так, перекладач передав запере-
чення імпліцитно, не вдаваючись до інших граматичних або лексичних засобів. Таких 
випадків вираження заперечень риторичними запитаннями в творі майже не було. 

Особливістю емфатичних конструкцій є те, що незважаючи на стверджувальну фор-
му дієслова-присудка, все речення є заперечним:

There was no sign of a struggle, of a fight to the death, of a body [4: 583]. − Ніде не було 
ні сліду сутички, ні смертельної битви, не валялися тіла [1]. 

Зазначимо, що no перед іменниками є найбільш розповсюдженим випадком емфази, 
яка також може виражатися за допомогою інверсіі, або підсилюючого дієслова do, але 
такі випадки зустрічаються не часто. 

Зазвичай, при перекладі таких конструкцій використовується слово ніякий, але 
В. Морозов при відтворенні тексту Дж. Роулінг вдався до антонімічного перекладу, вті-
ливши у першому прикладі no sign українською мовою як ніде не було ні … ні. Зазначимо, 
що sign, за словником Вебстер, має одне із значень − traces of a usually wild animal, яке 
воно повністю співпадає з тлумаченням слова слід. Таким чином, переклад не було сліду 
є адекватним. 

Проте цікавим є те, який тип заперечення використав В. Морозов в українському ва-
ріанті речення. В англійському варіанті заперечення представлено заперечною часткою 
no перед іменником sign, а в українському перекладі – заперечним прислівником ніде, за-
перечною часткою не перед дієсловом було, заперечною структурою ні…ні, заперечною 
часткою не перед дієсловом валялися. Причиною наявності в оригіналі лише одного за-
перечення no, а в перекладі чотирьох (множинне заперечення), можна визначити прина-
лежністю англійської та української мов до різних груп. Так, зміст речення відтворено 
українською мовою у повному обсязі переданий вдало.

Визначимо, що прикладів такого синтаксичного засобу відтворення заперечення як 
повтор у реченні, автором оригіналу Дж. Роулінг було вжито мало, а отже і в українській 
версії також. Наведемо приклад повтору:
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“Hang on,” said Harry, as another part of last night’s conversation came back to him. “I 
think Dumbledore said our O.W.L. results would be arriving today!”

“Today?” shrieked Hermione. “Today? But why didn’t you − oh my God − you should 
have said …” [4: 424]. 

− Стривайте, − пригадав Гаррі ще одну тему вчорашньої розмови. − Дамблдор, 
здається, казав, що ми отримаємо СОВи вже сьогодні!

− Сьогодні? − зойкнула Герміона. − Сьогодні? А чому ж ти... о, Боже... треба ж 
було сказати... [1].

Дистрибуція повтору сприяла конкретизації, більшій категоричності заперечного 
значення, уточнилися емоційні відтінки відповідної репліки (сильні переживання, страх 
Гермінони), розкрилися причини негативної реакції адресата мовлення або висловлю-
вання мовця (Гермінону не попередили).

Звідси, серед синтаксичних засобів вираження запереченя, повтор вважаємо найлег-
шим за відтворенням на українську мову, але який вимагає специфічного емоційного 
підґрунтя фрази, що містить негативний характер. При відтворенні заперечень на син-
таксичному рівні української мови можуть виникати суперечливі питання відносно того, 
яким чином відтворювати заперечення у вигляді риторичних запитань та емфатичних 
конструкцій. Рішенням цього може бути використання різних граматичних трансформа-
цій, що може відбиватися на змісті або формі. 

На стилістичному рівні заперечення може відтворюватися наступними засобами: ме-
йозисом або літотою. Зупинимось на аналізі мейозису, тому що він переважає у творі 
‟Гаррі Поттер і напівкровний принц". Наведемо приклади:

The music made the hair on Harry’s neck stand up, and yet it was not unpleasant [4: 642]. 
– Від цих співів настовбурчилися волосинки в Гаррі на шиї, хоч не скажеш, що мелодія 
була неприємна [1].

В. Морозов у переклалі також вдався до мейозису, як до стилістичного прийому, від-
творивши was not unpleasant українською мовою was not unknown як не скажеш, що ме-
лодія була неприємна. Маємо два заперечення та ще одне слово скажеш, якого не було в 
оригіналі. На нашу думку, це було зроблено для того, щоб підкреслити сполучення made 
the hair stand up, яке є в оригіналі, та на цьому побудувати опозицію, певну протилеж-
ність один одному: made the hair stand − was not unpleasant music. Множинне викорис-
тання заперечення може заплутати, тому що на його осмислення потрібно більше часу.

Dumbledore smiled at Harry and directed him toward a chair not unlike the one that 
Slughorn had so recently impersonated, which stood right beside the newly burning fire and a 
brightly glowing oil lamp [4: 642]. – Дамблдор усміхнувся Гаррі і вказав йому на крісло, як 
дві краплі води схоже на те, що виявилося Слизорогом. Крісло стояло біля заново роз-
паленого каміна та яскравої гасової лампи [1].

Особливістю цього прикладу є подвійне заперечення not unlike, що є не властивим 
англійській мові та свідчить про спеціальне подвоєння. У перекладі, зробленим В. Мо-
розовим, подвійне заперечення not unlike було відтворено словом схоже за допомогою 
антонімічного перекладу, без збереження іронії та емоційної стриманості оригіналу. На 
нашу думку, доречніше б було зберегти форму, не дивлячись на дещо немилозвучне по-
єднання заперечної частки не та префікса не-, оскільки вона впливає на ставлення чи-
тачів до головного героя. Проте, перекладач не зберіг мейозис, ще й упростив речення.
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На основі порівняльно-зіставного аналізу вираження заперечень на матеріалі оригі-
налу та його українського перекладу, дійшли висновку, що засоби вираження заперечень 
мають специфічні особливості на усіх рівнях мови, що відбиваються на складності їх 
відтворення іншою мовою, а саме:

1) На лексичному рівні вживання слів, які мають імпліцитне заперечне значення 
призводить до їх антонімічного перекладу, виражаючи заперечення не на лексичному, а 
на граматичному рівні префіксом не- або часткою не; ті слова, які не мають лексичного 
заперечного українського відповідника, вимагають від перекладача відтворити форму чи 
зміст при перекладі кожного випадка. 

2) На морфологічному рівні більшість префіксів при перекладі приймає вигляд 
українського заперечного префікса не-, рідше без-. Заперечних суфіксів в англійській 
мові лише два і вони не викликають труднощів перекладу. 

3) На синтаксичному рівні при перекладі емфази та риторичних питань перекладачі 
намагаються максимально відтворити форму та зберегти зміст. 

4) На граматичному рівні перекладачі вдало зберегігають ту ж саму форму запере-
чення, що була в оригіналі. 

5) На стилістичному рівні при перекладі подвійного заперечення not un- важливим і 
важким є відтворення форми, максимально зберігаючи зміст і стримане, обережне став-
лення до сказаного. Застосування антонімічного перекладу допомагає скоріш зрозуміти 
контекст, досягти мелодійність звучання. 

Перспективами подальших ргозвідок є дослідження особливостей антонімічного пе-
рекладу заперечень сучасної англійської мови.
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ЦЕнЗура ЯК рЕгЛамЕнтатор творчоЇ СвоБоди ПЕрЕКЛадача

 Стаття присвячена вивченню проявів цензури у процесі метадискурсотворення з 
урахуванням досвіду країн Західної Європи, України та США. У дослідженні підкреслю-
ється визначальна роль цензури як в реструктуруванні мовної картини світу нації, так 
і в формуванні її літературної полісистеми.

Ключові слова: цензура, метадискурс, літературна полісистема, мовна картина 
світу, творча свобода перекладача.

Статья посвящена изучению проявлений цензуры в процессе метадискурсобразова-
ния с учетом опыта стран Западной Европы, Украины и США. В исследовании подчер-
кивается определяющая роль цезуры как в реструктурировании языковой картины мира 
нации, так и в формировании ее литературной полисистемы.

Ключевые слова: цензура, метадискурс, литературная полисистема, языковая кар-
тина мира,  творческая  свобода переводчика.

The article studies the ways censorship is (self)-imposed in the process of metadiscourse 
generation incorporating the experience of Western European countries, Ukraine, and the 
USA. The study emphasizes the role of censorship in restructuring national language pictures 
of the world and literary polisystems.

Key words: censorship, metadiscourse, literary polisystem, language picture of the world, 
translator’s creative freedom.

Цензура як гіпертрофований волюнтаристський вияв критики перекладу, функції 
якої за певних соціально-політичних обставин переймають владні інституції, є панхро-
нічним надкультурним онтологічним параметром метадискурсотворення, що у різні часи 
у різних країнах світу виконувала діалектичну місію охоронця традицій національних 
літератур (наприклад, цензура у Вікторіанській Англії) та їхнього інквізитора (У.Тиндаль 
– Англія, Е.Доле – Франція, «Розстріляне Відродження» – Україна тощо).  

Феноменологія цензури розкривається у її інвазивності не тільки в інтертекстуаль-
не поле літературних полісистем, що призводить до їхнього реструктурування згідно із 
заданою владними інституціями програмою, але і у творчу лабораторію перекладача, 
що позначається на його свідомому чи несвідомому маніпулюванні текстом оригіналу з 
огляду на панівні стандарти, закріплені певним соціально-політичним середовищем. У 
результаті шаблонізації процесу вторинного дискурсотворення переформатований дже-
рельний текст нерідко втрачає свою автентичність, а за межами прокрустового ложа цен-
зури відсіченою залишається художня індивідуальність самого автора.

За визначенням Ф.Білліані, цензура виступає формою маніпулятивного переписуван-
ня оригіналу, націленою на встановлення соціально-політичних фільтрів, що обмежують 
та, водночас, спрямовують потік інформації від джерельної до цільової культури [1:3].  
Цензура – своєрідне метонімічне усічення цілісності першоджерела, що дозволяє гово-
©   Пермінова А.В., 2012
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рити не тільки про ступінь присутності перекладача як представника іншого соціуму в 
ньому, але і про залишок джерельної «іншості», яка, не зважаючи на численні перешко-
ди, все ж просочилася у редукований простір перекладу. Отже, цензура блокує, маніпу-
лює та контролює процес встановлення міжкультурних контактів. 

метою цієї розвідки є випрацювання таксономії проявів цензури у процесі метадис-
курсотворення в парадигмі західноєвропейського, українського та американського досві-
ду. Вивчення механізму цензури дозволяє зрозуміти спосіб, у який та чи інша нація вира-
жає свою ідентичність та текстуальність, що розкриваються у комбінації експліцитного 
омовленого, імпліцитного неомовленого, та навмисно замовчуваного. Зазначені мірку-
вання визначають актуальність пропонованого дослідження. Доглибний аналіз ролі 
цензури як  інструменту соціального маніпулювання свідомістю читацької аудиторії та 
евфемізації «іншості» здійснюється у працях Ф.Білліані, П. Бурд’є, Дж.Фабре, Ж.Гертлі, 
Дж.М.Уолтона, К.Кребз, М.Рейнольдза, С.Браунлі, Х.Стефенсон та ін. [1].

Так, Дж.Фабре, послуговуючись архівними джерелами, досліджує стратегічний 
інструментарій цензури у фашистській Італії [2:27-59]. Вчений стверджує, що за роки 
правління Муссоліні цензура, застосовувана до перекладів іншомовних творів, викону-
вала двояку функцію: з одного боку вона виступала у ролі загальнодержавного наса-
джувача націоналістичних, расистських та ксенофобних ідей, з іншого – підкреслювала 
історичну схильність Італії  «асимілювати інші раси, особливо у їхньому культурному та 
мовному аспектах»[2:27]. Дослідник підкреслює роль видавництв у пошуці компромісу 
між тогочасними соціально-політичними принципами аранжування іншомовного мате-
ріалу та споконвічними традиціями Італії імпортувати взірці світової культури. 

Дипломатична функція видавництв у міжкультурних перемовинах простежується у 
різних соціально-політичних етноконтекстах. Так, Г.Томсон-Вохльгемут, вивчаючи осо-
бливості перекладу дитячої літератури у ГДР, підкреслює, що суголосно з тогочасною 
державною політикою, націленою на формування нової нації, цензура відкрито пропагу-
вала свою місію вберегти юних німців від можливого негативного впливу ідеологічно-
сумнівних творів. Інституційна регламентація інтелектуальної свободи здійснювалася 
через складну матрицю запобіжних заходів контролю, що пронизувала усі сфери бут-
тя соціуму і забезпечувала максимальний ступінь маніпулювання ним.  Тому монтаж 
інформативного потоку відбувався ще на довидавничому етапі входження іншомовної 
літератури у цільову полісистему, коли перекладачі отримували вже опрацьовані цензо-
рами ідеологічно редуковані тексти,  що дозволяло владі притлумлювати у зародку саму 
можливість зазіхань на цінності цільової культури.  Одначе, для того, щоб переклади для 
дітей побачили світ, видавці ГДР розробили власний арсенал стратегій пошуку компро-
місу між дозволеним та недозволеним [3: 93-117]. 

Подібна дипломатичність притаманна й іншим сферам міжкультурної взаємодії. 
Х.Стефенсон аналізує механізм цензури в апараті італійської кіноіндустрії, що засто-
совувався до радянських фільмів Золотої ери кінематографу, які відзначалися високим 
ступенем експериментаторства та творчого пошуку [4:235-257]. Діалектика метарецепції 
розкривалася в одночасному визнанні необхідності шукати джерело власного натхнення 
у закордонних колег та усвідомленні ідеологічних кордонів між двома соціумами. Попри 
непереборні обмеження інтелектуальної свободи фашизмом, Італія 20-их-40-их років 
ХХ століття прагнула відновити власну кіноіндустрію та здобути репутацію прогресив-
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ної нації на міжнародній арені.  Тому стратегія впровадження цензури полягала не в 
тому, щоби затримати і конфіскувати заборонений матеріал, а в тому щоби зробити його 
придатним для цільової аудиторії. Переклад як вид міжкультурної взаємодії виходив за 
межі слова чи кадру на рівень відтворення натхнення, як основного чинника синергії 
мистецтва у його різномовних та різножанрових проявах.

Єдність репресивного та продуктивного начал феномену цензури та перекладу у 
діахронічному зрізі досліджується М.Уолтеном [5:143-167]. Аналізуючи особливості 
входження античних жанрів сценічного мистецтва у британський театральний контекст, 
вчений простежує як соціально-політичні та ідеологічні фактори у різні часи визначали 
центральне місце одних п’єс та безпосередньо впливали на маргіналізацію інших. Осо-
бливо це стосувалося сатиричного жанру, що ніс потенційну загрозу різнотлумачень та 
утворення алюзивного зв’язку з певними цінностями та соціально-політичними аспекта-
ми буття соціуму, обстоюваними монархією. 

Слід зауважити, що острівний характер британської культури забезпечує високий 
ступінь присутності цензури в процесі імпортування іншомовних творів. Уельська до-
слідниця К.Кребс стверджує, що  аж до 1968 року, різножанрова місія цензури полягала 
у «замовчуванні» та «придушенні» політично чи соціально неконгруентних ідей, які мо-
гли порушити герметичність споконвічних традицій Великобританії [6:167-186]. Жор-
стка та усюдисуща система політичної цензури проникала і у свідомість перекладачів, 
спонукаючи їх до авторедагування вихідних текстів з огляду на соціально-політичні та 
культурні очікування цільової аудиторії. Підпорядкованість свободи творчої особистості 
непорушним стандартам не тільки визначала ідеологічну тональність вторинного дис-
курсотворення, але перетворювала перекладача на потуральника елітизму, снобізму та 
ксенофобії. 

Одначе, ще з Вікторіанської доби онтологічною специфікою літературної полісис-
теми Великобританії залишається паралельне існування відшліфованих цензурою пере-
кладів та недоторканих оригіналів. Так, порівняння множинних англомовних перевті-
лень творів Еміля Золя дозволило М.Рейнольдсу [7:187-205] та С.Браунлі [8:205-235] 
відслідкувати фрагменти джерельних текстів, що не потрапили у зону покриття прийма-
ючої британської культури, під мантією якої не проглядався натуралізм французького 
письменника. Численні випадки застосування алюзій, евфемізмів та інших стилістичних 
компромісів у структурі цільових текстів є маркерами несумісності цінностей двох куль-
тур, що вступили у взаємодію. 

Історія перекладу знає багато прикладів, коли твори класиків у множинному онтоло-
гічному просторі іншомовних перестворень служили інструментом увиразнення тих чи 
інших ідеологічних принципів цільової культури. Так, американський дослідник Гонда 
ван Стін вивчає як трагедія Есхіла «Перси» набувала щоразу нового соціально-політич-
ного значення, в залежності від події чи ситуації, для інтерпретації яких вона служила 
символічним тлом [9:117-141]. Перед початком Війни за незалежність Греції (1821) тра-
гедія «Перси» стала революційним гімном країни та своєрідним міфопоетичним інстру-
ментом встановлення її культурної та національної ідентичності. Тоді цензура відіграва-
ла націєохоронну функцію, стаючи пропагандою духовної та соціально-політичної сво-
боди усього народу, окреслюючи орієнтири для численних внутрішньомовних деривацій 
(зокрема, гасла, пісні, заклики) та власне перекладу з давньогрецької. Множинність та 
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функціональна поліморфність вторинного існування трагедії Есхіла служили грекам вер-
бальною зброєю у боротьбі з османським пануванням.

Якщо у попередньо розглянутому соціокультурному контексті цензура носила про-
гресивний характер з огляду на інтереси нації, то у досліджуваному Ж.А.Гертлі  вимірі 
існування соціуму Іспанії за часів правління Франко вона була одним із домінуючих інк-
візиційних дискурсів, своєрідним «статичним антагоністом», що регресивно впливав на 
стан цільової літературної полісистеми  [10: 61-93].

Усвідомлення європейського досвіду творення цільової літератури у контрольова-
ному цензурою інтертекстуальному просторі дозволяє краще зрозуміти тенденції за-
борони, примусу, дозування та фальсифікації духовно-інтелектуальної інформації,  що 
генерувалася, запозичувалася та поширювалися на теренах України у різні часи. Хоча 
соціально-політична функція цензури офіційно полягала у стабілізації суспільства, на-
справді будь-яке втручання державних установ та посадовців у культурну сферу буття 
нації розгойдувало маятник свободи творчої особистості: то максимально обмежуючи її, 
то безпорадно розмикаючи кліщі ідеології. 

Діахронічну траєкторію поступу цензури в українському соціально-політичному 
контексті можна поділити на три хронологічні сегменти, що різняться як об’єктами, так і 
засобами маніпулювання. Перший період – дорадянський, якому були притаманні репре-
сивні напади на саму форму вираження української національної ідентичності. Найбільш 
деструктивними  були наступи російської цензури у другій половині ХІХ століття, що 
спрямовувалися не тільки на твори, які виходили друком українською мовою та ввозили-
ся з-за кордону, переклади, театральні вистави, декламації і тести до нот, але й на мову 
взагалі. Циркуляр 1863 року міністра внутрішніх справ П. Валуєва, а надто Емський 
указ Олександра II від 8 травня 1876 створювалися як епітафія для української мови та 
ідеологічний зашморг для українофілів. Однак, починаючи з революції 1905 року і, осо-
бливо, з настанням епохи Радянського Союзу (другий період) відкрите політичне пере-
слідування української мови припинилося,  а вістря цензури невпинно встромлялося у 
зміст автентичних та перекладних творів, що виходили українською мовою.

Якщо до початку шістдесятих  головним упроваджувачем цензури в УРСР  був 
Укрголовліт, то з 1963 функцію ідеологічного наглядача за соціально-культурним про-
стором України перебрав на себе Державний  Комітеті Друку при Раді Міністрів СРСР.  
Політично виправданою видавалася заборона творів не тільки класиків української літе-
ратури  антимосковського спрямування, але й усього, що суперечило лінії комуністичної 
партії і могло засвідчити етноспецифічну іншість української культури. 

Третій період генезису цензури в Україні – постколоніальний – розпочався з її здо-
буттям незалежності. Одним із перших проявів позиціонування країни як демократичної 
держави була конституційна заборона цензури та проголошення свободи слова непоруш-
ною цінністю держави. Одначе, якщо у дорадянський період обмеження накладалися на 
форму вираження української національної ідентичності, у радянський – спотворювався 
та редукувався зміст  оригінальних та перекладних творів українською мовою, то у по-
страдянський «безцензурний» період економічні фактори почали негативно позначатися 
на самій можливості реалізації гарантованої конституцією України свободи слова. Це 
призвело до утворення вакууму у культурному просторі нації, який частково заповню-
вався продуктами кон’юнктурно-орієнтованого первинного та вторинного дискурсотво-
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рення. Ініціатива селекції творів для перекладу йде вже не від державних установ, як 
це було на попередніх етапах генезису цензури в Україні, а  від видавців та самих пере-
кладачів, які, на жаль, нерідко обстоюють принципи не динамічної, а «фінансової еквіва-
лентності». Це загострює необхідність розбудови критики перекладу як аксіологічного 
камертону сучасного перекладознавства. 

Якщо західноєвропейському та українському досвіду властивий поділ на передко-
лоніальний, колоніальний та постколоніальні періоди, то  історія США починається з 
колоніального етапу, завершення якого увінчує Декларація про незалежність, прийнята у 
1776. Постколоніальному періоду в США, що тривав багато десятиліть, були властиві ті 
ж тенденції, що спостерігалися в європейській парадигмі – з одного боку реформаторські 
заходи, які проникали в усі сфери життя країни, нівелювання колоніальних цінностей, 
тощо, з іншого – духовно-інтелектуальна інерція та час від часу повторювана регресія. 
Так, наприклад, закріплена першою поправкою до Конституції свобода слова неоднора-
зово порушувалася введенням обмежень на розповсюдження деяких літературних творів 
класиків, зокрема авторства Бокаччо («Тисяча і одна ніч»), Д.Дефо («Мол Фландерс»), 
Вольтера («Кандід») та ін. через їхню невідповідність успадкованим від Великобританії 
стандартам пристойності. Рецидиви ментального колоніалізму давалися взнаки і в серед-
ині ХХ століття, коли творчість американських шістдесятників, представників покоління 
бітників стала справжньою шокотерапією для все ще репресивних канонів тогочасного 
суспільства. Прикметним є те, що поезія бітників, а серед них і «Плач» Аллена Гінзбер-
га, разом із творами представників Нью-Йоркської групи поетів та школи Блек Маунтен 
долучилася до української літературної полісистеми лише на початку ХХІ століття за-
вдяки метапоетичному проекту Юрія Андруховича [11]. Розрив у півстоліття між англо-
мовним створенням та україномовним пересотворенням вербальної шокотерапії бітни-
ків засвідчує відмінність у темпах еволюційних процесів, що відбувалися у джерельній 
та цільовій літературних полісистемах. 

Отже, цензура у метадискурсотворенні як обмежувач інтелектуальної свободи та 
стратегічний фільтр потоку інформації надкультурного значення, має поліморфну при-
роду і в різній концентрації присутня як в умовах тоталітарних режимів та диктатур, так і 
в більш нейтральних соціально-політичних контекстах. Показником найвищого ступеню 
авторитарної підконтрольності суспільства є цензура, самонакладена на цільовий мета-
текст перекладачем, який свідомо чи несвідомо керується страхом порушити інституцій-
но-визначені параметри творчої (не)свободи.

Проведене дослідження дозволяє виділити три основних принципи класифікації  
проявів цензури у процесі метадискурсотворення. У залежності від суб’єкту ініціа-
ції подібного маніпулювання цензура може бути громадською (накладеною владними 
установами), структурною (визначеною соціумом) та індивідуальною (самоцензурою 
перекладача). За аксіологічними параметрами цензура проявляється як регресивний, 
консервативний або прогресивний фактор у процесі еволюції приймаючої літературної 
полісистеми. За ступенем оприявлення цензура може бути тотальною, помірною, декла-
ративно-нейтральною та справді нейтральною.

 Здійснена розвідка також  дозволяє зробити висновок про визначальну роль цензури 
як в ієрархієзації світогляду нації, її мовної картини світу, так і в формуванні літератур-
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ної полісистеми, шляхом визначення її складових та закріплення за ними ядрових або 
периферійних позицій.
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мЕЖКуЛЬтурнЫй ПодХод К оБучЕниЮ  
иноСтранному ЯЗЫКу в тЕХничЕСКом вуЗЕ

В даній роботі представлений аналіз науково-методичної літератури в контексті 
міжкультурного підходу до навчання іноземної мови в немовному вузі як теоретичної 
основи, що сприяє розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетенція, міжкультурний підхід, між-
культурна комунікація.

В настоящей работе представлен анализ научно-методической литературы в кон-
тексте межкультурного подхода к обучению иностранному языку в неязыковом вузе 
как теоретической основы, способствующей развитию иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, межкультурный под-
ход, межкультурная коммуникация.

This paper presents an analysis of the scientific and methodological literature in the context 
of an intercultural approach to teaching foreign language in high school as a non-linguistic a 
theoretical basis that promotes communicative competence of foreign language students.

Key words: foreign language communicative competence, intercultural approach to 
intercultural communication.

Характеристикой современного этапа развития российского общества являются из-
менения в социально-экономической и политической жизни в условиях развития поли-
культурного мира. Формирование единого образовательного пространства в рамках Бо-
лонского процесса обусловливает необходимость актуализации и пересмотра подходов 
к вопросам развития иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов 
неязыковых вузов. В настоящее время подготовка по дисциплине “Иностранный язык” 
(ИЯ) в системе высшего профессионального технического образования должна способ-
ствовать развитию у выпускников таких способностей, которые дадут им возможность 
использовать иностранный язык в качестве инструмента общения в сфере культуры, 
научно-технического сотрудничества, производства и образования. Вопросы развития 
ИКК студентов неязыкового вуза необходимо рассматривать в контексте современной 
интерпретации подходов к обучению иностранному языку, как базисной категории ме-
тодики.
©   Кобзева Н.А., Карбышева К.С., 2012
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Целью настоящей работы является анализ научной литературы в контексте межкуль-
турного подхода к обучению иностранному языку в неязыковом вузе как теоретической ос-
новы, способствующей развитию иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Как компоненты системы обучения подходы, являясь самой общей методологиче-
ской основой обучения, отражают существующие точки зрения на предмет обучения, 
на возможности им овладения в процессе обучения. В основе подхода лежит стратеги-
ческая идея, один (реже два) ведущих принципа обучения, которые обычно и дают ему 
название [5]. 

Межкультурный подход, отражая закономерности развития методики обучения 
иностранному языку, занимает важное место  в работах российских авторов, например, 
Н.Г. Соловьевой, Г.А. Масликовой, И.И. Халеевой, В. П. Фурмановой, Н.В. Филипповой, 
Л.А. Гусейновой, И.В. Третьяковой, О.В. Сыромясова, М.Г. Евдокимовой, И.Л. Плуж-
ник. Список научных работ по вопросам формирования и развития межкультурной ком-
петенции студентов языковых и неязыковых вузов можно расширить публикациями и 
других авторов. Отметим некоторые из них: Л.А. Гусейнова (2004), Г.В.Елизарова (2001, 
2005), Е.П. Желтова (2005), М.Г. Корочкина (2000), Е.В. Маркарян (2006), Л.П. Павлова 
(2004), И.Л. Плужник (2003), А.П. Садохин (2004), Н.А. Сухова (2002), О.В. Сыромя-
сов (2000), С.Г. Тер-Минасова (2004), О.О. Шаламова (2007), Е.П. Желтова (2005), А.Н. 
Ибрагимова (2008), О.А. Шабанов (2008), А.С. Кобышева (2009) и другие. 

В методической науке опубликованы многочисленные труды зарубежных исследо-
вателей, в которых разрабатываются идеи межкультурного обучения (E. Kwakernaak, G. 
Heinrici, H. J. Krumm, D. Roesler, J. House, F. Schmoee, E. Oksaar A. Fantini, К. Кnарр, A. 
Knapp-Potthoff, C. Kramsch, B.-D. Muller-Jacquier, A. Taylor, R.L. Wiseman, E. Kwakernaak, 
G. Heinrici, H. J. Krumm, D. Roesler, J. House, F. Schmoee, E. Oksaar и др.

Безусловно, что развитие межкультурной компетенции в условиях глобализации и 
развития международного образовательного пространства приобретает особую актуаль-
ность и значимость. Отметим, что проблема интеграции компонентов культуры в обуче-
ние иностранному языку, в том числе, в условиях подготовки специалистов технического 
направления продолжает обращать на себя внимание ученых. 

В основе межкультурного подхода к обучению ИЯ в неязыковом вузе лежит идея 
о необходимости подготовки выпускников неязыкового вуза к эффективному осущест-
влению межкультурной коммуникации, а именно: развитию иноязычной межкультурной 
компетенции, которая позволит реализовать современные потребности специалиста, 
все его профессиональные коммуникативные интенции, связанные с взаимодействием 
с представителем другой культуры, страны, другого социума. Именно указанный акцент 
рассмотрения межкультурного подхода становится особо важным для условий неязыко-
вого вуза. На основании вышесказанного можно заключить, что применительно к под-
готовке студентов неязыкового вуза целесообразно ставить и решать вопрос о переори-
ентации процесса их языкового обучения с позиций межкультурного подхода.  

В 90-е годы прошлого столетия в методический обиход уверенно вошло понятие 
“межкультурная компетенция” (далее МК) как показатель сформированности и способ-
ности коммуниканта эффективно участвовать в межкультурной коммуникации и как 
важная категория новой научной парадигмы. Межкультурная компетенция подразуме-
вает знакомство с национально-культурной спецификой речевого поведения носителей 
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языка, с теми элементами социокультурного контекста, которые уместны для порожде-
ния и восприятия речи с точки зрения носителей языка, а именно: обычаи, правила, нор-
мы поведения, социальные условности, ритуалы, страноведческие знания и т.д. Меж-
культурная компетенция представляет собой сложное образование, включающие следу-
ющие компоненты: особенности мышления, отношения, знания, и умения. В структуру 
межкультурной компетенции входят: 1. Общекультурологические и культурно-специфи-
ческие знания. 2. Умения практического общения. 3. Межкультурная психологическая 
восприимчивость.

Феномен межкультурной компетенции, его структура и способы оценки активно раз-
рабатываются Майклом Бирамом (Byram, Michael), профессором Университета Дюрама, 
Англия (University of Durham, England). Структура МК, предложенная М. Бирамом, счи-
тается достаточно полной, так как в ней рассматриваются различные качества, способ-
ности и умения личности [7]. Фундаментально важным аспектом МК М. Бирам считает 
способность быть посредником (медиатором), интерпретировать одну культуру в терми-
нах другой. Придавая особую значимость межкультурному компоненту ИКК, на лекции 
в Университете Киото (Kyoto University) Бирам подчеркнул, что «…преподавание и из-
учение языка является изучением языка и культуры…» [6]. Идеи, теоретические модели 
Бирама вызывают интерес и внимание в педагогической среде России. 

Следует выделить разносторонние подходы ряда авторов к определению понятия 
МК. Например, Н.Н. Васильева рассматривает МК как «знание жизненных привычек, 
нравов, обычаев, установок данного социума, формирующих индивидуальные и группо-
вые установки; индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных компонен-
тов (жесты, мимика), национально-культурных традиций, системы ценностей» [1]. Н.Д. 
Гальскова считает, что межкультурная компетенция, охватывает в основном онтологи-
ческий аспект становления личности, в то время как коммуникативная - ее языковые и 
речевые способности [2].

По мнению Г.В. Елизаровой, межкультурная компетенция не тождественна комму-
никативной компетенции носителя языка, она представляет собой такую способность, 
которая позволяет языковой личности выйти за пределы собственной культуры и приоб-
рести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности 
[Елизарова Г.В., 2005]. Следовательно, как было отмечено Сафоновой В.В., межкультур-
ная компетенция понимается как часть коммуникативной компетенции личности, изуча-
ющей иностранный язык [4].

Среди вышеперечисленных подходов и определений термина МК наиболее инте-
ресным и существенным, с нашей точки зрения, является справедливое утверждение 
Елизаровой Г.В., которая ссылаясь на профессора Унаверситета Корнел, США (Cornell 
University Professor) К. Крамш (Claire J. Kramsch), что межкультурная компетенция 
как бы «пронизывает» все составные части коммуникативной компетенции, является 
их фоном [3].

Таким образом, межкультурную компетенцию следует соотнести к ведущему факто-
ру ИКК в силу условий развития современного поликультурного мира. Однако, многие 
вопросы формирования МК остаются недостаточно разработанными, особенно при учё-
те специфики формирования ИКК в процессе обучения ИЯ в техническом вузе. Поиск 
эффективных путей решения данной проблемы продолжает оставаться актуальным. 
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Анализ рассмотренной научной литературы позволяет прийти к выводу, что именно 
межкультурный подход является наиболее приемлемым для обучения ИЯ студентов не-
языкового вуза. Это обусловлено тем, что вузовский курс ИЯ имеет профессионально-
ориентированный характер, а его цель определяется развитием способности и готовно-
сти иноязычной речевой деятельности в ситуациях делового межкультурного с учётом 
межкультурных различий, общих черт культур для выбора как стиля, так и стратегий, 
тактик коммуникации.
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                        Федорова О.А., Гребнева В.В.

(Белгород, Россия)

раЗвитиЕ СаморЕгуЛЯЦии учЕБной дЕЯтЕЛЬноСти мЛадШиХ 
ШКоЛЬниКов в ПроЦЕССЕ иЗучЕниЯ руССКого ЯЗЫКа

У статті частково висвітлена проблема розвитку саморегуляцїі навчальної 
дiяльностi молодших школярiв пiд час вивчення російської мови. Розглядаються складовi 
саморегуляцїі учбової дiяльностi. Здiйcнюється короткий психолiнгводидактичний 
аналіз ресурсів підручникiв російської мови з позиції саморегуляцїі. Доведено, що 
ефективнiсть навчального процесу, здiйснюваного у напрямку розвитку саморегуляцїі 
навчальної дiяльностi молодших школярiв залежить вiд професійних якостей педагога.

Ключові слова: саморегуляція, навчальна діяльність, молодший школяр, складовi са-
морегуляцїі, педагогiчна майстернiсть.

В статье затрагивается проблема развития саморегуляции учебной деятельности 
младших школьников в процессе изучения русского языка. Рассматриваются компонен-
ты саморегуляции учебной деятельности. Проводится краткий психолингводидакти-
ческий анализ ресурсов учебников по русскому языку с позиции саморегуляции. Показа-
но, что эффективность учебного процесса, направленного на развитие саморегуляции 
учебной деятельности младших школьников, зависит от профессионализма педагога.

Ключевые слова: саморегуляция, учебная деятельность, младший школьник, компо-
ненты саморегуляции, педагогическое мастерство. 

This article addresses the problem of self-regulation and learning activity of junior school-
children in studying the Russian language. It deals with the problem of self-learning activities. 
It is provided in briefly psycho-linguistic-didactic analysis of the resources of textbooks in 
Russian language from the position of self-regulation. It is shown that the effectiveness of the 
educational process aimed at the development of self-learning activities of junior schoolchild-
rens depends on the teacher’s professional skills.

Key words: self-regulation, learning activities, the junior student, the components of self-
regulation, pedagogical skills.

Новая парадигма образования, определяя переход от традиционного к современному 
развивающему обучения, акцентирует внимание, прежде всего на гармоничное развитие 
личности и ее творческих способностей на основе формирования мотивации необхо-
димости образования и самообразования в течение всей жизни. Отсюда вытекает цель 
современного образования на всех его уровнях, которая ориентированна не только на 
то, чтобы передать учащимся знания, умения и навыки, но, и направлена на то, чтобы 
помочь становлению их личности, облегчить процесс социализации, подготовить учаще-
гося школы к эффективному взаимодействию с реальным миром. Эта мысль подчерки-
вается во всех документах по модернизации российского образования. К примеру, Феде-
ральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения (начальное об-
разование) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
©   Федорова О.А., Гребнева В.В., 2012



378

образовательную программу начального общего образования, которые включают готов-
ность и способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию; сфор-
мированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-
петенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
В результате обучения у ребенка должны формироваться: желание и умение учиться, 
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятель-
ности [1].

Анализ целей и задач программ начальной школы так же гласит о том, чтобы научить 
ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою деятельность, добывать необхо-
димые знания, анализировать их, систематизировать и применять на практике, ставить 
перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать свою деятельность.

Конечно, невозможно научить «всему и сразу», поэтому необходимо изменять сущ-
ность и структуру образования. Из установившейся кризисной ситуации в образовании 
есть пути выхода из неё, к которым можно отнести выявление его приоритетности, по-
вышение его качества, гуманизация и гуманитаризация, но, как показывает практика, 
важнейшим среди них является создание системы непрерывного образования в сочета-
нии с постоянным самосовершенствованием личности.  

Полянцева М.В. в своей работе указывает, что способность личности к самодея-
тельности, самопознанию, саморегулированию является высшим уровнем развитости 
человека [2:3]. Поэтому в настоящее время одной из наиболее сложных задач образо-
вания является формирование у учащихся системы саморегуляции, необходимой для 
эффективного выполнения ими учебной деятельности. Отсюда следует, что у педагогов 
возникает необходимость специального обучения школьников саморегуляции учебной 
деятельности. В связи с этим существует много неясных вопросов, которые касаются, 
прежде всего, педагогического управления таким образовательным процессом. Решение 
этой проблемы необходимо начинать уже в начальной школе, поскольку именно там фор-
мируются у ребенка основы учебной деятельности, мотивы учения, потребность и спо-
собность к саморазвитию. К тому же благоприятной почвой для учителя в решении этой 
проблемы будут являться психологические особенности детей младшего школьного воз-
раста, их отзывчивость, постоянная природная любознательность, особая расположен-
ность к учебной деятельности, готовность воспринимать всё новое. Поэтому, развитие 
саморегуляции учебной деятельности уже в младшем школьном возрасте можно назвать 
одной из приоритетных задач школы. 

В учебной деятельности саморегуляция предполагает сознательное  изменение  спо-
собов,  приемов  и  методов деятельности. Основой для этого  является способность 
учащегося адекватно представить условия  деятельности, объем своих знаний, умений, 
навыков, а также адекватно оценить свое эмоциональное состояние [3:10]. В своей ста-
тье А.В. Зобков приводит следующее определение: саморегуляция  учебной  деятель-
ности – это система  самоорганизации личностью своего поведения, направленного на 
самообучение и самовоспитание, обеспечивающая эффективность функционирования 
личности в учебной деятельности, в целом в  жизнедеятельности [4:235].

В учебной деятельности саморегуляция состоит из тех же компонентов, которые вхо-
дят в структуру саморегуляции всех иных видов деятельности. 
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В качестве основных компонентов модели саморегуляции В.И. Моросанова выделя-
ет следующие: цели деятельности, модель значимых условий, программа исполнитель-
ских действий, критерии успешности, оценивание результатов, гибкость, самостоятель-
ность [5:34].

Опираясь на данные компоненты саморегуляции учебной деятельности можно ска-
зать, что ученик, прежде всего, должен осознать и принять цель, т.е. понять, что от него 
требует учитель или требуется в задании, а так же самостоятельно уметь выдвинуть, 
принять и удержать цель учебной деятельности. После принятия цели, ученик выделяет 
условия для достижения цели. Затем продумывает способы своих действий и поведения 
для достижения намеченных целей, то есть составляет программу выполнения действий, 
их последовательность.  Для оценки результатов своей деятельности ученики должны 
располагать данными о том, насколько она признается успешной. Ученик должен умело 
контролировать свою деятельность в ходе выполнения задания, а так же адекватно её 
оценивать. Оценка результатов как компонент саморегуляции позволяет принять реше-
ние о том, нужна ли коррекция действий или можно их продолжать в том же направле-
нии. Это говорит о том, что ученику нужно видеть свои ошибки и уметь быстро и легко 
внести коррекцию в свою деятельность. Способность школьника самостоятельно плани-
ровать учебную деятельность, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, 
контролировать ход ее выполнения, характеризует развитость регуляторной автономно-
сти, то есть такого компонента саморегуляции, как самостоятельность.

В работе А.В. Шишовой указано, что анализ массовой практики свидетельствует о 
низком уровне готовности младших школьников к самостоятельному осуществлению 
таких важных вышеприведённых структурных компонентов познавательной деятель-
ности как целеполагание, планирование, моделирование, программирование и самокон-
троль. Отсутствие у большинства из них умения выдвижения, принятия и удержания 
цели, продумывания действий и их последовательности для её достижения, изменения 
выбора действий в меняющихся условиях, самоконтроля и обоснованной самооценки 
своих учебных возможностей, позволяют констатировать, что развивающие возможно-
сти саморегуляции учащимися своей учебной деятельности в практике начальной шко-
лы реализуются слабо [6:44]. 

Мы считаем, что русский язык как учебный предмет имеет большие возможности 
для развития саморегуляции учебной деятельности учащихся, потому что при правильно 
организованном процессе обучения русскому языку у школьников систематично и по-
следовательно формируются умения планировать свою деятельность, осуществлять по-
иск рациональных путей ее выполнения и адекватно оценивать полученные результаты. 

В психологической науке, в ее теоретических и практических отраслях проблема 
развития саморегуляции учебной деятельности недостаточно изучена и освещена. Осо-
бенно слабо в литературе представлены средства и методы психолого-педагогической 
работы по организации саморегуляции регуляции учебной деятельности в процессе об-
учения русскому языку. 

В связи с возникшей проблемой был проведен психолингводидактический анализ 
ресурсов учебников русского языка. Целью нашего исследования являлось определение 
того, на какую деятельность с позиции саморегуляции опираются задания в учебниках. 
Для этого, мы изучили учебники русского языка всех классов начального звена по сле-
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дующим программам: «Школа России», «Начальная школа XXI», «Развивающая систе-
ма Л.В. Занкова». Так же был проведён анализ учебников русского языка для 1 класса, 
оформленных по требованиям ФГОС второго поколения.         

Полученные данные в ходе исследования мы занесли в нижеприведенную таблицу 
(Таблица 1), в которой указали процентное соотношение заданий, направленных на раз-
витие отдельных компонентов саморегуляции (планирование – Пл., моделирование – М., 
программирование – Пр., оценка результатов – О.р., гибкость – Г., самостоятельность – 
С.), относительное количеству упражнений для учебников каждого класса.

                                                                                                Таблица 1
Психолингводидактический анализ ресурсов 

учебников русского языка
                    Компоненты                                                 
                 саморегуляции                                               
Программы. 
Класс (год, кол-во упр.)                              

Пл.,
% М., % Пр., % О.р., % Г., % С., %

«Ш
ко

ла
 Р

ос
си

и»

1 кл. (2011г., 596) 1,3 6,2 3,7 6,7 2,7 1

1 кл. (2009г., 603) 1 2,7 1,9 2,5 1,9 1

2 кл. (2009г., 459) 4,6 4,4 5,2 1,9 4,4 1,5

3 кл. (2010г., 690) 6,2 6,2 5 2,5 3,9 1,6

4 кл. (2010г., 666) 3 4,8 3,6 3,8 3 2,1

«Н
ач

ал
ьн

ая
 

ш
ко

ла
 Х

Х
I в

ек
а»

1 кл. (2011г., 465) 3 5,3 4,3 3,6 2,4 -
1 кл. (2009г., 465) 3 5,3 4,3 3,6 2,4 -
2 кл. (2009г., 550) 6,9 9 6,1 7 7,5 1
3 кл. (2010г., 654) 2,8 6,6 5,3 4,9 5 2
4 кл. (2010г., 555) 3,6 7,2 5 3,6 8,2 1

«С
ис

те
ма

Л
.В

. З
ан

ко
ва

»

1 кл. (2011г., 479) 4,9 10,2 6,4 10,6 2,7 1,6

1 кл. (2009г., 475) 4,6 10,3 6,5 10,7 2,7 1,6

2 кл. (2009г., 487) 10,8 16 15,4 11,7 7,1 2,8

3 кл. (2010г., 514) 13,4 16,3 15,3 11,5 6,8 3,9

4 кл. (2008г., 408) 10,2 17,4 14,7 11 5,6 4,9
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Анализ показал, что авторы учебников русского языка для начальной школы включа-
ют большое количество материала для самостоятельной работы учащихся, встречается 
большое количество заданий, связанных с размышлением, обсуждением предположе-
ний, выбором и объяснением правильного ответа, поиском альтернативы и т.п. Заме-
тим, что учебники русского языка по развивающей системе Занкова, содержат большее 
количество упражнений, направленных на развитие саморегуляции учебной деятель-
ности, чем учебники других анализируемых нами программ. Среди них встречается 
много упражнений, направленных на развитие такого компонента саморегуляции, как 
оценка результатов и гибкость учебной деятельность. Хотим обратить внимание на то, 
что авторы учебников по программе «Начальная школа XXI» и «Школа России» особое 
внимание уделили заданиям, которые способствуют целенаправленному использованию 
моделирующей деятельности, а так же контролирующих и оценочных действий учащих-
ся. Однако, в упражнениях, направленных на самостоятельность, редко встречаются за-
дания, которые нацелены на осознанную саморегуляцию учебной деятельности самими 
школьниками, на развитие всех её компонентов. Приведем пример, как, по нашему мне-
нию, должно выглядеть упражнение, направленное на развитие саморегуляции учебной 
деятельности на осознанном уровне. Возьмем упражнение №8 на с. 55 из учебника Л.М. 
Зелениной для 3 класса ч.1: «Прочитайте текст. Объясните правописание пропущен-
ных орфограмм. 

Енисей – великая р..ка Сибири. Она выт..кает из двух озёр. Енисей – равнинная р..ка. 
Она пронзает Сибирь насквозь. Енисей делит её надвое. 

(По Ю. Графскому)
Спишите текст. Подчеркните главные члены предложения» [7:55].
Для того чтобы упражнение, способствовало развитию всех компонентов саморегу-

ляции, задание в нем должно быть построено, например, следующим образом: «Прочи-
тай текст. Подумай, какое задание тебе необходимо выполнить при списывании данного 
текста. Что нужно вспомнить, чтобы не допустить ошибку при выполнении задания? 
Спиши текст. Подчеркни главные члены предложения. Продумай план действий, кото-
рый тебе поможет выполнить данное задание. Проверь себя. Если есть ошибки, подумай, 
почему ты их допустил и исправь их». 

Ориентируясь на вышеприведенный пример построения задания, хотим отметить, 
что подобных упражнений в учебниках русского языка начальной школы малое количе-
ство. Отсюда следует, что процесс развития саморегуляции учебной деятельности млад-
ших школьников находится в большой зависимости от учителя, его профессионализма, 
педагогического мастерства, поскольку именно он играет ведущую роль в формирова-
нии учебных действий у учащихся. Опытный педагог способен достаточно быстро опре-
делить особенности индивидуального стиля саморегуляции любого учащегося, а также 
уровень развития отдельных компонентов. А умелое использование УМК позволит ему 
решить эти задачи. Поэтому подбор содержания урока, разработка конкретного набора 
наиболее эффективных учебных заданий, определение планируемых результатов, выбор 
методов и форм обучения – всё это требует от педагога грамотного подхода.

«К сожалению, развитие саморегуляции в начальной школе нередко сводится ещё 
и к тому, что в школе учителя сами задают цели, определяют средства их достижения, 
контролируют и оценивают полученные результаты. Часто происходит незаметная, не-
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осознанная подмена содержания понятия «самостоятельный ученик» на «самостоя-
тельный в исполнении», «готовый выполнить указания педагога». Обучение строится 
на требованиях учителя и почти не дает развернуться самостоятельности и инициативе 
школьников», – пишет в своей работе Н.А. Киселевская [8:5]. Поэтому, для того, что-
бы процесс обучения, направленный на развитие саморегуляции учебной деятельности 
младших школьников был эффективным, педагог должен целенаправленно относится к 
такой задаче, как развитие саморегуляции, и считать ее особо значимой для формирова-
ния личности ребенка. Ориентируясь на системно-деятельностный подход, на котором 
сегодня строится ФГОС второго поколения, педагогу при подборе разнообразных форм 
и методов обучения, направленных на формирование саморегуляции учебной деятельно-
сти, как по содержанию, так и методике проведения, нужно учитывать направленность 
на осознанную постановку учащихся в позицию субъектов учебной деятельности. При 
организации учебного занятия ему необходимо учитывать индивидуально-типологи-
ческие особенности детей, их уровень развития компонентов саморегуляции, а так же 
желания, возможности, способности, знания и умения учащихся. Необходимо задания 
строить таким образом, чтобы они опирались на все компоненты саморегуляции учеб-
ной деятельности. И, конечно же, при создании эмоционально-благоприятного фона, до-
брожелательной, доверительной атмосфере в классе, а так же активного использования 
механизмов стимулирования учебный процесс, направленный на развитие саморегуля-
ции будет наиболее эффективным. 

Итак, овладение учеником компонентами саморегуляции учебной деятельности 
представляет собой сложный процесс, требующий в оптимальном варианте достаточно 
длительного обоюдного участия в нём ученика и учителя.
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(Николаев, Украина)

игровЫЕ ФормЫ ПровЕрКи Знаний  
По руССКому ЯЗЫКу в ШКоЛЕ и вуЗЕ

Статтю присвячено розгляду ігрових форм перевірки знань в аспекті системати-
зації знань з російської мови старшокласників і студентів та підготовці школярів до 
зовнішнього незалежного оцінювання.

Ключові слова: гра-конкурс, ігрові форми перевірки знань, лінгвістичні станції, тес-
тові питання.

Статья посвящена рассмотрению игровых форм проверки знаний в аспекте сис-
тематизации знаний по русскому языку старшеклассников и студентов и подготовки 
школьников к внешнему независимому оцениванию.

Ключевые слова: игра-конкурс, игровые формы проверки знаний, лингвистические 
станции, тестовые вопросы.

The article is devoted to the exploration of the game test forms in the aspect of knowledge 
systematization in Russian language for high school pupils, students and the pupils training for 
the external independent tests.

Key words: contest game, game forms of testing knowledge, linguistic stations, text ques-
tions.

Оптимальной формой приобщения старшеклассников к жизни университета яв-
ляются, на наш взгляд, мероприятия, которые проводятся совместно преподавателями 
кафедры славянской филологии и учителями-словесниками. С этой целью налажено со-
трудничество со школами города, с учителями города и области. В таких мероприятиях 
принимают участие студенты-филологи и старшеклассники, которые неравнодушны к 
языку и литературе. 

Игровые формы проверки знаний весьма эффективны, поскольку они активизируют 
познавательную деятельность учащихся, стимулируют развитие творческих способно-
стей. Для старшеклассников и студентов особенно актуальным является умение исполь-
©   Садовая А.Ю., 2012
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зовать полученные знания в различных учебно-коммуникативных ситуациях. Особого 
рода «скорость мышления», правильность принятия решений в современной жизни за-
частую являются факторами, определяющими успешность личности, уровень ее жиз-
ненных достижений.

Насколько стремительно работает мысль молодежи ХХI века показала игра-конкурс 
«Лингвистический экспресс», которая была проведена на факультете филологии и жур-
налистики Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского. 

Цель данного мероприятия – систематизация знаний старшеклассников и студентов 
первого курса по русскому языку и подготовка школьников к внешнему независимому 
оцениванию.

В игре-конкурсе приняли участие команды учащихся 11 классов средних общеобра-
зовательных школ г. Николаева и команда студентов первого курса специальности «рус-
ский язык».

Структура «Лингвистического экспресса» была проста, но содержательна. Сначала 
участники представили свои «Визитные карточки» – мультимедийные коллажи, кото-
рые отражали название и кредо каждой команды. Следующий этап игры – перемещение 
команд по лингвистическим станциям «Фонетика. Орфоэпия», «Лексика и фразеоло-
гия», «Синтаксис», «Культура речи» и «Орфография», на которых в течение короткого 
времени (3 минуты) участники команд отвечали на тестовые вопросы по определенным 
разделам русского языка. Предлагаемые задания полностью соответствуют программе 
по русскому языку и составлены с учетом всех особенностей и требований нормативно-
методических документов. В качестве основы выбора и составления тестовых вопросов 
были взяты пособия, содержащие комплекты тестовых заданий для итогового контроля 
знаний учащихся по русскому языку и предназначеные для учителей-словесников и ме-
тодистов [1 – 4].

Станции «Лингвистического экспресса» имели следующую структуру и содержание:
Станция «Фонетика. орфоэпия»
1. Правильно ли поставлено ударение в форме множественного числа в словах (удар-

ный слог выделен): а) средства; б) шарфы; в) ступни; г) торты?
2. В каком слове первый слог ударный: а) жалюзи; б) свекла; в) столяр; г) эксперт?
3. Отметьте слово с неверным ударением (ударный слог выделен): а) апостроф; б) 

избалованный; в) углубит; г) торты.
4. В каком слове согласный перед буквой «е» произносится мягко: а) антитеза; б) 

теннис; в) гротеск; г) тенор?
5. В каком слове согласный перед буквой е произносится твердо: а) брюнет; б) тера-

певт; в) генезис; г) барельеф?
6. Укажите слово, в котором нормативными считаются оба варианта [чн], [шн]: а) 

скучно; б) прачечная; в) булочная; г) Ильинична.
7. В каком ряду все слова состоят из 9 звуков: а) взъерошить, настольная, сверхчутье; 

б) бельевая, сафьяновый, льстивость; в) объемность, Приамурье, въездная; г) разъем-
ный, льющийся, соловьиные?

8. В каком ряду только мягкие согласные: а) безмятежность, утешение, комментарий; 
б) бюллетень, часики, десятилетие; в) съешьте, по-щучьему, отличаешься; г) режьте, се-
ребряный, прищемит?
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9. В каком ряду во всех словах количество букв и звуков совпадает: а) страстное, 
бьющаяся, подстричь; б) июльский, маячить, прелестное; в) создаешь, поющие, мест-
ность; г) тростниковые, вскользь, разъярившийся?

10. В каком ряду во всех словах нет звука [з]: а) заранее; разжиться, выезжать; б) без-
радостный, изжарил, зеленеющий; в) разместиться, землемер, близкий; г) езжу, брызжет, 
синтез? Для справок

Для справок: 1. б, в; 2. б; 3. б, в; 4. г; 5. в; 6. в; 7. в; 8. б; 9. б; 10. г.
Станция «Лексика и фразеология»
1. Какое из перечисленных слов имеет значение «лицемерие, ханжество»: а) хвастов-

ство; б) равнодушие; в) фарисейство; г) авантюризм?
2. Выберите слово, к которому нельзя подобрать омоним: а) норка; б) река; в) спал; 

г) ласка.
3. В каком предложении вместо слова представить нужно употребить слово предо-

ставить: а) Этот дом представляет собой нечто похожее на замок; б) Актер умел пред-
ставить пение соловья; в) Вам нужно срочно представить отчет о командировке; г) Я 
представил вам возможность самостоятельно решать эти вопросы?

4. Какое из данных слов не является синонимом слова фильм: а) картина; б) лента; 
в) рама; г) кино?

5. В каком предложении слово буйный употреблено неуместно: а) Гремели камнями, 
боролись две буйные горные речки; б) И он уже не в силах унять буйной ярости и гнева; 
в) В XIV веке на Руси начался буйный расцвет архитектуры; г) Его буйное воображение 
приходилось сдерживать и направлять?

6. В каком ряду не все слова являются синонимами: а) узы, оковы, путы; б) вооб-
ражение, фантазия, вымысел; в) усердие, одолжение, услуга; г) холм, пригорок, возвы-
шенность?

7. В каком ряду не все фразеологические обороты являются синонимами: а) два са-
пога пара, одного поля ягоды, одним лыком шиты; б) душа уходит в пятки, душа в душу, 
душа нараспашку; в) выжимать соки, драть шкуру, тянуть жилы; г) прощупывать почву, 
закидывать удочки, пускать пробный шар?

8. Выберите из предложенного ряда пословицу: а) остаться у разбитого корыта; б) 
мал золотник, да дорог; в) грызть гранит науки; г) водить за нос.

9. Сколько пар антонимов в данных пословицах – Страшен враг за горами, но 
страшнее за плечами. Много шума, да мало толку: а) одна; б) две; в) три; г) антонимов 
нет?

10. В каком ряду сочетаний слов все прилагательные употреблены в переносном 
значении: а) лисья хитрость, железная воля, каменный дом; б) холодный ум, медвежья 
берлога, глубокий анализ; в) золотое сердце, теплый прием, чистая посуда; г) дырявая 
память, туманный намек, сердечный человек?

Для справок: 1. в; 2. б; 3. г; 4. в; 5. в; 6. в; 7. б; 8. б; 9. а; 10. г.
Станция «Синтаксис»
1. Не соответствует литературной норме словосочетание: а) пришла с базара; б) вер-

нулся с Кавказа; в) приехал из Львова; г) поехать до бабушки.
2. Правильно построены словосочетания: а) заведующий кафедрой; б) выйти с авто-

буса; в) памятник Пушкина; г) хранитель музея.
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3. В каком ряду даны все словосочетания со связью примыкание: а) вкратце изло-
жить, работать молча, сомневаюсь в этом; б) откуда-то издалека, кофе по-турецки, яйцо 
вкрутую; в) говорить невпопад, два рубля, любуясь собою; г) сжечь дотла, говорить впол-
голоса, в пустую комнату?

4. В каком предложении сказуемое составное именное: а) Мне хотелось бы купить 
новую кассету; б) И эту поступь миллионов ног должна сегодня чувствовать планета; 
в) Все реже слышен голос незнакомки; г) Без труда не может быть чистой и радостной 
жизни?

5. Какое предложение не является безличным: а) Мне выгоднее всего было остаться 
сегодня дома; б) Все темней и темней сад над землей; в) Она мечтой стремиться к жизни 
волевой; г) От его слов Никите становиться нестерпимо жутко?

6. В каком примере есть обращение: а) Русский характер! Поди-ка опиши его! б) 
Зима! Из глубины твоих снегов встают, чернея, пни деревьев. в) Чудо! Оно совершается 
в каждом листке. г) Прощанье! Скорбное слово!?

7. Какое предложение не осложнено уточняющим членом: а) Теперь же, после поло-
водья, эта река была саженей в шесть; б) Вдруг впереди, под темными горами, мелькнул 
огонек; в) Несмотря на плохую погоду, лыжные соревнования состоялись; г) Внизу, в 
тени, шумел Дунай?

8. Какой из вариантов продолжения предложения нужно выбрать, чтобы получилось 
сложносочиненное предложение: С самого утра мы начали нервничать… а) так что 
настроение было испорчено на весь день; б) и обсуждать возможные трудности пред-
стоящего дела; в) но погода не подвела нас и на этот раз; г) потому что каждый из нас 
чувствовал себя неуверенно?

9. В каком варианте правильно согласованы подлежащее и сказуемое: а) После слу-
чившегося отец с ребенком решили переехать; б) Я с моими сыновьями еду раньше; 
в) Писатель со своей семьей провели лето на даче; г) Сотня ребят разбежались во все 
стороны? 

10. В каком варианте правильно построены предложения: а) До конца пути оста-
вались пятнадцать километров; б) Ряд студентов участвовали в олимпиаде; в) Плащ-
палатка лежал в рюкзаке; г) Три подруги сидело на лавочке? 

Для справок: 1. г; 2. а, г; 3. б; 4. в; 5. в; 6. б; 7. в; 8. в; 9. б; 10. б.
Станция «Культура речи»
1. В каком ряду нет ошибок в построении словосочетаний: а) критиковать за ошибки, 

уделяет внимание на детали; б) обвинять за растрату, отдел кадрами; в) отметить досто-
инства, скучаю по вас; г) оплата за проезд, основываться на фактах?

2. В каком примере неверно указан вопрос к зависимому слову от глагола: а) возму-
щаться (против чего?); б) руководить (кем? чем?); в) беспокоиться (за что? за кого?); г) 
содействовать (кому? чему?)?

3. В каких предложениях слово свой – лишнее: а) Русская литература прошла дли-
тельный путь своего развития; б) Вдруг Софья теряет своё сознание; в) Во время летних 
каникул он мог целыми днями заниматься своей химией; г) Директор интерната своё 
главное внимание уделяет воспитательной работе; д) Каждая школа с учётом своей спец-
ифики определяет наиболее эффективную методику использования обучающих машин?
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4. В каких предложениях допущены речевые ошибки: а) Далее мы коснёмся этого 
вопроса более подробно; б) На ярмарке был представлен широкий ассортимент сапогов, 
туфлей и ботинок; в) «Держи обоими руками!» – сказала подруга; г) Голоса по дороге 
про темную речку поют? 

5. В каком варианте неправильно построено словосочетание: а) принять меры; б) 
приостановить меры; в) приложить силы; г) заслужил известность; д) приобрел извест-
ность?

6. Правильно построены словосочетания в вариантах: а) одеть пальто; б) одеть ре-
бенка; в) предоставить возможность; г) представить слово докладчику.

7. Тавтологичными являются словосочетания (плеоназм): а) свободная вакансия; б) 
новый файл; в) монументальный памятник; г) моя автобиография.

8. Правила лексической сочетаемости нарушены в предложениях: а) Этот фильм ока-
зал на нее (слово «просто» убрали)неизгладимое впечатление; б) У меня складывается 
мысль, что вы неясно представляете себе ситуацию; в) Они сыграли большую роль в 
этой истории; г) В этом деле он играет первую скрипку; д) Наконец-то этот ребус рас-
путан: задержаны трое бандитов.

9. Допущена ошибка в употреблении фразеологизма: а) поднять занавес над этой 
историей; б) красной нитью проходит мысль; в) пускать пыль в глаза; г) пока суд да дело; 
д) результаты не замедлят себя ждать.

10. В каких предложениях глаголы употреблены правильно: а) Им двигает чувство 
сострадания; б) Ветер колыхает листву; в) Листья колышутся на ветру; г) Институт орга-
низовывает подготовительные курсы; д) Человеку свойственно ошибаться?

Для справок: 1. в, г; 2. в; 3. б, в; 4. б, в, г; 5. б; 6. б, в; 7. а, в, г; 8. б, д; 9. д; 10. в, д.
Станция «орфография»
1. Как правильно написать про гостеприимную хозяйку: а) подчивала явствами; б) 

подчевала яствами; в) потчевала яствами; г) потчивала явствами?
2. Какая буква русского алфавита на письме может быть необязательной: а) ь; б) й; 

в) ы; г) ё?
3. В каком слове допущена ошибка при написании приставки: а) призидент; б) при-

скверный; в) прислониться; г) приукрасить?
4. Как пишется слово [переносица]: а) переносится; б) как слышится, так и пишется; 

в) зависит от части речи?
5. Найдите наречие: а) вследствие; б) в течение; в) на счет; г) всмятку.
6. Где требуется написание буквы «т»: а) сверс..ник; б) ровес..ник; в) опас..ный; г) 

искус..ный?
7. Найдите слово с пропущенной гласной «ы»: а) сверх..зысканный; б) без..дейный; 

в) дез..нфекция; г) меж..нститутский.
8. В какой из фраз требуется раздельное написание «не»: а) (не)лепый случай; б) (не)

веселое настроение; в) никому (не)известный актер; г) (не)постоянный характер писа-
теля?

9. Где пропущен мягкий знак: а) банщик; б) черешенки; в) удивляются; г) настеж?
10. Как можно взглянуть на человека: а) изподтишка; б) исподтишка; в) из-подтишка; 

г) испоттишка?
Для справок: 1. в; 2. г; 3. б; 4. в; 5. г; 6. а; 7. б; 8. в; 9. г; 10. б.
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Находясь на каждой из «лингвистических станций», участники показали не только 
отличное знание русского языка, но и слаженную работу, умение быстро отвечать на 
вопросы.

Интересным был заключительный конкурс «Домашнее задание»: каждая команда 
подготовила творческую интерпретацию современного русского фразеологизма, значе-
ние которого должны были разгадать участники других команд. 

Жюри оценивались не только правильность, грамотность, полнота и точность от-
ветов на вопросы, но также творческий подход, креативность мышления, мобильность, 
способность быстро реагировать и ориентироваться в обстановке.

Опыт показал, что игра «Лингвистический экспресс» может стать эффективной фор-
мой проверки знаний старшеклассников по русскому языку. Необходимо добавить, что 
каждому учителю, который захочет воспользоваться данным материалом, следует адап-
тировать его применительно к возможностям учащихся, принимающих участие в игре. 
Для студентов первого курса такие встречи со сверстниками-школьниками интересны в 
первую очередь тем, что в ходе «соревнования» им становится понятно: учёба – это труд, 
русский язык требует самого серьёзного отношения к себе. Тестовые вопросы, пред-
лагаемые на подобных мероприятиях, могут быть полезными не только учителям для 
подготовки учащихся к внешнему независимому тестированию по русскому языку, но 
и учащимся-старшеклассникам, абитуриентам и студентам для самоподготовки и само-
контроля.
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ПрЕПодаваниЕ ангЛийСКого ЯЗЫКа СтудЕнтам вуЗа 
на оСновЕ рЕгионаЛЬно-наЦионаЛЬного КомПонЕнта

Стаття присвячена питанню використання регіонально-національного компоненту 
в умовах полікультурного освітнього простору вищих.  Аналізується його роль у підви-
щенні якості професійної підготовки фахівців до практичної діяльності у своєму регіо-
ні. Підкреслюється необхідність використання інформаційних технологій.

Ключові слова: полікультурна освіта, викладання іноземної мови, міжкультурна 
компетенція, регіонально-національний компонент, інформаційні технології.

В статье рассматривается применение регионально-национального компонента в 
условиях поликультурного образовательного пространства вуза. Выявляется его роль в 
повышении качества профессиональной подготовки специалистов к практической дея-
тельности в своём регионе. Подчёркивается необходимость использования информаци-
онных технологий.

Ключевые слова: поликультурное образование, преподавание иностранного языка, 
межкультурная компетенция, регионально-национальный компонент, информационные 
технологии.

The article deals with the usage of regional-ethnic component while teaching foreign lan-
guages. The importance of enabling students to conduct a cross-cultural dialogue with the 
awareness of cultural identity and respect to ethnic and linguistic diversity is emphasized. 
The Internet is regarded as one of the sources of different information encouraging students to 
participate in creative problem solving. The assignments for discussing various issues related 
to economic, social and cultural life of Krasnodar region in English are given.

Key words: multicultural education, teaching foreign languages, cross-cultural compe-
tence, regional-ethnic component, informational technologies.

Современные глобальные общественно-политические и экономические перемены в 
мире привели к резкому увеличению интереса к культуре разных народов. Расширение 
международных контактов, усиление интеграционных процессов, увеличение взаимооб-
менов предъявляют особые требования к образованию, его целям, содержанию и фор-
мам, отвечающим потребностям обучения на основе приоритетного внимания к форми-
рованию коммуникативной культуры личности вообще и коммуникативной компетенции 
специалиста в частности. 

Диалог культур выступает условием реализации современной образовательной па-
радигмы. Преобразования в мире изменяют инфраструктуру общества в сторону его де-
мократичности и поликультурности, что приводит к активизации национального само-
сознания этносов в новых социокультурных обстоятельствах, определяет потребность 
в разработке системы ценностей, смыслов и назначения поликультурного образования.
©   Ковалевич Е.П., Паперная Н.В., 2012
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Образование неизменно рассматривается как процесс духовного становления лично-
сти, происходящий в культуре и ориентированный на её свободное творческое развитие 
и стремление приобщиться к сокровищам культуры. Воплощая в себе интересы, цели 
и реальные возможности народа и личности, культура выступает как система субъек-
тивных смыслов и ценностных ориентаций и одновременно как духовный потенциал, 
предопределяющий вектор и границы поведения субъектов в обществе.

Социокультурная ситуация в нашей стране обусловила переосмысление ценностей 
и формирование на их основе новых образовательных парадигм. Включение региональ-
ного компонента в систему языкового обучения в вузе приобретает все большую акту-
альность. Изучение регионоведческого материала на занятиях по иностранному языку 
становится важной задачей образования, так как способствует повышению уровня меж-
культурной компетенции студентов и оказывает влияние на развитие навыков и умений 
иноязычного общения.

Тенденция регионализации в системе высшего образования России является одним 
из главных компонентов его содержания и предполагает введение историко-культурного 
и духовно-регионального опыта конкретного региона в организацию обучения иностран-
ным языкам. Региональный компонент представляет составную часть образовательного 
стандарта и играет важную роль в повышении качества профессиональной подготовки 
специалистов. От уровня знаний и умения интегрироваться в поликультурное сообще-
ство, сохраняя при этом свои национально-региональные особенности, зависит социали-
зация личности, реализация её сил и способностей.

Образование в полиэтническом регионе инициирует решение специальных культур-
ных проблем, а условия социокультурного пространства каждого региона выдвигают 
перед образованием специфические цели и задачи.

В связи с этим становится очевидным, что поликультурное пространство педагоги-
ческого вуза призвано учитывать условия социума и образовательной стратегии в ре-
гионе, особенности развития личности, её культурные задатки для решения проблем 
вхождения студентов в культуру посредством образования. Изучая иностранный язык, 
студенты узнают культуру другой страны и вместе с тем совершенствуют свои знания, 
расширяют кругозор, приобретают навыки общения и тем самым формируют свою ком-
муникативную культуру. Изучение иностранного языка есть способ постижения иного 
образа жизни и культуры и средство более глубокого понимания родной культуры. За-
дача преподавателя иностранного языка – развить в студентах способность к взаимо-
пониманию в общении с представителями разных культур и языков. По мнению специ-
алистов, именно культурологический подход в изучении иностранного языка поможет 
сделать это общение наиболее эффективным [1]. 

Северный Кавказ представляет собой многонациональный регион, в котором живут 
и взаимодействуют более ста народов, различающихся по уровню интенсивности вну-
тренних связей, спецификой политической организации, экономической и социальной 
характеристиками, языком и менталитетом [2]. В условиях образовательной стратегии 
в регионе преподаватель иностранного языка выступает в качестве связующего звена 
между представителями разных стран, народов, культур, осуществляя функцию «транс-
лятора культур» [3: 32].
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При подготовке студентов к культурному, профессиональному и личностному обще-
нию с представителями стран иных социальных традиций, общественного устройства 
и языковой культуры, следует помнить, что обучение реализуется в рамках культуры, 
обычаев и традиций, которые сложились в любом регионе Российской Федерации, где, 
как правило, проживают представители нескольких этносов.

Необходимость обучения иностранному языку с учетом регионально-национального 
компонента (РНК) продиктована тем, что понимание иной культуры возможно только на 
основе знания своей. Умение адекватно интерпретировать явления родной и иноязычной 
культур, сравнивать и делать выводы об общем и специфичном в системе культурных 
ценностей сопоставляемых сообществ, выходить из затруднительных положений в про-
цессе межкультурного общения, составляет суть социокультурной компетенции обучае-
мых, формирование которой является одной из ведущих задач языкового образования на 
современном этапе [4].

Интеграция РНК может осуществляться по двум направлениям. Первое направле-
ние связано с включением краеведческой информации в процесс изучения иностранного 
языка. Второе направление выражается в творческом переосмыслении полученной кра-
еведческой информации, в умении конкретизировать и анализировать исторические и 
современные тенденции развития региона. 

Основными задачами использования РНК в процессе преподавания являются:
1) овладение способностью читать несложные аутентичные тексты с целью понима-

ния основного содержания и извлечения специальной информации о родном крае;
2) формирование знаний об истории, культуре, реалиях и традициях своего народа 

и носителей языка;
3) включение в самостоятельную, групповую, проектную, исследовательскую дея-

тельность;
4) воспитание личности, способной сохранять и приумножать социокультурные 

ценности и традиции региона [5].
В рамках РНК представляется важным воспитание средствами иностранного языка 

толерантности к другой культуре, ценностного отношения к себе, другим и миру; актив-
ной жизненной позиции. При обучении иностранному языку в данных условиях следу-
ет принимать во внимание культурное и языковое разнообразие региона и методически 
интерпретировать релевантный материал, что объясняется следующим. Использование 
знакомой информации, во-первых, способствует усвоению явлений в изучаемом языке; 
во-вторых, дает дополнительную возможность студентам для самовыражения средства-
ми данного языка; в-третьих, повышает в целом мотивацию его изучения.

Известно, что для расширения языковых и страноведческих знаний студентам не-
обходимо владеть навыками использования информационных технологий, что невоз-
можно без применения компьютера, в частности сети Интернет, как неотъемлемой части 
современного языкового образования. Возможности Интернета в плане создания соци-
ально-культурного аспекта развития личности являются уникальными: сетевые ресурсы 
помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей и склонностей 
обучаемых. Глобальная сеть создаёт условия для получения любой необходимой инфор-
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мации, позволяя наряду с текстовой активно использовать графические и звуковые фай-
лы, видеозаписи и т.д. [6].

Внедрение информационных технологий в обучение языку позволяет также повы-
сить мотивацию, уровень творческой самореализации, а также сформировать комму-
никативные навыки и межкультурную компетенцию. Посредством Интернета студенты 
могут знакомиться и общаться с носителями языка из других стран при погружении в 
социокультурную и языковую среду, что в определенной степени нейтрализует лингво-
этнический барьер.

Интернет-технологии требуют от преподавателя продуманной реализации возмож-
ностей сети Интернет с одной стороны, и всестороннего учета особенностей и задач 
учебного процесса, с другой. Мы считаем, что информация о регионе на иностранном 
языке представляется полезной. Разумеется, преподаватель должен уметь отбирать Ин-
тернет-ресурсы, руководствуясь их целесообразностью, тематикой занятий и уровнем 
владения языком. 

Для решения практических задач, возникающих в вузовском образовании в усло-
виях поликультурной среды, необходимо обеспечение соответствующими учебниками 
и учебно-методическими комплексами. В процессе преподавания английского языка 
на факультетах Армавирской государственной педагогической академии апробируется 
учебно-методический комплекс Krasnodar Region – the Land of Diversity (Краснодар-
ский край – мозаика языков и культур), состоящий из следующих разделов: Glimpses of 
History, Cultural Tips, Industry & Agriculture, Schools & Universities, Health Care, Sport, 
Recreation & Tourism, раскрывающих историко-культурное наследие Краснодарского 
края и Армавира, перспективы его социально-экономического развития в рамках подго-
товки к проведению Олимпиады-2014 и расширения всемирных туристических связей, а 
также потенциал в области образования и здравоохранения.

Помимо 7 разделов, в структуру УМК входит пояснительная записка, грамматиче-
ский справочник, словарь, список нестандартных глаголов и скрипты к видео / аудио-
материалам, имеющимся на сайте http://www.bbc.co.uk. Во всех разделах имеются такие 
типы заданий, как Lead-in, Reading, Listening, Speaking и Writing /Project. Каждый 
раздел содержит упражнения, предназначенные для развития той или иной компетенции. 

Основной задачей УМК является создание условий, способствующих освоению сту-
дентами особенностей национальной культуры и культур родного края. Проиллюстриру-
ем сказанное заданиями на основе материалов сети к упражнениям из разных разделов.

Lead-in (раздел Cultural Tips): 
1. Look at the photos. Do you like folk music? 
2. Have you ever attended the performance of the Kuban Cossack Chorus?
3. Complete the sentences using the words or phrases in the box: 
creative orientation; performs; contemporary; dates back; artistic directorship
1. The history of the State Academic Kuban Cossack Chorus __________ to 1811 when a 

Military Choir was founded in the town of Ekaterinodar.
2. Its name and __________ varied a number of times.
3. From 1974 the __________ of the Chorus belongs to the folklorist and composer, 

People’s Artist of Russia and Ukraine, Professor Victor Zacharchenko.
4. The Chorus triumphantly __________ both at home and abroad.
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5. Its concert programs harmoniously comprise folk songs and dances, religious music and 
songs by __________ composers (http://www.kkx.ru/about). 

Listening (раздел Recreation & Tourism): Play the slide show London Street Photogra-
phy at Specials (http://www.bbc.co.uk) and see if you can answer the following two questions:

What characterises street photography? (an element of chance)
How many years of street photography does this exhibition cover? (170 years)
Reading (раздел Glimpses of History): Read about the museum and say if the following 

statements are true (T) or false (F). 
1. The Krasnodar Regional Art Museum was founded by 

F.A. Kovalenko in 1904 – a Yekаterinodar’s art amateur. 2. At 
the beginning of the 20th century, the museum funds have been 
supplemented by personal collections of Academician L.F. Ili-
chev.3. The museum is included into a list of the best provincial 
museum establishments of the region. 4. The constant attention 
is paid to the educational and charitable activities, implementing 
a long-term partner project for orphanages “A Mosaic of Kind-
ness”. 5. The museum has acted as the initiator to carry out an 
all-European cultural action in the region that of the “Night of 
Museums” (http://www.krasnodar.ru).

Speaking (раздел Sport): In pairs, act out an interview between the head of the town’s 
sporting committee and a journalist about sporting centers and complexes in Armavir. Use the 
prompts: 

town’s sports facilities (swimming pool, skating-rink, stadium, etc.); to book a tennis court; 
to organize a football match; the council; to be concerned; lack of information /advertising; 
equipment; membership fees (http://www.armawir.ru).

Writing (раздел Recreation & Tourism): Your friend from an English-speaking country is 
coming to Krasnodar Region on holiday. Write about the most popular attractions. For more 
information see the sites http://en.wikipedia.org; http://www.armawir.ru; http://www.krasnod-

ar.ru; http://www.kkx.ru/about.
Armavir – enjoy the play at the thea-

tre; Krasnaya Poliana – ski; Voskhod 
studfarm – ride horses; Lagonaki – ad-
mire the mountains; Ataman’ – discover 
the past; Krasnodar – see the concert of 
the Kuban Cossack Choir; Sochi – swim 
in the sea.

Project (раздел Schools & Universi-
ties): Present the faculty you study at using 

the information from the website (http://www.agpu.net).
В каждом разделе УМК имеется рубрика, содержащая небольшую по объёму инфор-

мацию, соответствующую тематике раздела Do You Know?:
From 15 to18 September 2011 the anniversary, tenth International Investment Forum 

Sochi 2011 took place in the city of Sochi. In total more than 8200 participants registered at 
the Forum. 



394

The delegations of 32 of the 53 subjects of the Russian Federation represented at the 
Forum were led by Heads of Regions. 

There were 548 overseas participants from 47 foreign states. 
The area of the Krasnodar Region pavilion totaled 2000 square metres.
The Administration of Krasnodar Region signed 43 agreements to a value of approximately 

147.5 billion rubles (http://www.forumkuban.com).
Таким образом, дальнейшая разработка РНК позволит не только обновить и углу-

бить содержание обучения языку в целом, но и подготовить обучаемых к практической 
деятельности в своём регионе, а использование информационных технологий будет спо-
собствовать повышению мотивации и уровня творческой самореализации будущих спе-
циалистов.
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