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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 81:1

Троицкий С.А.
(Санкт-Петербург, Россия)

СКРЫТОЕ И ЯВНОЕ В ЯЗЫКЕ: СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА
Стаття присвячена опису зв’язків мови та соціально культурного контексту, історизму мови. В обіг вводиться поняття «безперервний континуум свідомості».
Ключові слова: мова, безперервний континуум свідомості, історизм, соціальна природа мови, соціум.
Статья посвящена описанию связей языка и социально-культурного контекста, историзма языка. В оборот вводится понятие «непрерывный континуум сознания».
Ключевые слова: язык, непрерывный континуум сознания, историзм, социальная
природа языка, социум.
This article describes the connection between language and socio-cultural context. The
phenomena of historicism of language are revealed.
Key words: language, continuum of consciousness, historicism, the social nature of
language.
Работа выполнена в рамках проекта
«Комплексное историко-философское и музееведческое исследование «Петербургская
философия как историко-философское явление», №23.38.91.2012
Так вот я и прошу вас убедительно и умоляю, о мужи афиняне:
услыхавши, что я защищаюсь теми же словами, какими привык
говорить и на площади у меняльных лавок, где многие из вас слыхали меня, и в других местах, не удивляйтесь и не поднимайте
из-за этого шума. Дело-то вот в чем: в первый раз пришел я теперь
в суд, будучи семидесяти лет от роду ; так ведь здешний-то язык
просто оказывается для меня чужим, и как вы извинили бы меня,
если бы я, будучи в самом деле чужеземцем, говорил на том языке
и тем складом речи, к которым привык с детства, так и теперь я
прошу у вас не более, чем справедливости, как мне кажется, - позволить мне говорить по моему обычаю, хорош он или нехорош
– все равно, и смотреть только на то, буду ли я говорить правду
или нет; в этом ведь и заключается долг судьи, долг же оратора говорить правду.
Платон. Апология Сократа.
© Троицкий С.А., 2012
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Здесь действует какая-то высшая логика миросозерцаний, о
которой мы обычно стараемся не вспомнить. Но логика эта мстит
за себя тем, что обращает в схоластические диспуты почти все
наши дискуссии и полемики по методологическим вопросам.
Н.С. Войтинская. Викгоф
Человек самонадеянно думает, что он говорит языком, это верно лишь отчасти, обратная часть этого высказывания – язык говорит человеком, цинично используя его как
инструмент. Благодаря этому паразитированию на человеке язык живет и развивается, соответствуя предъявляемым ему запросам и решая ставящиеся перед ним задачи,
с одной стороны, но с другой, определяя культурную, историческую ситуацию и деятельность человека. «В основе каждого существа лежит принцип недостаточности…»
- передает М. Бланшо слова Ж. Батая [1: 12]. Это высказывание отлично подходить для
иллюстрации многих проявлений человека, его жизни и деятельности, а если учесть авторитет Батая, то с указанием автора может быть использовано и для аргументации, ведь
Батай не мог ошибаться (такова презумпция ума у автора и истинности у авторитетного
автора). Принцип недостаточности определяет и существование языка, поскольку я начинаю говорить только тогда, когда мне не достаточно указания, в случае отсутствия
предмета. Правда тезис о недостаточности можно перевернуть и сделать его тезисом о
переизбытке: я говорю, когда недостаточность касается моего молчания или действий,
сопровождаемых молчанием, когда я не могу не говорить, когда мое внутреннее (эстетическое) прорывается наружу. В любом случае речь идет об отсутствии меры. С самых
первых описаний христианского рая, Царства Божия оно предстает как царство меры,
а язык время, атомарность и другие свидетельства несовершенства тварного мира отсутствуют. Однако человек вынужден существовать в тварном мире, быть существом,
вести себя как существо, соответствовать идее существа. А поскольку речь идет о недостаточности, существование человека подчинено ей и направлено на ее преодоление,
- человек вынужден искать свое довершение, дополнение и, следовательно, чтобы быть
существом, нужно принадлежать к сообществу существ. И преодоление моей недостаточности осуществляется мною настолько сильно, насколько она осознается, и касается
это не только и не столько моей телесной природы, поскольку она в условиях, когда
развитие человеческого тела однообразно, цикл изменений повторяется от тела к телу,
метаморфозы предсказуемы, не выглядит недостаточной. Моя непохожесть как свидетельство несовершенства и недостаточности проявляется, прежде всего, в том, что не может быть объектом сравнения, а потому заведомо неповторимо, - к моему внутреннему,
духовному содержанию. Здесь возникает целый клубок парадоксов: моя человеческая
повторяемость в теле является залогом моей неповторимости душевной, мое осознаваемое душевное несовершенство (моя неповторимость, оригинальность, самобытность),
стимулирующее процесс его преодоления зависит от повторяемости (понятности Другому как факта и его биографии тоже) моей самобытности. В этом отношении понятность Другому есть результат не одномоментного действия сознания, а еще и результат
совершившейся истории (биографии) Другого. Тело вряд ли может иметь некое самобытное и самостоятельное развитие, историю, а не быть вечным ее повторением. Это
телесное постоянство, телесная рифма моего тела с другим оказывается основой для
6

кажущейся атональности моего душевного устройства. В психологической жизни моего
Я этой видимости достаточно, чтобы быть для меня единственной истинной реальностью, обладать предельной достоверностью, а потому быть источником моих поступков.
Но овнешнение моего внутреннего (эстетического или психологического) атонального
состояния, превращение мысли или чувства в поступок нуждается в функционирующей
системе перевода. В данном случае, этой системой является то, что позволяет объединять существа в сообщества, а людей в народы, общий опыт, похожесть наших переживаний, некое «метасознание». Речь не идет о Божественном разуме, являющимся источником индивидуального сознания, для сообщества это безразлично. Идея Бога актуальна
для отдельного человека, сообщество же нуждается в идее Божественных (про)явлений.
Метасознание, т.е. доиндивидуальный опыт, осознанное до появления моего сознания, это проявление коллективной, социальной основы моего существования, вынуждающей
меня искать свершения совершенства в обществе. В этом отношении «то, что я обдумываю, обдумывается не мною одним» (Ж. Батай [1: 12]).
В книге, вышедшей в 1982 [3] году, М. Мамардашвили и А. Пятигорский вплотную
подошли к тому феномену, которому чуть позже дал название Мамардашвили. «Расположение сознания и его образований, - писалт он, - мы должны представлять в измерении,
которое я и назвал неразделимым континуумом «бытия-сознания», как общую (совместную) основу причинных пространственно-временных терминов и терминов сознательных смыслов построения наших рассуждений о событиях и процессах» [4: 73]. Данное
М.К. Мамардашвили описание практически соответствует тому, что во психоаналитической традиции неофрейдизма названо коллективным бессознательным, но К. Юнга и
его последователей интересовало проявление этого сверхиндивидуального в психологии
отдельной личности, поэтому их описание касается применительной стороны явления, и
потому вызывает вполне определенные, психоаналитические коннотации. В отличие от
К. Юнга, М. Мамардашвили описывает явление безотносительно к его использованию
и происхождению. Однако данное философом название не прижилось в литературе, возможно, из-за громосткости: неразделимый континуум «бытия-сознания», а возможно,
из-за того, что принципиально не было далее разработано.
Думается, что обозначенный континуум есть все-таки достояние сознания в большей мере, поэтому десять лет назад был предложен термин «непрерывный континуум
сознания» [2]. Толкование реальности (бытия) – это всего лишь выход в виртуальную
реальность. Феномены нашего психического мира, нашего сознания напрямую не взаимодействуют с окружающей нас реальностью, которая для нас существует только
отфильтрованном нашим сознанием виде. Давний предмет философских медитаций,
согласование феноменов нашего сознания и явлений так называемой объективной реальности, оказывается актуальным и сейчас. Если мы следуем заданной традиции разделения на объективную и субъективную (толкование явлений объективной реальности,
виртуальность) реальность, то нужно представлять себе, что первая есть такая же наша
субъективная реальность (объективная реальность для нас предстает как наше представление об объективной реальности). Реальность – потенция виртуальности, ее основа, но
не наоборот, виртуальность вовсе не является в-себе-реальностью. Она не может быть
основой для разворачивания реальности, но может служить основой для разворачивания
другой виртуальности. Таким образом, виртуальность может удваиваться сколько угодно
7

раз, но реальность всегда одна, и ее сущность – это ее наличие. Все толкующие о реальности экзистенциально заброшены из реальности в виртуальность. Формирование этой
виртуальности строится по описанному еще Аристотелем принципу. С помощью термина μίμησις, «подражание», «отражение», «вбирание-в-себя-внешнего» («отражение»
предполагает связку отражающий-отражающийся, которая существует только в момент
отражения, хотя μίμησις подразумевает некую постоянную нераздельность этих двух составляющих) Аристотель описывает сущность искусства, оно есть измененная форма
окружающего мира. В процессе становления искусством (имманенцией) происходят
некоторые изменения в трансцендентном. То, что изменяется, уже не является трансцендентным, но и еще не стало имманентным. Процесс отражения, вбирания-в-себявнешнего накладывает на отражаемое все отпечатки, которые только есть у отражающего, включая отпечатки ступней, пальцев, структуру ДНК, расположение шрамов и т.д.
Отражается только то, что отражающего окружает. Ничего другого он и придумать себе
не в силах. Таким образом, искусство – фиксация реальности живущего [5].
Каждый текст, стоит отметить, тоже является принадлежащим к реальности, в силу
его наличия, а вот все толкования (чтения) текста и, более того, все манипуляции с ним
выбрасывают читателя (комментатора) в бескрайность виртуальности, тем самым читатель теряет текст, теряет и собственную идентичность, которая при таком понимании
заменяет собой сущность. И читатель, и текст для читателя (во многом они совпадают)
распадается на множество смыслов, толкований, которые являются «двойниками» объективной реальности текста. «Двойников» в кавычках, поскольку это не точно такие же
реальности, а всего лишь копии с добавлениями элементов читательской идентичности.
Читать «Вишневый сад» А.П. Чехова как читатель-помещик, совсем не то же самое, что
читать как читатель-режиссер или как читатель-профессор режиссерского факультета
театрального ВУЗа. Читатель разный, но и текст разный. Каждый читатель находит в
тексте своего «двойника», выстраивая на основе текста свой мир, свой космос, который
будет изменяться с каждым мгновением, поскольку меняется сам человек, поэтому нельзя взять и состояние-мира-в-один-конкретный-миг сделать вообще-состоянием-мира.
Непрерывный континуум сознания таким образом можно определить как совокупность
таких состояний, содержащихся в индивидуальной памяти и как память о личном опыте,
и как память о коллективном опыте.
Реальность содержит в себе все богатство вариаций на тему реальности, но вся виртуальность, содержа бесконечность вариаций, все-таки не может представить вариацию,
выходящую за рамки непрерывного континуума сознания того, кто эти вариации создает. Даже измышляя самое неведомое, я не могу не придать ему черты реально существующего, т.е. даже самое неведомое/невидимое я собираю из того, что ведомо/видано.
Любая фантазия (фантастика) – отражение реальности, ее «двойник», а вернее сказать
отражение непрерывного континуума сознания, который содержит в себе не только всю
виртуальность, но и правила высказываний, не только означаемое, но и означающего.
Непрерывный континуум сознания образован таким образом «из вúдения и говорения,
из зримого и выразимого, из пространств видимости и полей читабельности» [6: 72].
Страты, исторические формации в смысле Фуко-Делеза суть проявления непрерывного
континуума сознания в различные эпохи. Но Фуко, употребляя термин «исторические
формации», не учитывает, что состояние непрерывного континуума сознания зависит
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не только от исторической эпохи, в которой он существует. Но и в один момент времени
может существовать множество непрерывных континуумов сознания.
Конечно, явления бытия преобразуются в явления сознания, а значит, этот континуум, это напряженное поле расположено между бытием и сознанием (об этом говорит и
М.К. Мамардашвили). Однако континуум влияет на бытие опосредованно – через сознание, а на сознание – непосредственно. В принципе можно сказать, что этот континуум
и есть сознание с одной лишь оговоркой – сознание не исчерпывается этим континуумом, он, если так можно выразиться, элемент общественного сознания. Он тождественен
культуре, духовной культуре. Материальная культура – олицетворение тех идей, которые
«носятся в воздухе», иначе говоря, которые составляют непрерывный континуум сознания. Он является контекстом для возникновения тех или иных феноменов культуры.
Культурность же есть степень вхождения в непрерывный континуум сознания. Проверкой степени вхождения непрерывный континуум сознания служит, например, остроумие.
Поскольку каждый человек, без исключений, включен в систему непрерывных континуумов сознания, поскольку все действия каждого человека и, более того, все мысли
детерминированы этой системой пересечений непрерывных континуумов сознания, то
можно подумать, что это не приемлет идею о неповторимости, об исключительности
каждого человека, каждой личности. Однако на самом деле все совсем наоборот, каждый человек неповторим, исключителен именно из-за того, что в каждом человеке пересекаются совершенно разные континуумы, и именно эта неповторимость пересечений и
создает неповторимость личности, неповторимость индивидуального сознания. Именно
эта неповторимость и делает человека одиноким. Он устанавливает связь Я-Ты с принадлежащим к тому же непрерывному континууму сознания, устанавливает такую же
связь с принадлежащим к другому его непрерывному сознанию, так же и с третьим, и
с четвертым, и с …ым, но вся проблема в том, что ни один из этих Ты не может стать
полноценным Ты, т.е. слиться с Я, как это возможно в архаических культурах, в мифологическом сознании (Мы), где единство непрерывного континуума сознания обеспечивает
единство желаний, действий, мыслей.
В непрерывном континууме сознания существуют знаки, символы, язык (его идеальная часть, т.е. то, что обозначается словами), смысл, идеи – одни для какой-то общности людей (народа, группы). Он является основой для понимания людьми друг друга,
для диалога, осуществлением отношения Я-Ты. Каждая общность людей вырабатывает
свой непрерывный континуум сознания, и на нем основывается ее сущность. Основным
средством выражения его является язык. Существуя как неосознаваемое, как элемент
повседневности, он не требует для выражения мыслей, чувств, идей специальной технической подготовки каждый раз, когда необходимо их выразить. «То, что заключается в
речи, должно воспроизводиться говорящим лицом и происходить помимо самой речи»,
- писал Аристотель [5: 51]. Понимая, что язык несовершенен и функционален, тем не
менее, мы пользуемся именно им, рассчитывая на понимание со стороны слушающего. В языке работает то, что предшествует пониманию, то, что позволяет быть языку
техничным, содержать в себе множество смыслов, обращаться к контекстам, внешним
ситуации. «Кроме цитат, нам уже ничего не осталось, наш язык – система цитат» [7: 201].
Цитата как ярлык текста позволяет не приводить весь контекст, из которого эта цитата
была взята, он вспоминается сам. Неосознанность нашего понимания позволяет нам за9

частую пользоваться языком автоматически, и в виде дежурных отписок и отговорок,
готовых ответов и установленных языковых клише, и в виде такого творческого метода,
как автоматическое письмо, использующее эти языковые штампы для создания художественных произведений. Конечно, в отношении автоматического письма остается вопрос о действительной автоматичности, насколько человек может быть использован как
культурный, психологический и т.п. ретранслятор, однако такой метод (автоматическое
письмо) подтверждает досознательный, сверхиндивидуальный уровень языка, которым,
по всей видимости, может быть непрерывный континуум сознания.
Обучение закладывает основания для того, чтобы все получающие это же образование мыслили «на одной волне», поскольку является объектом коллективного опыта,
как сам процесс обучения, так и содержание его. Непрерывный континуум сознания,
уже – язык, предполагают существование внутри результатов прежнего опыта, в этом
отношении историзм языка – это его характерная черта. Историзм как последовательное
накопление смыслов, привязанных к слову, словосочетанию, фразе, абзацу и т.д. Причем,
чем больше элементов включает исходный рассматриваемый объект, тем, за редким исключением, конкретнее и однозначнее аллюзия, а значит определеннее контекст и, следовательно, смысловая нагрузка.
Есть свой непрерывный континуум сознания и у профессионально занимающихся
философией, для его выработки служит обязательный курс истории философии, это основа, на которую надстраиваются остальные философские дисциплины. Процесс институализации науки – свидетельство установления непрерывного континуума сознания,
общего профессионального интеллектуального поля, которое и позволяет специалистам
понимать друг друга. Историзм языка проявляется и формировании профессионального
языка как способность накопления терминов, как ярлыков, за которыми закреплено то
или иное технические, функциональные понятия. Как пример, неприятие русской философии до XIX в. Г.Г. Шпетом объяснялось термином «невегласие», который обозначал
не просто отсутствие философского языка или его незнание русскими книжниками, но
отсутствие истории философии, отсутствие философского опыта, общего для профессионального сообщества. Общий философский опыт заложен в профессиональном философском языке так же, скажем, как накопление знаний в области медицины выражается
в медицинском терминологическом и понятийном аппарате. Нам не обязательно проходить весь исторический путь каждый раз, когда мы что-то хотим обозначить, у нас уже
есть готовые языковые конструкции, в которых зафиксирован полученный опыт предшествующих поколений специалистов, или, если мы говорим не только о профессиональном языке, то шире – человечества.
Историзм нашего восприятия предполагает знание нами всей генеалогии воспринимаемого объекта. И хотя нам важно развитие его во времени, генеалогические связи, истоки вызывают у нас неосознаваемое позитивистское исследовательское любопытство.
А потому слово содержит в себе тома энциклопедий, движет сонмами ссылок и гиперссылок в нашем сознании, позволяя говорить библиотеками. Выделение у слова времени
и пространства, как разделяемое и определяемое, свойственное имяславцам и их наследникам (Лосеву, Булгакову и др.) – теория несколько надуманная, т.к. слово предполагает
историю, как воплощение времени, воплощающуюся в ссылках и аллюзиях, но не телесность, ибо слово используется как сила (функциональная сторона) либо как история.
10

Неудивительно, что при всем старании философию слова Булгаков так и не завершил,
вероятно, из-за того, что одной из исходных была посылка о существовании тела у слова
(произнесение слова – это придание тела). Но предполагая наличие телесности (пространственного присутствия) слова можем ли мы представить самостоятельность слова, даже в самом элементарном случае, нет, мы путаемся в паутине смыслов, ничего
не получая в статике, ибо произнесенное, или написанное слово, запускает механизм
не только наделения смыслом само произнесенное, порождает волнообразную реакцию
переписывания всех смыслов. При этом, процесс этот не остановить и окончательный
результат не получить.
Но язык не является элементарной калькой реальности. Конечно, внутри него существует помимо общего коллективного опыта, являющегося таковым хотя бы по факту
молчаливого согласия с конкретным состоянием языка, его понятийным и терминологическим составом, языковыми техниками, - существует что-то еще, что определяет содержательное и формальное состояние языка. Искать в дальнейшем это начало, как кажется,
необходимо в технике его применения, ведь язык отражает не столько реальность, не
только мыслительные схемы (еще неизвестно, что первично, мышление или язык), но и
подчинен тому, для чего применяется. Элементарные различия в описываемых чувстве
и действии становится отчетливо заметно и за счет языковых различий в описании того
и в описании другого.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бланшо М. Неописуемое сообщество. – М., 1998.
2. Троицкий С.А. Непрерывный континуум сознания как основа для философствования. // Философия ХХ века: школы и концепции. Материалы работы секции молодых
ученых «Философия и жизнь». Материалы научной конференции 21 ноября 2000 г. –
СПб., 2001. – С. 267-270.
3. Мамардашвили М.К., Пятигорский А. Символ и сознание. – Иерусалим, 1982.
4. Классический и неклассический идеалы рациональности. – Тбилиси, 1984.
5. Аристотель. Поэтика.— СПб., 1998.
6. Делез Ж. Фуко. – М., 1998.
7. Борхес Х.Л. Утопия усталого человека // Борхес Х.Л. Круги руин. –СПб., 2000.

11

УДК 811.112.2: 81’373.612.

Воробець П.О.
(Івано-Франківськ, Україна)

КОНЦЕПТИ СМАКУ І ЗАПАХУ В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ:
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ
Стаття присвячена розгляду сенсорних категорій смаку і запаху як елементів концептуальної картини світу. Висвітлюється зв’язок їх фізіологічних механізмів та особливостей мовної репрезентації.
Ключові слова: концепт, когнітивна категорія, перцепція, вербалізація
Статья посвящена рассмотрению сенсорных категорий вкуса и запаха как
элементов концептуальной картины мира. Освящается связь их физиологических механизмов и особенностей репрезентации в языке.
Ключевые слова: концепт, когнитивная категория, перцепция, вербализация.
The article deals with sensory categories of taste and odor as elements of the conceptual
picture of the world. Connection between their physiological functioning and peculiarities of
verbal representation are clarified.
Key words: concept, cognitive category, perception, verbalization
У руслі сучасних лінгвістичних досліджень, характерними рисами яких є багатовекторність та антропоцентризм, актуальним є дослідження різноманітних концептів як
складових концептуальної і мовної картини світу. Оскільки людина пізнає навколишнє
середовище саме через органи чуття, до базових елементів концептуальної картини світу
можна віднести сенсорні (перцептивні) концепти.
Об‘єктом нашого дослідження є особливості вербалізації концептів смаку і запаху в сучасному німецькомовному дискурсі. Предметом – номінативні одиниці, які
об’єктивують сенсорну інформацію про смак і запах. Матеріалом дослідження слугують лексикографічні джерела і газетні статті із корпусу сучасної німецької мови Берлінсько-бранденбурзької академії наук – DWDS.
Сенсорна лексика неодноразово розглядалась лінгвістами, проте в центрі уваги традиційно були візуальний та аудіальний модуси, густативному та одоративному відводилась другорядна роль. Актуальність нашого дослідження обумовлена відсутністю праць,
присвячених розгляду концептів смаку і запаху в німецькій мові. У зв’язку зі специфічністю, певною дифузністю і складністю реалізації в мовленні цих когнітивних категорій,
вони потребують докладнішого розгляду.
Інформація, яку ми отримуємо від різних сенсорних систем (зору, слуху, дотику,
смаку, запаху), певним чином структурується в нашій свідомості, формує суб’єктивне
уявлення про оточуючий світ. Р.Й. Павіленіс розглядав концептуальну картину світу
як “систему інформації (думок і знань) про дійсний або можливий світ, яка постійно
конструюється індивідом” [1: 241].
Поняття мовної картини світу тлумачиться як характер віддзеркалення у мові концептуальної картини світу і мoвні засоби вираження знань про неї [2], своєрідне фіксування і категоризація навколишнього світу природною мовою [3: 82].
© Воробець П.О., 2012

12

Однозначного визначення поняття концепту немає, але можна виділити такі його головні ознаки як образність, національно-культурна специфічність, структурованість,
належність до концептуальної картини світу, об’єктивізація в мовній картині світу за
допомогою мовних засобів різних рівнів. Вивчення концептів через їх реалізацію у мові
дає можливість розкрити механізми категоризації навколишньої дійсності представниками різних мовних спільнот. Як когнітивні сутності концепти мають перцептивну природу й емоційно-оцінно переживаються індивідами [4: 99].
Безумовно, усі сенсорні концепти є життєво важливими і тісно пов’язані між собою,
проте знаходять своє вираження у мовній картині світу нерівномірно. Серед п’яти чуттів
смак і запах традиційно відносять до периферійних модальностей. Їх фізіологічні механізми не до кінця вивчені, і в психології їм також приділено мало уваги. Периферійність
модусів смаку і запаху детермінує їх вербалізацію. В повсякденному житті люди досить
рідко обговорюють смак і запах певної страви чи продукту. Суттєвою передумовою таких дискусій могла б стати чітко окреслена і точно визначена термінологія на позначення вражень, отриманих від органів чуття, яка, наприклад, існує в гастрономічній сфері
(мова виноробства), парфумерії тощо.
Те, що для опису смакових та одоративних відчуттів відсутній чітко визначений
словниковий запас, з одного боку, можна пояснити тим, що відчуття смаку і запаху з
фізіологічної точки зору є суб’єктивними. Причинами цього є наявність індивідуальних
бар’єрів сприйняття певних смакових чи одоративних якостей та суб’єктивної шкали
оцінки, сформованої на основі власного досвіду, відповідно до якої оцінюються нові відчуття. Отож, відоме латинське прислів’я: “De gustibus non est disputandum“ (Про смаки
не сперечаються) має фізіологічне підґрунтя. З іншого боку, здатність виражати сенсорні
відчуття словами, залежить від мовних вмінь і навичок індивіда.
Хоча описи смаків і запахів є суб’єктивними, це не виключає того факту, що сприйняття смаку і запаху та їх вербалізація зазнають впливів історичних, культурних і соціальних факторів. Наприклад, в різних національних кухнях по-різному оцінюється
гострота страви, використовуються різні спеції і продукти. Так, у представників німецькомовного середовища запах кориці викликає позитивні асоціації, зокрема зі святкуванням Різдва. В той час, як представники культур, незнайомих із цими прянощами, смак
та аромат кориці сприймають як щось отруйне, а отже небезпечне і неприємне [5: 109].
Тобто те, яким чином ми сприймаємо і реагуємо на сенсорні подразники, визначається як
нашим індивідуальним досвідом, так і колективним досвідом соціуму.
Е.Б. Гольдштейн у своїй фундаментальній праці «Відчуття і перцепція» порівнює
процес сприйняття із театром і глядачем: «Глядачі бачать лише невелику частину того,
що відбувається під час вистави. Так і сприйняття світу навколо Вас є невеликою частиною того, що відбувається під час сприйняття» [6: 5]. На думку дослідника, процес сприйняття включає такі чотири взаємопов’язані компоненти: стимули (те, що
подразнює наші рецептори), електронні сигнали (які продукуються рецепторами і
передаються до головного мозку), досвід і дія, знання. Знання – це будь-яка інформація, яку реципієнт привносить у ситуацію сприйняття. Цей елемент може впливати
на різні етапи сприйняття. Прикладом того, як знання, отримані багато років тому
можуть впливати на процес перцепції є здатність розпізнавати об’єкти, тобто відносити їх до певної категорії [6: 5-10].
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Категоризація стимулу відбувається шляхом номінації. Таким чином набутий досвід, в тому числі й мовний, впливає на перцепцію, адже завдяки існуючим у мові позначенням, людина може вербалізувати свої відчуття. Отож, твердження психолога Е.Б.
Гольдштейна перегукується із думкою лінгвістів, зокрема Е. Сепіра про те, що «реальний світ» значною мірою будується на основі мовних звичок тієї чи іншої соціальної
групи» [7: 161].
Взаємозв’язок смаку і запаху обумовлений фізіологічно, адже при споживанні їжі
відбувається подразнення як смакових рецепторів у роті, так і нюхових в носовій порожнині. Чому людина не відчуває смаку, коли в неї застуда? Тому що запах і смак діють
як два компоненти єдиної системи. В англомовній фаховій літературі розрізняють такі
модуси перцепції як taste (смак), odor (запах) і flavor (аромат). Під flavor (аромат) розуміють поєднання смаку і запаху [6: 373].
Відповідником лексемі flavor в німецькій мові можна вважати іменник Aroma,
що вживається у двох значеннях: 1) der gute und intensive Geschmack oder Geruch von
etwas (das Aroma von Kaffee, Tee, Früchten, Zigarren) (добрий, інтенсивний смак чи запах чогось); 2) eine künstliche Substanz mit einem bestimmten Geschmack, die Lebensmitteln
hinzugefügt wird (штучна субстанція з певним смаком, яка додається до продуктів харчування) [L: 103]. В словнику Duden знаходимо вказівку на те, що Aroma позначає не тільки
смак чи запах, але й їх поєднання: stärker ausgeprägter angenehmer Geschmack und/oder
würziger Duft (сильний виражений приємний смак і/чи пряний запах) [D: 142].
Аналіз газетних текстів корпусу сучасної німецької мови свідчить про те, що значення лексеми Aroma детермінується контекстом. Проте іноді навіть в контексті не можливо чітко виокремити один із модусів, наприклад: Die meisten Comté-Räder lagern für
10 bis 20 Monate im Fort Saint-Antoine und entwickeln durch die langsame Reifung ihr volles
Aroma. (DIE ZEIT, 05.07.2008.)
Nicht dass die Wirsingblätter im Kartoffelpüree keinen Einfluss auf das endgültige
Aroma hätten, aber hier brachte der eingeplante Meerrettich die Entscheidung. (DIE ZEIT,
22.07.2004, Nr. 31.)
Sie kramen in den Regalen der Discountkette Netto nach Hansa-Keks und BambinaSchokolade, kochen Makkaroni mit gebratener Jagdwurst und Tomatensauce und mischen sich
in der Kneipe ein Herrengedeck zusammen. Es ist das Aroma ihrer Kindheit, ihrer Jugend,
ihrer besten Jahre, das sie da riechen und schmecken. (Berliner Zeitung, 05.11.2005, S. 1.)
Наведені приклади вказують на те, що лексема Aroma може вербалізувати комплексне відчуття – смак/запах, яке виникає при споживанні певного продукту. Взаємодію
густативних та одоративних відчуттів відзначали не тільки психологи, але й лінгвісти,
зокрема І.Г. Рузін у своїй праці загально-теоретичного характеру описуює модуси перцепції або перцептивні модуси та їх мовне вираження. Виключно на основі мовного критерію він виділяє такі модуси:
1) тільки зір – зір/дотик – тільки дотик;
2) тільки смак – смак/запах – тільки запах;
3) тільки звук [8: 69].
Зв’язок концептів смаку і запаху знаходимо також в етимології лексеми schmecken
(смакувати). В давньоверхньонімецькій (9 ст.) перехідне дієслово (gi)smecken – den
Geschmack von etw. empfinden, kosten (сприймати смак чогось, куштувати), а неперехідне
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(gi)smackēn – Geschmack, Geruch von sich geben, schmecken, riechen (поширювати смак,
запах, пахнути) (10 ст.). У середньоверхньонімецькій перехідне дієслово smecken означало: den Geschmack von etw. empfinden, kosten, den Geruch von etw. empfinden, riechen
(сприймати смак чогось, куштувати, сприймати запах чогось, нюхати) [DWDS].
Одоративна сема в значенні schmecken збереглася в окремих варіантах німецької мови, зокрема в південно-німецькому, австрійському і швейцарському лексема
schmecken вживається в таких значеннях:
- den Geruch von etwas wahrnehmen (сприймати запах чогось). Наприклад:
Schmeck, wie es nach Milch riecht – Brecht. Kaukasus Kreidekreis;
- einen Geruch verbreiten (поширювати запах). Напр.: Hier war alles hell, und es
schmeckte nach frischer Luft – Doderer. Lederbeutelchen [DWDS].
Вибірка із публіцистичних текстів корпусу сучасної німецької мови Берлінськобранденбурзької академії наук свідчить про те, що лексема schmecken у значенні «поширювати запах» вживається у сполученні з іменником Luft (повітря) (28 посилань).
Наприклад:
Die Luft schmeckt nach trockenem Holz. (DIE ZEIT, 07.07.2009.)
Tagsüber riecht Grosnyj nach Farbe. Die Luft schmeckt nach milchigem Zement und
kaltem Mörtel. (DIE ZEIT, 27.4.2007, Nr. 18.)
Aus Setzlingen wurden Bäume, Hecken wuchern, die Luft schmeckt nach Buschwindrosen.
(DIE ZEIT, 28.06.2001, Nr. 27.)
In Niebüll fängt alles an, schon die Luft: Rau und frisch, sie stinkt nicht, sie schmeckt nach
Salz. (Der Tagespiegel 22.09.2003, S. -1.)
Найбільш частотним при цьому є вживання лексем Salz та salzig, які є типово густативними номінаціями (7 посилань), напр.: Es war warm, fast schwül. Die Luft schmeckte
salzig. (DIE ZEIT, 21.04.1989, Nr. 17.)
Die Luft schmeckt nach Salz. Seit der Jahrhundertwende wurde in Morsleben Kalisalz
gewonnen - bis 1969. (DIE ZEIT, 08.10.1993, Nr. 41)
Поява schmecken в одоративному значенні з іншими референтами є малочисельною
(2 посилання):
Der Hauch des Südens schmeckte nach Benzin und heißem Gummi, der mediterrane
Glanz des Himmels war stumpf von Auspuffgasen. (DIE ZEIT, 24.10.1980, Nr. 44.)
Du schmeckst nach Salz und Algen. Wir hatten den ganzen Nachmittag am Strand
verbracht. (Der Tagespiegel 1996-06-23, S. -1.)
Можна зробити висновок про те, що вживання schmecken в одоративному значенні
має національно-територіальні обмеження, характерне для усного мовлення, а в публіцистичний дискурс увійшло тільки частково, зокрема у словосполученні з лексемою Luft.
Густативний та одоративий модуси володіють у мові широким набором спільних
атрибутів. Вибірка з лексикографічних джерел свідчить про те, що поєднання сем «ЗАПАХ» і «СМАК» характерне для прикметників. Один і той самий прикметник може позначати і смак предмета, і його запах. Наприклад:
aromatisch (voller Aroma, würzig, wohlschmeckend, wohlriechend) [D: 142];
aufdringlich (2. (zu) intensive und stark ( ein Geruch, ein Geschmack)[L: 110];
herb (mit einem Geschmack od. Geruch, der nicht süß, sondern leicht sauer ist (ein Wein,
ein Parfüm) [L: 523];
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köstlich (so, dass es besonders gut schmeckt od. riecht) [L: 646];
penetrant (so intensiv, dass man es unangenehm findet (ein Geruch, ein Geschmack)
[L: 815];
ranzig (so, dass das Fett darin alt ist u. schlecht riecht u. schmeckt) [L: 859];
süßlich (mit einem (meist unangenehmen) leicht süßen Geschmack und Geruch)
[L: 1048];
streng (4. durchdringend auf den Geschmack- oder Geruchsinn wirkend; herb und etwas
bitter) [D: 1484];
würzig (kräftig schmeckend oder duftend) [D: 1760 ].
Труднощі дослідження та опису одоративних відчуттів як психологи так і лінгвісти
пов’язують із обмеженою кількістю наявних у мові одиниць для опису сенсорної інформації, отриманої від цих модусів. Традиційно виділяють солодкий, гіркий, солений та
кислий смак. На відміну від категорії смаку, чіткої типізації запахів не існує. Очевидними є невідповідності між кількістю власне одоративних лексем і можливостями нюхових
рецепторів, які здатні диференціювати близько десяти тисяч ольфактивних подразників
[6: 357]. Враховуючи те, що людина стикається із величезною кількістю запахів щодня,
але при цьому не має потреби їх щодня вербалізувати, можна припустити, що саме через
існування такого розмаїття запахів відсутні їх точні номінації. Так само, як і для позначення надзвичайно великої кількості смаків не вистачає власне густативних лексем.
Висновки
Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок про те, що сенсорні концепти смаку і запаху є хоча й малодослідженими, але важливими складовими концептуальної картини світу. Їх мовна об’єктивація детермінована, з однієї сторони, фізіологічними механізмами, що лежать в основі густативних та одоративних відчуттів, а з іншої
– культурою, суспільним та особистим досвідом. Про відсутність дискретних меж
між концептами смаку і запаху свідчить наявність у мові спільних номінацій. Враховуючи невідповідності між кількістю лексем, які об’єктивують досліджувані концепти, і
можливостями рецепторів людини, доцільним є подальше дослідження того, як вирішується така невідповідність, які моделі використовуються мовцями в процесі комунікації.
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Автори представляють лінгвокультурологічну інтерпретацію владної особистості
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В эволюции проблемы «Язык и культура» наметилось следующее перспективное направление: лингвострановедение в качестве прикладного аспекта преподавания русского
языка как иностранного постепенно уступило место новому антропоцентрически ориентированному направлению - лингвокультурологии [1; 2; 3; 4; 5 и др.].
Лингвокультурология (от лат.: lingua - язык, cultura - культура, logos наука, учение)
– комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и
взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс
как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного)
содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей) [2: 3637]. Исходя из такого понимания задач новой науки, вполне объясним ее интегративный,
многоаспектный характер, где человек рассматривается как языковая личность, а языковое отражение мира интерпретируется через национальное своеобразие.
Во-первых, необходимо четко представлять, как отражается языковая система в сознании изучаемой языковой личности и, во-вторых, как эта личность моделирует в своем
сознании и соответственно в текстах окружающий мир, насколько его личное сознание
соотносится с сознанием национального лингво-культурного сообщества.
В лингвокультурологии язык рассматривается как система воплощения культурных
ценностей в языке. Язык отражает национальную суть языковой и внеязыковой семантики слов. По мнению В.В. Воробьева, «органическая связь «человек (национальная
личность) – язык – культура (система материальных и духовных ценностей)» является
основой и моделью лингвокультурологического раскрытия содержания каждого из этих
составляющих» [3: 99].
Аналогично этим взглядам, В.Н. Телия считает, что главной целью лингвокультурологии является «...выявление «повседневной» культурно-языковой компетенции субъектов лингвокультурного сообщества на основе описания культурных коннотаций, соотносимых с концептуальным содержанием языковых знаков различных типов и воспроизводимых вместе с ними в процессах употребления языка, и тем самым несущих сведения
о совокупной идентичности культурно-языкового самосознания как части общекультурного менталитета социума» [6: 24].
Национальное культурное пространство - это все многообразие знаний русского
ментального сообщества этого времени, включающего все индивидуальные и коллективные когнитивные пространства [7: 101]. При этом под коллективным когнитивным
пространством целесообразно понимать такую структурированную совокупность знаний и представлений, которой должны обладать все личности, входящие в тот или иной
социум [7: 45].
Низшей ступенью является индивидуальное когнитивное пространство - структурированная совокупность знаний и представлений, которыми обладает любая (языковая)
личность [7: 45]. Индивидуальное + когнитивное пространство базируется на коллективном когнитивном пространстве и когнитивной базе и должно включать в себя пространство всех социумов, в которые он входит.
Далее, когнитивные пространства и когнитивная база формируются когнитивными
структурами, представляющими собой содержательную форму кодирования и хранения информации, т.е. это определенные участки когнитивного пространства, неделимая
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и нечленимая когнитивная единица, хранящая свернутое знание и/или представление.
«Информация, кодируемая и хранимая и виде когнитивных структур, включает в себя
сведения (знания и представления) не только о реальном окружающем мире, но и знание
языка и знание о языке» [7: 47-48]. Особое место в структуре языковой личности занимают знания, языковые и неязыковые, и концепты.
Лексикон человека определяется как система кодов и кодовых операций, а также как
средство доступа к единой информационной базе человека – его информационному тезаурусу, т.е. базе знаний, обеспечивающей овладение опытом предшествующих поколений
и становление индивида как члена определенного национально-лингво-культурного сообщества [8: 58].
Для современной науки устоявшимися являются представления об управленческом
дискурсе как коммуникативной технологии и особом коммуникативном коде [9; 10].
В качестве кодовых единиц выступают прежде всего слова как номинативные элементы языковой системы, а прагматически важной закодированной информацией следует
признавать то приращение в их смысловом содержании, которое производно как от системных языковых оппозиций (например, антонимических, синонимических), так и от
характера соединения, расположения слов, а также их частотности в коммуникативных
структурах. Одной из важнейших особенностей коммуникативной ситуации, безусловно находящей свое кодовое отражение в ежегодном Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию РФ, является ее проекция на социально значимые
реалии, например, структурный состав субъектов власти, области адресного применения
властных полномочий, политико-экономическую ситуацию и т. д. Рассмотрим данные
постулаты на примере одного из вышеназванных Посланий, а именно от 22 декабря 2011
года.
Для успеха репрезентации субъекта власти удачно используется контекстуальное манипулирование семантическим объемом местоимений, что естественно в силу особенностей семантики данной части речи. Так, указанные местоимения присутствуют в трех
контекстах. Во-первых, в тех, где речь идет о положительных сторонах деятельности
власти, во-вторых, в тех, где отмечаются недостатки, в-третьих, в тех, где говорится о
задачах на будущее.
Соответственно этому в первом случае «мы» синонимично совокупности: Я – Президент, ОНИ – различные субъекты власти, ВЫ – граждане России. За счет подобной
дистрибуции кодируется прагматическое стремление восприниматься скромным. (Например: «Мы успешно преодолели наиболее сложный период экономических потрясений… Нам удалось сделать в этих непростых условиях. Мы полностью обеспечили реализацию… Мы повысили качество народного представительства» [11]).
Во втором случае «мы» связано со вполне законным желанием акцентировать то
объективное обстоятельство, что в условиях разделения ветвей и уровней власти ответственность за неудачи лежит не только на субъекте высшей государственной власти но
и на все остальных, в том числе и на региональных. Применительно к данной реалии
стоит подчеркнуть следующее. Корректными в данном случае номинациями, «обессубъекченными» в их семантике (типа «регионы», «на местном уровне», «на местах»,
«каждая территория», «муниципалитеты»), демонстрируется стремление к согласованности властных усилий, равно как и нежелание в программном документе перелагать
19

ответственность за неудачи на кого бы то ни было персонально. (Например: «В ряде
территорий, напомню, это поручение еще не выполнено» [11]).
В третьем случае «мы» по своему семантическому объему и прагматическому предназначению с некоторыми поправками близко к тому, что характерно для первого из выделенных нами случаев его употребления. Так, если речь идет о планируемой важной
законодательной инициативе, то «мы» относится к субъектам высшего эшелона власти
(«Мы продолжим работу по улучшению качества судейского корпуса» [11]). Если же
речь идет о том, что находится в ведении субъектов регионального и муниципального
уровней, то, естественно, изменяется и соотнесенность «мы» с субъектом власти. Это
совершенно очевидно на фоне такой, например, фразы: «…Также считаю, что главы
регионов должны принять программы, необходимые для медико-психологического и
педагогического сопровождения семей, которые воспитывают детей-сирот» [11]. Здесь
четко противопоставлены субъекты власти за счет прямой номинации (главы регионов)
и словесно не выраженного «я», на которое тем не менее указывает личная форма глагола «считаю». Наконец, «мы» применительно к субъектам реализации непростых задач
в сложных условиях предполагает актуализацию в его значении семантического компонента «совместно» («Я надеюсь, что мы справимся с новыми вызовами», «И только
вместе мы сможем пройти этот нелегкий путь» [11]).
Концепт совокупного единства, необходимого для достижения успехов в общегосударственных делах, заключают в себе и метафорические номинации, используемые в
Послании. Слова «Россия», «страна» в своем прямом значении соотносится с понятием
«государство», а в переносном – обозначает его граждан. Однако, поскольку слово всегда
присутствует в сознании как совокупность его значений, то отмеченные метафорические словоупотребления указанных лексических единиц важны для поддержания целесообразной пафосности. Она важна для нейтрализации как беспристрастности терминов
и терминологических сочетаний, так и для «оживления» речевых штампов, без которых
канонические дискурсы невозможны.
В качестве промежуточного вывода необходимо обратить внимание на одно важное обстоятельство. Указанные в предыдущем анализе операции и средства кодирования общей прагматической установки дискурса на наиболее эффективное воздействия
на адресата и конкретного проявления данной установки на уровне решения частной
задачи по созданию положительного имиджа субъекта власти представляют его не «в
ипостаси» господства, а в ракурсе генеральной управленческой функции. Потому вполне
закономерно, что констатация успехов и декларация намерений выглядит убедительно и
демократично.
В рассматриваемом управленческом дискурсе на уровне словесного кодирования
подробно перечислены и представлены приоритеты управленческих интенций субъекта государственной власти. Их совокупность составляют как актуальные для текущего
момента, так и стратегические ценности. Ориентация в деятельности на общественно
одобряемые характеристики социального бытия четко заявлена уже самим перечнем избранных приоритетных задач.
Ключевыми словами идеи единства, ее лейтмотивом, являются местоимения «мы»
и «наши» во всех своих формах и смысловых проекциях. Но типичным для Послания
словоупотреблением местоимения «мы» является такое, когда оно выступает «как со20

бирательное имя, указывающее на совокупность лиц (в числе которых находится и говорящий), объединенных по какому-либо общему для всех признаку» [12: 534]. Точно так
же и «наши» в своем притяжательном значении выражает понятие множественности,
актуальное для передачи идеи общности. Например: «Мы должны … слушать друг друга. У нас все получится» [11].
Таким образом, подводя итог, отметим, что каждая языковая личность является
членом того или иного национально-лингво-культурного сообщества, вследствие чего
универсальное значение личности нуждается в лингвокультурологическом анализе и
объяснении [7: 89], что мы и продемонстрировали на примере одного из фрагментов
управленческого дискурса.
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СЕНСОРИКА ТАКТИЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ
В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ ТІЛЕСНОСТІ
(концептуальний аналіз)
У статті основну увагу приділено вивченню специфіки мовної репрезентації у художньому тексті одного із сенсорних концептів – концепту TOUCH / ДОТИК, який
розглядається в рамках проблематики тілесності. На матеріалі англомовних художніх
творів епохи модернізму із застосуванням методики реконструкції ключових концептуальних метафор аналізується специфіка реалізації образного потенціалу тактильного
концепту TOUCH / ДОТИК, онтологічну основу якого складає тілесний досвід людини.
Ключові слова: тілесність, сенсорика, концептуалізація, метафора, образність,
художній текст.
В статье основное внимание уделяется изучению специфики языковой репрезентации в художественном тексте одного из сенсорных концептов – концепта TOUCH /
ПРИКОСНОВЕНИЕ, который рассматривается в рамках проблематики телесности.
На материале англоязычных художественных произведений эпохи модернизма с применением методики реконструкции ключевых концептуальных метафор анализируется
специфика реализации образного потенциала концепта TOUCH / ПРИКОСНОВЕНИЕ,
онтологическую основу которого составляет телесный опыт человека.
Ключевые слова: телесность, сенсорика, концептуализация, метафора, образность, художественный текст.
This article focuses on the study of linguistic representation of the sensory concept TASTE
in literary text viewed from the corporality perspective. The paper examines English modernist
literary prose, using the conceptual metaphor reconstruction technique to reveal the TOUCH
concept imagery potential in its textual realization, ontologically grounded in human bodily
experience.
Key words: corporality, sensory images, conceptualization, metaphor, imagery, literary text.
У цій статті основну увагу приділено вивченню специфіки мовної репрезентації у
художньому тексті одного із сенсорних концептів – концепту ДОТИК / TOUCH, який
розглядається в рамках проблематики тілесності. Виходячи з того, що тілесність як міждисциплінарне явище має широкий спектр трактувань у різних галузях наукового знання
– лінгвістики [1; 2; 3; 4], літературознавства [5; 6], філософії [4; 7; 8; 9; 10; 11; 12], соціології [10], психології [3; 4; 13; 14], культурології [3; 5; 10; 15; 16] тощо, вбачаємо за необхідне дати власне обґрунтування розуміння тіла і тілесності. Так, дійсно, виникає безліч
питань стосовно того, що вважати тілом і тілесністю. Чи є тіло суто фізіологічним явищем або сукупністю певних органічних процесів, що відбуваються в живому організмі?
Чи включати до поняття тілесності тілесний досвід – сенсорику та рух? Дж. Лакофф та
Т. Рорер ставлять питання про те, «чи вважати тіло індивідуальною фізіологічною єдніс© Галуцьких І.А., 2012
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тю або слід розглядати поняття тілесності як таке, що включає соціальні об’єднання на
кшталт сім’ї, без яких тіло припинило б своє існування?», «або, можливо, тіло є культурно та соціально сформованим артефактом?» [17: 18]. Загалом поставлені питання
демонструють вихід у розумінні тілесності за рамки власне соматики тіла, і корелюють
із розмежуванням аспектів його вивчення, які виходять за межі «тіла біологічного» і акцентують увагу дослідників на «тілі соціальному» та «тілі культурному».
Звичайно, останні названі аспекти тілесності є важливими у формуванні людини як
соціальної істоти, сформованої в рамках певної культури. Проте, якщо говорити про суто
тілесний вимір, доцільно, на наш погляд, включати до поняття тілесності лише те, що
пов’язано з фізичною структурою людини або іншої живої істоти, її організмом, його
функціонуванням та процесами, які в ньому відбуваються. За такого розуміння до тілесного досвіду належать усі види сенсорики, що аналізуються нами в ракурсі тілесності.
Значущість сенсорики у сприйнятті людиною світу неможливо переоцінити, оскільки будь-який із феноменів навколишньої дійсності сприймається органами чуття, паралельно підлягаючи логічному осмисленню і категоризації. Тісний взаємозв’язок концептуалізації і категоризації з системою сприйняття світу п’ятьма органами чуття, з одного
боку, і з обробкою сенсомоторних і перцептивних даних за допомогою мови [18: 307],
з іншого, робить актуальними дослідження специфіки мовної репрезентації сенсорних,
або перцептивних концептів та визначення їх ролі в когнітивних процесах.
Сенсорними [19: 4; 20: 1], або перцептивними [6; 21; 22; 23; 24] вважають концепти,
які виступають репрезентантами знань про різні види сприйняття – візуальне, слухове,
тактильне, смакове та ольфакторне, специфіка яких зумовлена самою природою чуттів,
що є суб’єктивними за своєю сутністю, а отже, неоднозначними в плані інтерпретації
[21: 1].
Окреме місце серед досліджень сенсорних концептів посідає досвід вивчення їх
образного потенціалу [6; 24; 25; 26; 27] та особливостей репрезентації в художньому
тексті як компонентів індивідуально-авторської картини світу [28]. Отримані результати
демонструють, що сенсорні концепти виступають значущими елементами художнього
тексту, причому спектр їх художніх виявів охоплює образну, композиційну та змістову
сторони твору [6; 28]. Сенсорні образи є вагомим смислопороджувальним чинником у
художньому тексті, формуючи його концептуальний простір [див. 6; 28]. Художня сенсорика виступає як чинник створення сюжетного напруження, рухає хід повістування,
фокусує увагу на певних рисах персонажів, акцентує ключові етапи розгортання твору.
Сенсорика відіграє важливу роль також і в процесі сприйняття тексту, оскільки ментальна стимуляція відчуттів підсвідомо включає читача у вир художньої реальності і сприяє
виникненню читацького емоційного резонансу [29].
Актуальність даного дослідження визначається необхідністю аналізу специфіки мовної репрезентації чуттєвого як виду тілесного досвіду у співвідношенні та взаємозв’язку
з емоційним та інтелектуальним як основи формування художньої образності. Вона підкріплюється значущістю цього виду сенсорики в житті людини, а також значно меншим
ступенем вивченості порівняно з візуальним та слуховим модусом перцепції [22; 23].
Об’єктом дослідження є способи концептуалізації тактильного сприйняття в образному просторі художньої прози англійських модерністів. Предмет дослідження становлять лексичні одиниці із семантикою сприйняття та оцінки тактильного чуття в контексті
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прози англійських модерністів, задіяні у формування цього образного простору. Матеріалом дослідження є корпус художніх творів англійських модерністів Д. Г. Лоуренса та
В. Вулф.
Мета статті полягає у визначенні ролі сенсорики дотику як різновиду тілесного досвіду у формуванні художньої образності шляхом встановлення способів концептуалізації тактильних відчуттів у літературних творах англійського модернізму .
Відповідно до нашої гіпотези, тілесність є базовим онтологічним концептом, крізь
призму якого твориться художня реальність. Передумовами цієї гіпотези є вихідне для
когнітивної поетики положення про втілене розуміння (embodied understanding) [30] та
досвід філософського осмислення категорії тілесності у різні за хронологією періоди
розвитку людського суспільства [7]. Ця гіпотеза корелює з думкою З. Кьовечеша про
людське тіло як відправну точку концептуалізації певних фрагментів світу [31: 18]. Відповідно до висловленої гіпотези, реалізація образного потенціалу концепту ДОТИК /
TOUCH, онтологічну основу якого складає тілесний досвід людини, в плані референції
виступає як «отілеснювання» навколишньої дійсності у її емоційному та інтелектуальному вимірах.
У статті використано методики реконструкції ключових концептуальних метафор
[30; 31], та побудови мереж концептуальної інтеграції [32; 33].
Структуру статті визначили основні етапи дослідження: 1) добір лексичних одиниць
з семантикою тактильного сприйняття, його властивостей і ознак та оцінки об’єктів за
даними тактильного чуття із корпусу художніх творів, 2) розкриття специфіки концептуалізації тактильних відчуттів у контексті художнього твору.
Аналіз вживання імені концепту ДОТИК / TOUCH в корпусі аналізованих творів
Д.Г. Лоуренса і В. Вулф демонструє, що відповідна лексема зазвичай активує концептуальну метафору TOUCH IS INFLUENCE / IMPACT / EFFECT. Тут дотик концептуалізується як вплив, результат дії, ефект на щось, що спостерігаємо в наступних фрагментах
текстів:
He did not choose to be touched into life by his servant [34: 3].
There the figure of our Saint was broken and thrown down, whilst in the window was a
wicked hole as from the Holy Wounds the Blessed Blood was run out at the touch of the Fiend,
and on the snow was the Blood, sparkling like gold [35: 89].
The man in the bar took off his cap and his black overcoat, and threw them on the seat
behind him. His black hair was short and touched with grey at the temples [36: 122].
But in the swinging of the pendulum of pain, swinging ever nearer and nearer, to touch
him into an agony of consciousness and a consciousness of agony, gradually the knowledge
emerged [37: 26].
Очевидно, що дотик переосмислюється в контексті художнього твору як вплив, ефект
завдяки актуалізації ознаки «відбиток, який залишається від пальців або іншого об’єкту
після дотику». Порівняно із тим, як ми, торкаючись чогось, залишаємо відбиток, так і
в метафоричному сенсі touch означає «призведений вплив, ефект». Причому такий вид
впливу, як і сам дотик, має легкий характер і не призводить до кардинальних змін, не торкається суті явища. Ця ознака «легкий, незначний ефект» актуалізується і в ході імплікації метафори TOUCH IS A NUANCE / TINT / SHADE, що ілюструє хід переосмислення
дотику як нюансу, відтінку, нальоту. Це спостерігаємо у наступних фрагментах тексту:
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Threads of brown water trickled by, touched with gold from the flowers [38: 110].
He looked again, straining his keen blue eyes, that had a touch of the Viking in them …
[37: 1].
William appeared at half-past twelve. He was a very active lad, fair-haired, freckled, with
a touch of the Dane or Norwegian about him [39: 2].
Тут дотик переосмислюється також як дещо невловиме, натяк на вплив якогось іншого явища. Така сама ознака актуалізується і в ході переосмислення абстрактних явищ, що
є результатом їх отілеснювання, порівняйте:
Her voice rose, there was a touch of hoarseness in it [36: 120].
«You are back, then!» said Tom. She marked the touch of uncertainty in his voice [40:
118].
The touch of anger in his voice frightened her [41: 147].
There was a tiny touch of irony in his manner towards her, contrasting sharply with
Winifred’s heavy, unleavened solicitude and care [37: 20].
[…] let me peep across again – still sleeping, or pretending sleep! white, worn, the mouth
closed – a touch of obstinacy, more than one would think … [42: 9].
Такого самого отілеснювання із аналогічним вектором концептуалізації, зазнають і
інші явища, наприклад:
But that only made the home more vigorous, more robust and Christmassy. There was
always a touch of Christmas about him, now he was well off. If there was poetry after dinner,
there were also chocolates and nuts, and good little out-of-the-way things to be munching [37: 3].
Відповідно, відсутність дотику (NO TOUCH) має зворотній напрям концептуалізації,
де переосмислюється в контексті художнього тексту як відсутність впливу, ефекту, що
очевидно в наступному контексті:
The sergeant was giving them instructions, and his shout came sharp and alarming in the
intense, untouched stillness of the place. They listened, finding it difficult to make the effort of
understanding [43: 24];
She wanted to remain clear, with no touch on her [43: 31].
Інша ознака концепту TOUCH, а саме – «процес торкання як контакт із кимось» актуалізується в іншому напрямку переосмислення: TOUCH IS CONTACT WITH SMTH,
що спостерігаємо у наступному фрагменті тексту:
He had kept touch with the Home [44: 97].
None of these questions needed answering, and he did not feel in touch with her [41: 152].
Враховуючи те, що на дотик ми сприймаємо фізичні характеристики об’єктів навколишнього середовища, до вербалізаторів концепту TOUCH відносимо і ад’єктивні
номінатори тактильного сприйняття, які характеризують безпосередні фізичні ознаки:
soft, hard, firm, dry, wet, фактуру: smooth, rough, wrinkled, температуру: cold, warm, hot,
cool, chilly, icy, тощо.
Так, soft переосмислюється через призму концептуальної метафори SOFT IS
PLEASANT (наприклад, soft sound), що спостерігаємо на прикладах із тексту:
The next field was sweet and soft with a second crop of seeds; thin, straggling clover whose
little pink knobs rested prettily in the dark green [40: 117].
Again the same softness of intimacy came over her, as she stood before a tumbling heap
of pink petals [45: 125].
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Ще один напрям переосмислення має місце крізь призму метафори SOFT IS LIGHT/
SLIGHT (як soft touch, soft influence), наприклад:
The old woman moaned softly, rocking herself [46: 193].
«I must go down,» she murmured, and she departed, closing the door softly [43: 30].
Тут актуалізуються такі ознаки м’якого на дотик як «легкий за ступенем дії» та «приємний».
Такі лексеми як hard, firm, dry, wet як менш приємні за відчуттям, конц5птуалізуються дещо іншими способами, набуваючи частіше негативного забарвлення в ході утворення художньої образності.
Так, hard переосмислюється крізь призму низки концептуальних метафор, таких як
HARD IS DIFFICULT / COMPLICATED, що спостерігаємо в тексті: It was hard work to
clothe him [46: 199]; HARD IS INTENSIVE, наприклад: The officer tried hard not to admit
the passion that had got hold of him [34: 2]; HARD IS SEVERE: Watching his face, her eyes
went hard [38: 104].
Firm знаходить переосмислення в рамках художньої семантики крізь призму концептуальної метафори FIRM IS DETERMINED та FIRM IS CLEARLY STATED, що спостерігаємо у наступному фрагменті тексту:
He had firmly marked eyebrows over dark, expressionless eyes, that seemed never to have
thought, only to have received life direct through his senses, and acted straight from instinct
[34: 2].
DRY IS LACKING EMOTION / RESERVED – напрям концептуалізації прикметника
dry, наприклад:
«For my girl, sir,» he heard the dry, inhuman sound [34: 8].
Це пояснюється нашим розумінням про відсутність вологи, яка має живильну силу,
переосмислюючись як відсутність емоцій.
Хоча, помічаємо, що надлишок вологи також знаходить негативне переосмислення
на прикладі його антоніму wet: WET IS GLOOMY / DULL / BORING:
See him stand on a wet, gloomy morning, in his long oil-skin, his peaked cap well down
over his eyes, waiting to board a car [47: 30].
Even the hymn was a falsehood, as the season had been wet, and half the crops were still
out, and in a poor way [48: 174].
Фактура об’єктів, які також сприймаються за допомогою тактильних чуттів, переосмислюється через концептуальні метафори SMOOTH IS IN ORDER / CAUSING NO
PROBLEM та ROUGH IS DISORDERED, наприклад:
Her smooth black hair was parted exactly [46: 182].
He assumed that Syson was become too refined to eat so roughly [38: 102].
Rough знаходить також переосмислення у вигляді концептуальних метафор ROUGH
IS RUDE / UNPLEASANT / IMPOLITE:
He elbowed his way roughly through the crowd, and Lois followed him, her head high, her
lips closed [49: 137].
One lump fell from his hand and smashed on the white hearth. Emma Rowbotham looked
round, and began in a rough, loud voice of anger: “Look at you!” [50: 174].
ROUGH IS FRIGHTENING та ROUGH IS UNTIDY – концептуальні метафори, імплікація яких пояснює наступні фрагменти тексту відповідно:
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«Then I remembered and took from my bosom the coloured light of that night before. I saw
it was black and rough [35: 96].
At the depot the girls had a little waiting-room of their own. It was quite rough, but cosy,
with a fire and an oven and a mirror, and table and wooden chairs [47: 34].
Температурні сприйняття людського тіла переосмислюються в художніх творах
письменників-модерністів через імплікацію універсальних напрямків концептуалізації.
Так, cold – через концептуальну метафору СOLD IS LACKING EMOTIONS / LOVE /
PASSION:
«’To our vast and varying fortunes,’» she answered gravely, and speaking in cold tones
[38: 109].
«W--ell--is it?» she said, looking at him steadily, coldly [40: 119].
Сприйняття теплого навпаки переосмислюється як наявність емоцій, турботи, кохання: WARM IS PLEASANT / LOVING / CARING:
He was a generous man in his way, with a real warm feeling for giving pleasure [41: 149].
And therefore she could hardly for shame repulse him when he put his arm round her and
drew her a little nearer to him, in a very warm and cuddly manner . […] After all, he had a
wonderfully warm, cosy way of holding a girl with his arm, he seemed to make such a nice fit
[47: 32].
Гарячий переосмислюється як інтенсивні почуття: HOT IS PASSIONATE, HOT IS
FULL OF EMOTIONS:
Whereas Maurice was actually filled with hot, poignant love, the passion of friendship
[51: 61].
She looked straight back at him, though her eyes were hot. He saluted her [52: 67].
У цілому, специфіка функціонування концепту ДОТИК / TOUCH, як і модуси його
концептуалізації в англомовній художній прозі демонструють домінуючі тенденції у тактильному сприйнятті і переосмисленні цього типу тілесного досвіду в контексті художніх
творів англійських модерністів. Отримані результати свідчать про сталий взаємозв’язок
сенсорики дотику як різновиду тілесного досвіду з емоційною та ментальною сферами
людини, а також про специфіку інтеграції відповідних ментальних просторів у творенні
образності художнього тексту.
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КАЗКОВИЙ НАРАТИВ У СВІТЛІ КОГНІТИВНОЇ НАРАТОЛОГІЇ
У статті розглядаються особливості презентації свідомості в наративі, зокрема,
взаємозв’язок між дією та думкою, колективні думки та подвійно обрамлені наративи.
Проаналізовано взаємодію просторів та сил, які впливають на події, на прикладі казкового наративу.
Ключові слова: когнітивна наратологія, обрамлений наратив, подвійно обрамлений
наратив.
В статье рассматриваются особенности презентации сознания в нарративе, в
частности, взаимосвязь между действием и мыслью, коллективные мысли и дважды
обрамленные нарративы. Проанализировано взаимодействие пространств и сил, которые оказывают влияние на события, на примере сказочного нарратива.
Ключевые слова: когнитивная нарратология, обрамленный нарратив, дважды обрамленный нарратив.
The article analyzes peculiarities of presentation of consciousness in narrative, in particular, the relationship between action and thought, shared thought and doubly embedded
narratives. Interrelations between spaces and forces determining events are examined in fairy
tale narrative.
Keywords: cognitive narratology, embedded narrative, doubly embedded narrative.
Метою когнітивної наратології є дослідження наративів шляхом когнітивного моделювання. Наративний дискурс є певною послідовністю (подій, станів, об’єктів) у просторі та часі. Для цього виду дискурсу характерною є розбіжність перцептуальної та
концептуальної репрезентації окремої події в просторі (подвійна репрезентація), тобто
розходження між конкретним феноменологічним часом та місцем читача та віддаленим
і абстрактним часом та місцем наратора. На думку Д. Германа, основними питаннями,
на які має дати відповідь когнітивна наратологія, є наступні: Які когнітивні процеси
сприяють розумінню наративу, дозволяючи читачам, глядачам чи слухачам створювати
ментальні моделі світів, які викликають в них історії? Яким чином вони використовують
інформацію, представлену медіаторами, для реконструкції хронології подій, темпорально-просторових відносин, персонажів, які беруть участь в даних подіях [1: 6]?
Важливим питанням, яке належить до сфери когнітивної наратології, є презентація
свідомості в наративі. Яким чином конструюється свідомість вигаданих персонажів наратором та читачем тексту? На думку А. Палмера [2], традиційний підхід до аналізу мовленнєвих категорій надає перевагу категоріям прямої думки та вільної непрямої думки, у
той же час не приділяючи достатньо уваги наративним звітам про акт мислення, які складають переважну більшість наративів. Крім того, при надмірному звертанні до вербального компоненту практично неохопленими аналізом залишаються епізоди свідомості, які
не є внутрішнім мовленням і які передають емоції, почуття, судження, навички персона© Єфименко В.А., 2012
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жів тощо. Опис поведінки дійових осіб при передачі мотивації та намірів також відіграє
важливу роль при конструюванні свідомості персонажів нараторами та читачами.
А. Палмер виділяє наступні функції наративного звіту про акт мислення:
yy презентація різноманітних процесів, які відбуваються в свідомості: внутрішнє
мовлення, сприйняття, відчуття, емоції, візуальні образи;
yy презентація латентних станів свідомості, таких як відношення, оцінки, знання, навички, вірування, бажання тощо;
yy презентація персонажа та його особистості;
yy підбиття підсумків та опис подій, що охоплюють великий проміжок часу, з використанням панорамного погляду або телескопічної перспективи;
yy представлення довідкової та контекстуальної інформації: так званого негативного
знання (інформації, яка відома наратору, але невідома персонажу), припущень.
yy представлення групових або спільних думок;
yy вираження консенсусу;
yy інтерпретація, аналіз та судження [2: 81].
Читачі з окремих уривків тексту виділяють місця, що передають свідомість певного персонажа, вибудовуючи так звану безперервну свідомість (continuing consciousness).
Результатом застосування фрейму безперервної свідомості стають обрамлені наративи
(embedded narrative). Обрамлені наративи включають різноманітні перцептивні та когнітивні точки зору, ідеологічні погляди, згадки про минуле, плани на майбутнє, вірування, бажання, наміри, мотиви дійових осіб та інші компоненти індивідуального наративу.
Вони перегукуються з баченням художнього твору як поліфонії голосів М. Бахтіним.
Фрейм безперервної свідомості та обрамлені наративи співвідносяться наступним чином: перший є засобом, за допомогою якого будується свідомість персонажів, останні є
результатом даного процесу.
На думку А. Палмера, підхід до аналізу свідомості, який передбачає використання
обрамлених наративів, є цінним з декількох причин: це є детальний та чіткий підхід до
всього комплексу свідомості персонажа, який дозволяє уникнути фрагментарності попередніх підходів; свідомість персонажів розглядається не лише як презентація їх власного
внутрішнього мовлення у вигляді прямої та вільної непрямої думки, але і як презентація
ментального функціонування персонажа наратором, зокрема у вигляді наративного звіту про акт мислення; нарешті, тут значна роль відводиться читачеві, який реконструює
сюжет шляхом попередніх припущень та гіпотез стосовно обрамлених наративів персонажів [2:185].
М.-Л. Райан під обрамленим наративом розуміє будь-яку оповідь, яка виникає в свідомості персонажа та відтворюється в свідомості читача [3: 320]. Дослідниця вважає, що
вивчення обрамлених наративів варто проводити на прикладах творів, що відносяться до
жанрів з найбільш канонічними структурами сюжету, такими як народні казки, шпигунські оповідання, трагедії та комедії помилок.
Вивчення обрамлених наративів персонажів – це вивчення їх свідомості та одночасно вивчення контексту цієї свідомості, вивчення ментальних процесів та дій одного
персонажа поруч із свідомостями інших персонажів. Наратор вдається до передачі свідомості дійової особи тоді, коли потрібно пояснити його певні дії. М.-Л. Райан зазначає,
що аналіз казок продемонстрував, що обрамлені наративи, які не отримали реалізації, як
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правило повністю передаються наратором, тоді як реалізовані обрамлені наративи часто-густо залишаються імпліцитними для того, щоб уникнути дублювання з описуваними
подіями [3: 328].
А. Палмер виділяє наступні підкатегорії фрейму свідомості: континуум дія - думка,
групові або колективні думки та подвійно обрамлені наративи [2: 205]. Взаємозв’язок
між думкою та дією виявляється в тому, що подекуди твердження про дії можна декодувати у твердження про свідомість, часто до опису дії входить ментальна подія (наприклад, прийняття рішення, виникнення бажання тощо), яка її супроводжує. Про тісний зв’язок між думкою та дією свідчить так званий атрибутивний дискурс, який, за
визначенням Дж. Принса, є дискурсом, що супроводжує прямий дискурс персонажа та
уточнює акт мовця, а також інколи вказує на різноманітні риси даного акту, персонажу,
місця дії тощо [4: 7]. Особливістю цих конструкцій є те, що вони одночасно описують і
дії, і надають інформацію про функціонування свідомості дійових осіб. Опис дії можна
назвати індикативним, адже вона вказує на стан свідомості, який її супроводжує. Варто
зазначити, що у літературі постмодернізму індикативний опис є не надто поширеним
прийомом. Більш поширеним є наративний звіт про акт мислення, однією з функцій якого є пояснення поведінки персонажів, причин їх дій тощо.
Групові або колективні думки – це думки, які одночасно виникають у невеликої (від
двох осіб) групи персонажів в результаті спільно прийнятого рішення. Вони можуть розглядатися в якості сполучених (поєднаних) обрамлених наративів. Дії, які лежать в основі колективних думок, можуть бути спільними або конкуруючими. Важливою функцією
такого типу думок є формулювання та підтримання групових норм та цінностей.
Подвійно обрамлені наративи (або рекурсивні вставки згідно з термінологією М.-Л.
Райан), коли свідомість одного персонажа містить свідомість іншого, поруч із обрамленими наративами, є невід’ємною рисою індивідуальності літературних персонажів.
Взаємовідносини між обрамленими наративами та подвійно обрамленими наративами
можуть носити різноманітний характер: вони можуть співпадати або демонструвати розбіжності, конфліктувати та узгоджуватися. У випадку розбіжностей подвійно обрамлені
наративи бувають більш або менш точними, ніж обрамлені наративи. Розрізняють наступні види подвійно обрамлених наративів: індивід – індивід, індивід – група, група
– індивід та група – група [2:233].
Читачі використовують інформацію, отриману в реальному світі, для оцінки знань,
які містяться у свідомості вигаданих персонажів. Оцінка свідомості вигаданих персонажів та застосування фреймів є різновекторними процесами. Наприклад, при першій
зустрічі або при першій згадці про певний персонаж формується фрейм персонажа, це
відбувається згори донизу. По мірі розгортання тексту даний фрейм поповнюється специфічною інформацією про цього персонажа, причому даний процес спрямований знизу
догори. Схожим чином відбувається при висуненні певного припущення стосовно персонажа, яке модифікується відповідно до подальшої інформації. Більша частина інформації, яку читач отримує з тексту, не є чітко викладеною, і саме завдання читача полягає
в тому, щоб перетворити розрізнені факти у зв’язну розповідь.
Світ оповіді, тобто світ, населеним персонажами, які створюють оповідь, має низку
характеристик. По-перше, він носить аспектуальний характер, адже кожен персонаж розглядає його під власним кутом зору, інакше не виникало б конфліктів та самої оповіді.
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Так само і свідомість персонажів, яка існує в свідомості інших персонажів, розглядається з різних точок зору. Крім того, читач для розуміння текстів художніх творів повинен
мати певний обсяг знань не лише про реальний світ, а й про вигаданий світ літературних
творів, який Л. Долезел називає “fictional encyclopedia” [5: 177]. Будь-яка оповідь, навіть
найдетальніша, містить безліч пробілів і є лише частковим та обмеженим описом світу
оповіді. Оповідь завжди є неповною, тому що неможливо перерахувати усі факти, які
стосуються світу оповіді. Саме завданням читача є заповнення тих пробілів інформації,
які видаються йому важливими, за допомогою фреймів, скриптів та інших засобів, необхідних для розуміння тексту. Ще однією характерною рисою світу оповіді є, з одного
боку, його незалежність від реального світу, а з іншого боку, наявність у ньому базових
когнітивних фреймів реального світу, за допомогою яких створюється певне одноманіття
вигаданих світів, що дає можливість доступу до них.
На думку П. Брандта [6: 9], у кожній історії наративний світ можна представити як
послідовність просторів подій (event spaces), тобто місць, які визначаються за локативними ознаками або описами, і де герої пов’язані (активно або пасивно) з грою конфліктуючих сил, які здійснюють на них вплив у певний час оповіді. Існує взаємозв’язок між
просторами та силами, який дозволяє простежити серію динамічних просторово-часових положень, завдяки яким історія отримує значення. Тобто простір події – це просторова рамка, яка охоплює наративний зміст історії.
Дослідник виділяє наступні сили, які можуть існувати в наративних контекстах: інтенційні сили, в основі яких лежить вольовий акт, і які мотивують вчинки суб’єктів.
Вони, в свою чергу, підрозділяються на агентивні та магічні. Крім того, існують каузальні сили, на які розраховують або з якими стикаються суб’єкти. Каузальні сили також поділяються на тривіальні, тобто звичайні, властиві речам та ситуаціям, та фатальні – критичні, вирішальні для розвитку подій [6: 5]. Взаємодія даних сил впливає на логіку подій
і, відповідно, на набуття історією змісту. У різних літературних жанрах зустрічаються
різні комбінації сил. Так, казковий жанр характеризується тим, що в ньому поряд з каузативними силами, властивими реалістичній літературі, існують магічні сили.
Спробуємо простежити взаємозв’язок між просторами та силами на прикладі казки
Т. Лі «Земля вовків» [7]. Дія твору починається з прибуття посланця від Анни, бабусі
головної героїні Лізел, яка живе за тридцять миль від міста у лісі у старовинному замку.
Анна через посланця передає онучці червоний плащ з капюшоном та листа, в якому
просить її приїхати найближчим часом. Лізел спочатку не хоче їхати, але розуміючи,
що через це може не успадкувати замок та багатство бабусі, все ж таки відправляється
в дорогу. На півдорозі до замку її зустрічає карета, яку послала за нею Анна, і майже до
самого замку карету супроводжує зграя вовків. Прибувши до замку, Лізел вечеряє з Анною та відправляється спати. Проте, прокинувшись вночі і вийшовши зі своєї кімнати,
вона натрапляє на вовка всередині замку, після чого непритомніє. Наступного дня, намагаючись втекти із замку, дівчина зустрічає Анну, після розмови з якою з’ясовується,
що вона є перевертнем. З розповіді Анни стає зрозуміло, що вона хоче, щоб Лізел стала
її наступницею, і саме для цього запросила її до себе. Лізел після випитого особливого
напою та настання повного місяця теж перетворюється на вовка та слідом за Анною
прямує до Землі вовків.
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Дане оповідання складається з наступних просторів (А, Б, В, Г) та сил, які діють в
цих просторах (А1, А2, А3 тощо):
А: Місто
В.А1.
У Прибуття
замку посланця від Анни - фатальна каузативна сила.
А2. Небажання Лізел їхати до бабусі – агентивна інтенційна сила.
В1.
з Анною
– тривіальна
каузативна
сила.
А3.Вечеря
Соціальне
положення
Лізел, зокрема
перспектива
отримання спадку – тривіальна В2.
каузативна
сила.
Зустріч
з вовком вночі – фатальна каузативна сила.

В3.
Бажання
втекти із замку - агентивна інтенційна сила.
Б: Дорога
до замку
Б1. Лізел відправляється в дорогу – агентивна інтенційна сила.

В4.
таємниці Анни
фатальна
каузативна
Б2. Розкриття
Карету супроводжують
вовки -–фатальна
каузативна
сила.сила.
В. У замку

Г:В1.
Земля
вовків
Вечеря
з Анною – тривіальна каузативна сила.

В2. Зустріч з вовком вночі – фатальна каузативна сила.

Г1.
вовчиху інтенційна
– магічна сила.
інтенційна сила.
В3.Перетворення
Бажання втекти Лізел
із замкуна- агентивна

В4. Розкриття
таємниці
– фатальна
каузативна
сила. вовків - агентивна
Г2.
Лізел слідом
заАнни
Анною
прямує
до Землі
Г: Земля
вовків
інтенційна
сила.

Г1. Перетворення Лізел на вовчиху – магічна інтенційна сила.

Схематично
просторами
та силами
Г2. Лізел слідомвзаємозв’язок
за Анною прямуєміж
до Землі
вовків - агентивна
інтенційнавиглядає
сила.

Схематично
наступним
чином:взаємозв’язок між просторами та силами виглядає наступним чином:

А1

В1

А2

Б1,
А3

Б2

В2

Г1
Г2

Таким
підходи
літературних
точки
зору когнітивної
Таким чином,
чином, підходи
до до
літературних
творівтворів
з точкиз зору
когнітивної
наратології

дозволяють
прослідкувати
взаємодію просторів
та сил,просторів
які діють втаданих
наратології
дозволяють
прослідкувати
взаємодію
сил,просторах
які діютьта
впливають на розвиток подій. Це створює наративну динаміку твору та відіграє важливу

роль впросторах
його інтерпретації.
Стосовно передачі
свідомості
персонажів
з використанням
обв даних
та впливають
на розвиток
подій.
Це створює
наративну

рамлених наративів, то свідомість розглядається тут не лише як презентація їх власного

динаміку
твору мовлення,
та відіграє
рольментального
в його інтерпретації.
внутрішнього
але і важливу
як презентація
функціонуванняСтосовно
персонажа

наратором,
а також персонажів
допомагає читачу
реконструювати обрамлених
сюжет твору. Заслуговують
передачі
свідомості
з використанням
наративів, тона
більш детальний аналіз такі підкатегорії фрейма свідомості, як континуум дія – думка,

колективнірозглядається
думки та подвійнотут
обрамлені
свідомість
не наративи.
лише як презентація їх власного

внутрішнього мовлення, але і як ЛІТЕРАТУРА
презентація ментального функціонування
персонажа наратором, а також допомагає читачу реконструювати сюжет

1. Herman D. Cognitive Narratology // Hühn, Peter et al. (eds.): the living handbook of

narratology.
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твору.
Заслуговують
на більш
детальний
аналіз
такі підкатегорії фрейма
php?title=Cognitive%Narratology&oldid=1541

свідомості, як континуум дія – думка, колективні думки та подвійно
обрамлені наративи.
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Горлачева В.В.
(Запорожье, Украина)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТА-ПРОГРАММЫ «ВОЗМОЖНОСТИ – ДЕЙСТВИЯ»
В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ КАК ПРИЕМ
НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Маніпулятивність як суттєва риса реклами реалізується за допомогою застосування поведінкових моделей та звичних стратегій мислення людини. Проводиться аналіз
рекламних текстів у рамках однієї з психолінгвістичних методик – теорії нейролінгвістичного програмування.
Ключові слова: реклама, маніпулювання, нейролінгвістичне програмування, метапрограма, вербальна репрезентація.
Манипулятивность как существенная черта рекламы реализуется с помощью применения поведенческих моделей и привычных стратегий мышления человека. Проводится анализ рекламных текстов в рамках одной из психолингвистических методик – теории нейролингвистического программирования.
Ключевые слова: реклама, манипулирование, нейролингвистическое программирование, мета-программа, вербальная репрезентация.
Manipulation as an essential feature of advertising is realized because of using behavioral
models and common thinking strategies of a person. The given advertising texts are analyzed
in terms of psycholinguistic technique – neuro-linguistic programming.
Key words: advertising, manipulation, neuro-linguistic programming, meta program,
verbal representation.
Рекламный текст – это коммуникативная единица, которая функционирует в сфере маркетинговых коммуникаций и предназначена для неличного оплаченного продвижения товара (услуги), идеи или социальной ценности [1: 3]. Предназначение рекламы
обуславливает применение различных приемов воздействия на покупателя, призванных
манипулировать его сознанием. В рамках данной статьи была предпринята попытка проанализировать привычные стратегии мышления покупателей, применение которых повышает эффективность рекламного текста. Лингвистические особенности современной
рекламы – вопрос актуальный, активно обсуждаемый исследователями [1; 2; 3; 4; 5; 6;
7]. Широкий круг лингвистов освещает манипулятивную природу рекламной коммуникации [8; 9; 10; 11]. Работ, направленных на изучение особенностей рекламы мобильных телефонов, мало [12]. В своей работе Т.С. Пристайко обращается к проблемам
лексического наполнения рекламы мобильных телефонов, а именно к неологическим
© Горлачева В.В., 2012
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вопросам. Актуальность рассматриваемой темы продиктована отсутствием лингвистических работ, направленных на изучение особенностей приемов нейролингвистического
программирования, организовывающих рекламные тексты мобильных телефонов. Однако основные положения теории нейролингвистического программирования получили
распространение в современной психолингвистике. В качестве фактического материала
мы привлекали тексты рекламы мобильных телефонов, руководствуясь мнением, что избранный вид рекламы предназначен для широкого круга потребителей, а потому отражает стратегии мышления различных групп людей. Кроме этого, на наш взгляд, мобильный
телефон можно признать атрибутом современного образа жизни человека, следовательно, реклама этого товара предоставляет возможность оценить модель мира личности в
условиях глобализации.
Согласно мнению исследователей, мета-программы – это привычные цензоры, которые люди применяют ко всему тому, что видят, слышат или чувствуют в окружающем
мире. Все, что не соответствует мета-программе, не осознается, не охватывается вниманием [1; 13; 14]. Современные исследователи разграничивают несколько мета-программ.
Объем статьи не позволяет нам обратиться к освещению всех видов мета-программ, мы
сосредоточили внимание на одной из самых продуктивных в анализируемом комплексе
рекламных текстов.
Одной из доминирующих мета-программ рекламы мобильных телефонов выступает мета-программа «возможности», основанная на стремлении человека экспериментировать, пробовать все новое. Эта идея может выражаться непосредственно с помощью
лексем возможность, шанс, выбор, например, «С Wi-Fi Вам откроются невероятные
возможности» или «…смартфон, который станет надежным другом и партнером,
открывая перед тобой необыкновенные возможности», «Смартфон дает тебе богатый выбор для развлечений». Идея предоставления новых возможностей выражена также при помощи глаголов (дает, сможешь \ можешь, обеспечивает \ позволит \ позволяет, предлагает), например, «Подвійний спалах дозволяє робити казкові знімки, навіть
у темну пору доби», «Его встроенная камера позволит Вам фиксировать памятные
моменты во всей их красе благодаря возможности панорамной съемки и полноэкранному просмотру фотографий. С помощью аудио-плеера Вы сможете погрузиться в звуки
любимой музыки где угодно и когда угодно». Перечисление преимуществ мобильного
телефона призвано убедить покупателя в силе и могуществе обладателя рекламируемого товара («Today the sun will rise and set. The rest is up for grabs» или «All the world on
your fingertips», «Твоему Samsung Galaxy Gio под силу все!», «Мультимедійний цент на
долоні»). Реклама, опираясь на мета-программу «возможности», утверждает, что именно
возможности делают человека сильным и успешным.
Рассматриваемые рекламные тексты позиционируют взаимосвязь товара (мобильного телефона) с образом ключа. Метафорическая формула «телефон – ключ» частотна в
современной рекламе («Этот смартфон открывает неограниченные возможности»,
«2 Sim-карты + Wi-Fi = мир возможностей открывай», «Твой ключ к миру неограниченных возможностей», «La’Fleur Beсняна колекція 2010. Ключ до світу твоїх фантазій»).
Представленные примеры свидетельствуют и о привлечении идеи двоемирия – мира
ограничений и мира возможностей, последний, в свою очередь позиционируется как мир
свободы («Відчуйте справжню свободу спілкування, роботи та розваг»). Следователь38

но, возможность выполнения многих действий копирайтер намеренно подает как атрибут и непременное условие ситуации свободы.
Все предлагаемые возможности телефона репрезентированы в бинарных по своему смыслу заявлениях: каждая функциональная особенность товара должна четко соотноситься с потребностью человека из сфер общения, работы и развлечений, например,
«Этот смартфон открывает неограниченные возможности: от игр и электронных
книг до различных программ и виджетов, которые соответствуют твоим интересам
и образу жизни». Рассмотрим еще один пример: «Торкайся Слухай Відчувай Танцюй».
Наряду с информацией, характеризующей телефон Nokia 5530 (телефон с сенсорным
дисплеем и расширенными возможностями прослушивания музыки), предложена информация о влиянии телефона на состояние и поведение человека (получение возможности чувствовать, танцевать).
Парадоксальным стоит признать тот факт, что информация о возможности общения
благодаря телефонным звонкам почти не фигурирует в рекламе мобильных телефонов.
Как правило, вербальное упоминание о разговорах по телефону подается, если предлагается возможность говорить дольше («Потужний акумулятор дозволяє телефону працювати до 7 годин у режимі розмови та до 450 годин – у режимі очікування» или «Удобство
общения. Длительное время работы в режиме разговора без подзарядки»). Общение в
реальной жизни вытесняется, а на первый план выходит виртуальное общение («Wi-Fi
обеспечит быстрый интернет-серфинг и передачу данных. Единая система управления
почтой и сообщениями … позволит общаться легко и быстро» или «Общайся со своими друзьями в социальных сетях, интернет-мессенджерах и по электронной почте …
общаться стало проще и быстрее»). В некоторых случаях ситуация возможности общения целенаправленно подменяется ситуацией необходимости применения мобильного
телефона с целью общения - «Новый Nokia С3. Общение началось!», словно без мобильного телефона общение начаться не может. Приведем еще один пример: «Samsung В3410.
Все, что нужно для общения. Телефон станет идеальным компаньоном для активных
и общительных молодых людей … В3410 также поддерживает различные Интернетмессенджеры … Добавьте к этому поддержку передачи сообщений через Bluetooth и
Вы получите возможность полноценно общаться в любом месте и в любое время».
Возможности из сферы развлечений предполагают поиск и прослушивание музыки,
фото- и видеосъемку, игры, а также функции GPS-навигатора. Использование мобильного телефона в развлекательных целях – модель поведения, приписываемая молодежной целевой аудитории. Создавая доверительный тон рекламного текста, копирайтеры
привлекают формы глаголов второго лица, единственного числа, обращения «ты», соответствующие императивные формы: «Змінюй кольори так часто як свій онлайн-статус», «Samsung Galaxy Ace. Твое новое увлечение! Изысканный дизайн, множество
мультимедийных развлечений». По словам исследователей, «использование глаголов в
повелительном наклонении является спорным … в силу побудительной семантики они
могут вызвать отторжение и противодействие» [1: 73]. Однако все рекламные тексты
мобильных телефонов содержат указанные формы, более того, этот прием выступает
доминирующим («Ігри, в які хочеться грати … Спочатку випробуйте нову іграшку, а
вже потім купуйте її … Приєднуйтесь до турнірів на N-Gage Arena»). Завуалировать
принуждение покупателя призваны тексты-объяснения, например, «Урізноманітнюйте
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свій онлайн-світ з Ovi … Що ви можете зробити на Ovi: Отримайте безкоштовний
e-mail-профіль, яким легко користуватися з вашого Nokia N97. Поставте іконку вхідних
повідомлень на свій екран та відповідайте на них буквально за секунду після їх отримання…». Таким образом, предоставляя пошаговые инструкции пользователя, копирайтеры
стремятся создать образ легко управляемого предмета техники. Рассмотренные примеры заключают манипулятивную мета-программу «действия», что отвечает потребностям
потенциального покупателя, который предпочитает четкость, порядок и определенность
в действиях. Согласно положениям теории нейролингвистического планирования, для
личности характерна деятельная модель поведения, так как благодаря действиям человек ориентируется в пространстве, удовлетворяет свои витальные и духовные потребности, осознает и соизмеряет свою жизнь в целом [14]. В рекламе, предназначенной для
молодежной аудитории, мета-программа «действия» нередко представлена в комплексе
с мета-программой «возможности». Комбинирование обозначенных установок ориентирует рекламу на различные группы целевой аудитории.
Обращаясь к клиенту, ищущему телефон для рабочих целей, копирайтеры немногословны. Как правило, подобное рекламное сообщение представляет собой перечень
возможных функций: «Легкость в использовании, почта без проблем, профессиональный дизайн … Этот телефон полностью адаптирован к вашему стилю работы». Достоинствами товара выступают простота в использовании и многофункциональность
(«Combined with looks and smarts, this phone is sure to make any Executive’s job a bit easier.
This remarkable QWERTY Model has it all! A phone made for professionals», «Высокопродуктивное устройство, специально предназначен для делового и личного общения»). В
этом случае синтез идей «возможности – действия» создает многогранный образ потенциального покупателя – энергичного человека, четко определяющего свои цели.
Рекламные тексты, популяризирующие мобильные телефоны для женской аудитории, организованы с применением мета-программы «возможности» («У цьому телефоні
є все – від базових комунікаційних функцій до найсучасніших розваг, а інтуїтивно
зрозумілі віджети дають змогу отримати доступ до програм та інформації в режимі
реального часу»). Копирайтеры стараются избегать открытых призывов действовать,
употребляя формы глаголов будущего времени, моделируя ситуацию использования
уже приобретенного мобильного телефона («Ця приваблива та функціональна модель
порадує Вас камерою … і фоторедактором, яскравими темами для робочого столу,
режимами безпеки, що розроблені спеціально для жінок. Завдяки фоторедактору на
знімках Ви будете виглядати, як модель на обкладинці модного журналу»).
Таким образом, использование мета-программы «возможности – действия» при создании рекламы мобильных телефонов призвано повысить ее эффективность. Мета-программа «возможности» организует все анализируемые тексты рекламы мобильных телефонов (мобильных телефонов VIP-класса, телефонов для молодежной и женской аудитории, телефонов для рабочих целей). Копирайтеры создают иллюзорный мир возможностей обладателя мобильного телефона, приписывая этому образу жизни статус свободы.
Нейролингвистическая установка «действия» почти отсутствует в рекламе мобильных
телефонов для женщин, однако она присутствует в рекламе телефонов для развлечений и
рабочих целей. Приемы нейролингвистического программирования, организовывающие
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рекламные тексты мобильных телефонов – тема, требующая дальнейшего лингвистического освещения.
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ПОЗАМОВНІ ЗАСОБИ ЯК ЗНАК КОНФЛІКТНОСТІ ОСОБИ
(на матеріалі текстів художніх творів початку ХХІ століття)
У статті розглядаються позамовні (невербальні, паравербальні, екстралінгвістичні) засоби конфліктної комунікації персонажів творів українських письменниць М. Матіос, М. Ряполової і Г. Тарасюк.
Ключові слова: невербальні, паравербальні, екстралінгвістичні засоби комунікації,
конфліктна міжособистісна комунікація.
В статье рассматриваются внеязыковые (невербальные, паравербальные, экстралингвистические) способы конфликтной коммуникации персонажей произведений украинских писательниц М. Матиос, М. Ряполовой и Г. Тарасюк.
Ключевые слова: невербальные, паравербальные, экстралингвистические способы
коммуникации, конфликтная межличностная коммуникация.
The article investigates extralinguistic (nonverbal, paraverbal, extralinguistic) means of
conflict communication of characters in works by Ukrainian writers M. Matios, M. Ryapolovа
and H. Tarasiuk.
Key words: nonverbal, verbal, extralinguistic means of communication, conflict interpersonal communication.
Сучасна наука розглядає конфлікт як багатостороннє явище, яке відображає все різноманіття діалектики життя. Джерела конфліктів тісно пов’язані з соціально-психологічними умовами їх перебігу та включають тип і рівень мовної взаємодії, ступінь конфронтації й особливості психологічного стану опонентів. Образ конфліктної ситуації є
перехідною ланкою між учасниками конфлікту й умовами його перебігу та поведінкою
опонентів, що включає їхнє уявлення про самих себе, протилежну сторону; про те, як
інший сприймає його; уявлення про середовище, в якому розгортаються події [1: 33].
Образ конфліктної ситуації визначає конфліктну поведінку осіб, їхні реакції, емоції.
Міжособистісні конфлікти – типова форма взаємодії людей у критичній життєвій ситуації. Вивчення особливостей мовної поведінки опонентів у конфліктній міжособистісній взаємодії є новим напрямком у комунікативній лінгвістиці. Мовний конфлікт,
як комунікативне, соціальне і культурне явище, обумовлене мовними та позамовними
факторами, спирається на загальні положення комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістки, психолінгвістики, соціолінгвістики, лінгвоконфліктології, психології конфлікту.
Дослідженням конфліктної комунікації присвячено ряд робіт вітчизняних і зарубіжних
науковців (Г.Т. Анісімова, Н.А. Бєлоус, Н.Д. Голєв, У. Гордон, І.Н. Горєлов, І.І. Гулакова,
С.М. Ільєнко, Б.С. Кардінській, Н.С. Кінева, Г.Є. Крейдлін, Т.С. Непшекуєва, О.О. Матвєєва, Н.В. Муравйова, Л.В. Самойлович, О.В. Саржина, К.Ф. Сєдов, В.С. Третьякова
та ін.). На сьогодні особливо активно відбувається становлення лінгвоконфліктології,
адже мовознавці все більше усвідомлюють необхідність опису процесів мовної взаємо© Білоконенко Л.А., 2012
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дії в розрізі різних видів конфліктів. Щодо досліджень позамовних засобів спілкування
(роботи Р. Бердвістела, Н.О. Григор’єва, С.А. Григор’євої, Г.В. Колшанського, В.П. Морозова, А. Піза, А. Хілла, Г. Уайнрайта, Ю. Фаста, О.В. Янової та ін.), то до розгляду
конфлікту з цієї позиції науковці звертаються не часто. Даний факт свідчить про необхідність глибшого осмислення зазначеної проблеми, що дозволить розглянути цей феномен
у комунікативному просторі як складне ціле, що включає ряд взаємопов’язаних елементів і частин та є системою. Тому актуальність нашого звернення до особливостей мови
конфлікту в комунікативному просторі пояснюється стійким інтересом до цього явища в
рамках лінгвоконфліктології і відсутністю його систематичного опису з позицій комунікативної лінгвістики. Метою нашого дослідження є аналіз позамовних реакції опонентів
у межах міжособистісної конфліктної взаємодії, що дозволить розглядати їхні діалогічні
відносини безпосередньо в конкретній обстановці мовного спілкування і в конкретному їх прояві. Джерелом ілюстративного матеріалу виступають тексти художніх творів
письменниць Марії Матіос [1; 2; 3], Марії Ряполової [4] і Галини Тарасюк [5; 6; 7]. Наша
стаття є частиною авторського дослідження мови міжособистісної конфліктної взаємодії,
яке здійснюється на основі текстів художніх творів початку ХХІ століття.
В наукових дослідженнях позамовній комунікації часто відводиться другорядна
роль. Причиною є недооцінка значення цього виду спілкування, адже подібна передача
інформації найчастіше проявляється на несвідомому рівні, опоненти не знають про особливості її вияву і не вміють розпізнати. Але у психології давно визначено, що позамовна
комунікація є достатньо інформативною (спілкування за допомогою слів передає 35%
інформації, решта 65% − позамовна інформація) [2: 73]. Вона визначає стосунки між
опонентами, ступінь їхньої конфронтації, психологічний стан суб’єктів, їхнє ставлення
до предмету конфлікту. Поєднання мовних і позамовних засобів має здатність підсилити
або послабити конфліктну взаємодію осіб, тому їхня інтерпретація повинна відбуватися комплексно. До позамовних засобів комунікації ми відносимо: невербальні (кінесіка,
міміка, контакт очей, такесика, сенсорика, проксеміка, хронеміка), паравербальні (доповнюють, супроводжують, заміщають звуки мови) і екстралінгвістичні (пауза, сміх,
плач, подих, кашель тощо) засоби. Завдяки опису позамовних знаків комунікації автор
художнього тексту має можливість чітко вималювати «картину» конфліктної взаємодії
персонажів свого твору і цим посилити вплив на читача.
Найвиразнішими й найуживанішими засобами невербального спілкування є кінетичні. Жест – елемент, який виконується за допомогою дій рук. Безперечно, жестикуляція
збільшується при емоційному спілкуванні, що властиве саме конфліктній взаємодії. Жести нерідко поєднуються з іншими невербальними проявами. Поза – значуще положення
людського тіла, яке зберігається протягом певного часу, «статичний аналог жестів» (за
визначенням Є.М. Верещагіна). Вона може характеризувати конфліктну комунікацію
осіб і є яскравим засобом вираження оцінки опонента. Поза завжди наявна в будь-якій
ситуації, адже вона є біологічно обумовленим способом розміщення тіла у просторі.
Вона визначає характер взаємин учасників комунікації й є ключем до розуміння їхніх
особистісних характеристик. Тож логічно, що у проаналізованих творах представлено
широку систему кінетичних засобів.
За одиницю кінесики ми приймаємо кінему, яка має рухову природу і бере участь у
міжособистісній комунікації разом з вербальними засобами (за визначенням Р. Бердвіс43

тела). У текстах виявлено кінеми, які співвідносяться з різними тактиками конфліктної
поведінки персонажів. Жорсткі тактики, а саме: (1) захоплення й утримання об’єкта конфлікту, (2) фізичне насильство, (3) психологічне насильство і (4) тиск − відповідають
кінемам:
1) фізичний вплив, блокування чужої діяльності, заподіяння болю і т. п.: вхопив мене
за плечі та різко відштовхнув від сейфу; взяв бригадирку за груди; обурився Юрій, хапаючи попа за барки; накинувся крутелик на Юрія, не вітаючись; міцно, як лещатами,
стиснув рукою його лікоть;
2) демонстрація сили, образливі і загрозливі жести: людина зі зброєю у правій руці
замахнулася; витягнув вила із землі і потряс ними перед бригадирчиними очима; він посунув на Ірину з вилами, так ніби мав її зараз узяти на зубці і закинути в саме пекло;
скочив з крісла, пустивши його під двері; замахнувся кулаком на випадкового поплічника;
пограв ломиком в руках; Степан раз по раз припліскував рукою кобуру на штанах,
3) демонстрація своєї рішучості, впевненості, переваги: став перед Іриною, узявши
руки в боки; стояв, схрестивши руки на грудях;
4) демонстрація негативної особистісної оцінки опонента: від цих слів аж підскочив
від злості браток, мов ошпарений;
5) зміна положення тіла у просторі задля фіксації власної позиції у конфлікті, порушення особистої зони опонента, жест «зависання» над опонентом: підлетів впритул;
нахилився до вчительки; посланець майже впритул наблизився до Бунчужного; рвучко
підійшов майже впритул до розгубленого Юрія; отець Георгій зупинився за кілька кроків
у порозі храму; хлопець підскочив до священика; піп рвучко підійшов до Юрія; приступився браток ближче; голова вивалювався із-за столу, як із низького чавуна кулеша.
Середні і м’які тактики поведінки, а саме: (5) демонстративні дії, (6) санкціонування, (7) коаліція, (8) фіксація своєї позиції, (9) дружелюбність і (10) угода − відповідають
таким кінемам:
1) залучення конфліктантом уваги оточуючих до своєї персони задля демонстрації
власної ролі у конфлікті: мимоволі озирнувся до натовпу; збентежено роззирнувся;
2) встановлення блокад у спілкуванні за допомогою різни жестів (невдоволення, неприйняття слів опонента, здивування, образа тощо): обидва пристрасно замотиляли головами; сплеснула руками; ходив по квартирі, ламав руки білі; я затулила вуха; відповів
юнак, відвертаючи від панотця зблідле лице;
3) підтвердження власної позиції: розвів руками; приклав свою волохату руку до грудей і зазирнув у вічі; знизав плечима;
4) підкреслена демонстрація готовності конструктивно взаємодіяти у конфлікті: директор продовжував сидіти за столом;
5) використання зміни положення тіла у просторі задля «відтягування» часу: чоловік
пройшовся кімнатою; він то нервово ходив, то враз зупинявся;
6) створення просторового «бар’єру» задля уникнення конфлікту: Теофіла стояла
посеред хати, стискаючи руку старшого сина; юнак рвучко повернувся і вийшов із церкви; шарпнувся бігти;
7) демонстрація поступки, поза «жертви», відсторонення від ситуації, закритість,
розгубленість, невпевненість, готовність до прийняття волі опонента, розмірковування:
та так і зосталась стояти посеред хати із розплетеним волоссям; тихо м’яв у руках
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капелюх; сидів зі складеними під себе ногами й дивився в підлогу; Іван стояв коло самих
дверей і м’яв капелюх; впала перед ним навколішки і, обхопивши руками коліна, вперше
заговорила; постукав пальцями по столі; підкрутив вус; голова з дільничним почухали
потилиці; завмер, чекаючи на удар; завмер, зляканий власною брутальністю; цигани
принишкли – причаїлися, завмерли від страху; руки дрібно тремтіли.
Тож серед кінетичних засобів найбільш продуктивними для авторок є кінеми, які
відповідають жорстким тактикам поведінки 2 і 3; з середніх і м’яких тактик віддано
перевагу кінемам демонстрації поступок, відсторонення, розгубленості, готовності до
примирення, які відповідають тактикам 9 і 10.
Важливим елементом невербального спілкування виступає і міміка – рухи обличчя, які візуально відображають психічний стан особи. Динамізм конфліктної взаємодії
осіб визначається особливостями їхнього темпераменту, що має своїм підґрунтям набір певних психічних рис характеру людини, одна з яких (домінантна) обумовлює міру
емоційності й агресивності особи. Високий рівень емоційності й агресивності сприяє
активній реалізації мімічної демонстрації. Тож уважаємо виправданим, що при передачі емоційних станів персонажів М. Матіос, М. Ряполова, Г. Тарасюк не оминають опис
міміки. Тактикам конфліктної поведінки 1 – 4 відповідають мімічні прояви: зціпив зуби
і лихо бив; по обличчю братка… пролетіла зловісна тінь; оскалився вовком браток; вибивав від люті зубами чечітку; вискалившись, посунув на брата; цідив крізь зуби, брови
загрозливо полізли на лоба; тактикам 5 – 10 відповідно: продовжував брехати Коста,
надуваючи губи від своєї значимості; копилила губу; раптово спохмурнів; хоч би бровою
повів. Інформація про емоційний стан персонажів стає цілковито зрозумілою читачу завдяки й опису очей. Як було визначено, опис погляду й очей осіб є надзвичайно продуктивним, зокрема:
1) демонстрація небажання спілкуватися на певну тему, «дивиться фактам в очі»:
сіла на постелі… невинно закотивши догори очі; блукав… поглядом по стелі; блукаючи
поглядом по шибах вікна; відводила очі;
2) демонстрація психологічної «перевага» над опонентом: здійняв на мене очі і сміливо подивився; очі загрозливо полізли на лоба; очі його палали; поглядав згори, скоса і
згорда; гнівно блиснув очима посланець; рівно відповів на те Оксентій, не зводячи очей
зі свого документа;
3) демонстрація готовності конструктивно взаємодіяти у конфлікті: глянув щиро мені
в очі; Григір здивовано розлуплює баньки свої зизі; стоїть… очками кліпає; піп зазирнув
в обличчя; не зводили очей; нарешті відкрито глянула в вічі.
Названі мімічні прояви виражають різноманітні емоції опонентів. Тактики конфліктної поведінки 1 – 4 відповідають емоціям: агресія, страх, страждання, гнів; тактики
5 – 10 відповідно: невдоволення, протест, підпорядкування, здивування, образа, розгубленість, відчай.
Сенсорика визначає конфліктну взаємодію опонентів через органи чуття. Наприклад, напруження, яке виявляється через «важке» дихання, що відповідає стану стресу:
важко дихали й обидва брати, стоячи один напроти одного; різні емоційні реакції: аж
труситься від злості; хлопець… знову запанікував; здригнувся нічний гість, ніби його
вдарило струмом; розгубився панотець; починав закипати праведним гнівом Юрій;
Юрко… аж трясся від спокуси убити попа; Бунчужний отетерів; знітився чоловік;
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Бунчужного, як струмом прошило; з неприхованою погрозою парирував Дятлов; гнівний
клекіт, що підіймався в душі юнака; роблено здивувався хазяїн «майбаха»; зневажливо,
в тон чортовому щезнику, спитав Юрій; аж поблід. У більшості випадків авторки використовують цей тип невербального прояву для ситуаційної характеристики активної
конфліктної взаємодії персонажів.
Паравербальні засоби (темп, тембр, висота, гучність, швидкість, ритмічність голосу,
його інтонація тощо) також відповідають певним емоціям опонентів. У текстах визначено таку систему паравербальних виявів:
1) акустичні засоби, які передають емоції (страх, агресія, глузування, гнів), що відповідають жорстким тактикам поведінки: кричала, аж захлинаючись слиною; кричав,
багряніючи лицем; від такого неочікуваного нахабства Ірина задихнулася, сперло їй у
горлі, задихалася від нестачі повітря; цигани кричали; гордо випалив дільничний; а він
як закричить; знову у крик; Мирослава лається… кричить; кричу, що чути на третій
вулиці; несподівано різко відповів юнак; сердито перебив священика Юрій; вигукнув піп;
браток не кричав, навпаки, вимовляв слова чітко, розмірено, ніби вбивав у голову Юрія
дерев’яні цвяшки; заволав Юрко; зашипів гадом браток;
2) акустичні засоби, які передають емоції (тривожність, невпевненість, образа, розгубленість, зацікавленість), що відповідають середнім і м’яким тактикам поведінки:
неправда, – буркнув я; тихо звучав його надтріснутий голос; питав Оксентій зі скрипом у голосі; звучав його печальний тихий голос; знічений голос; понуро буркнув новооб’явлений Юрій; погаслим голосом озвався Юрій; шепотів отець Георгій; притишив
голос чоловік; пошепки наказав Бунчужний; стояв… онімілий, ніби язика проковтнув.
Відомо, що ритмічне, неголосне мовлення є ознакою врівноважених стосунків співрозмовників. Тож зміна цих параметрів свідчить про зміни умов перебігу процесу комунікації, що відповідає і конфлікту. Письменниці продуктивніше послуговуються описом
акустичних засобів, які співвідносяться з жорсткими тактиками, адже сильним емоційним реакціям властива більша гучність голосу задля підвищення спонукального ефекту,
навмисного наміру вплинути на опонента (у поєднанні з частотою, швидкістю голосу виникає розмова «на підвищених тонах»). З можливих екстралінгвістичних засобів зафіксовано плач (як реакція на нервову напругу) і сміх (як засіб зняти напругу у стосунках,
як іронічне ставлення до опонента, як «гра» для досягнення власної мети – «штучний
сміх»): він плакав, уткнувшись носом у мою пазуху; очі його, повні болю, гніву і безпомічних сліз; усміхнувся Бунчужний, пильно придивляючись до співрозмовника; зареготав на
всю обору Бунчужний та ін. До опису цих засобів авторки вдаються не часто.
Отже, М. Матіос, М. Ряполова і Г. Тарасюк у своїх творах активно використовують
опис позамовних засобів спілкування для представлення міжособистісної конфліктної
взаємодії персонажів. Серед кінетичних засобів найбільш уживаною є система кінемів,
які відповідають жорсткій тактиці поведінки. Задля представлення різноманітних емоцій
конфліктантів, авторки подають сукупність мімічних і сенсорних проявів у персонажів,
активно послуговуються й описом акустичних засобів, що супроводжують конфліктне
мовлення опонентів. Щодо екстралінгвістичних засобів, то письменниці акцентують
увагу на плачі, який виступає реакцією на психічну напругу в конфлікті. Тож персонаж
у конфліктній взаємодії являє собою контамінацію «кількох» комунікантів: по-перше,
це особа, яка послуговується основним каналом передачі інформації – мовою; по-друге,
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парадигма «реального» спілкування зумовлює «існування» особи, яка використовує і
систему позамовних засобів. Результатом опису мовних і позамовних реакцій є створення авторками повного контексту конфліктної комунікативної ситуації, яка відповідає
кордонам української традиції спілкування в конфлікті.
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НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНА ОСНОВА КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ
ОБРОБКИ КИТАЙСЬКОГО ІЄРОГЛІФА
Статтю присвячено питанню встановлення зон мозку, відповідальних за здійснення
процесів обробки китайської мови (усної та писемної) в порівнянні із процесами обробки
західних мов, та розподілу функцій між цими зонами. Наведено результати досліджень,
згідно яких виявляється, що в обробці китайської ієрогліфіки велику роль відіграють
зони правої півкулі мозку, відповідальні за обробку просторових даних, що пов’язане з
вертикальним способом написання кожного окремого ієрогліфа.
Ключові слова: ієрогліф, права півкуля, ліва півкуля, лінійне письмо, просторове
письмо.
Статья посвящена вопросу определения зон мозга, ответственных за процессы обработки основных единиц китайского языка (устного и письменного) в сравнении с процессами обработки таких же единиц в западных языках, а также вопросу распределения
функций между зонами. В статье приводятся результаты исследований, согласно которым оказывается, что в процессе обработки китайских иероглифов важную роль играют
зоны правого полушария мозга, ответственные за обработку пространственных данных,
что связано с вертикальным способом написания каждого отдельного иероглифа.
Ключевые слова: иероглиф, правое полушарие, левое полушарие, линейное письмо,
пространственное письмо.
This article is devoted to the explanation of how the brain deciphers the Chinese language
(both spoken and written) in comparison with how it deciphers Western languages. The distribution functions between these zones of the brain will also be discussed. Several researchers
have found that the processing of Chinese characters is mostly connected with zones located in
the right hemisphere of the brain, which is specialized for spatial perception, and that can be
explained by vertical way of writing every character.
Key words: character, right hemisphere, left hemisphere, horizontal writing, special writing.
Як відомо, ліва півкуля мозку людини має специфічні кіркові структури для оволодіння мовою, які дехто з дослідників схильні називати «органом мови». Однак велика
кількість різних мов змусила дослідників сформулювати питання про те, чи однакові
кіркові механізми використовуються носіями різних мов і людьми, які володіють кількома мовами.
На Заході довгий час домінувала теорія про універсальність мовних систем, згідно
якої під час вивчення різних мов мають задіюватись загальнопоширені когнітивні механізми й однакові нейро-анатомічні структури. Проте з розвитком когнітивної науки було
виявлено, що люди, які володіють кількома мовами, у випадку травми чи хвороби мозку
не обов’язково втрачали здатність володіти всіма мовами, а це засвідчило, що під час вивчення різних мов активізуються різні зони мозку.
© Кірносова Н.А., 2012
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Дослідження також засвідчили, що в людей, які вивчають другу мову, збільшується
щільність сірої речовини підкірки в тім’яній зоні лівої півкулі. Крім того виявлено, що
когнітивні механізми і структури кори головного мозку, задіяні в обробці другої мови,
відрізняються від тих, що використовуються під час обробки рідної мови. Для людей, які
починають вивчати мову в дорослому віці, знання про граматику другої мови залишаються експліцитними, а про граматику рідної мови – імпліцитними, проте, знання лексики в обох випадках залишаються експліцитними. При цьому слід знати, що за імпліцитні
знання відповідає базально-ядерний канал у лобній долі лівої півкулі, а за експліцитні
знання – мовна зона у лобній долі лівої півкулі. Також у випадку відносно пізнього початку вивчення другої мови виявлено, що під час використання першої чи другої мови в
зоні брока активуються різні ділянки, розділені просторово.
Тож вивчення двомовності призвело до домінування іншої теорії – про специфічність мовних систем, у межах якої стверджується, що під час використання різних мов
задіюються різні системи обробки й кіркові репрезентації, тобто, різні орфографія, фонетика й граматика потребують використання різних когнітивних стратегій. Ці висновки
підтвердились і в ході проведення досліджень методом магнітно-резонансної томографії.
У подальшому когнітивні лінгвісти переключилися від досліджень двомовності до
виявлення специфічних когнітивних структур, пов’язаних із володінням однією конкретною мовою, і тут цікавий і важливий матеріал з точки зору виявлення специфіки й універсалій когнітивних механізмів людини було отримано в ході досліджень, пов’язаних з
китайською мовою та її писемністю, що суттєво, а за деякими параметрами навіть принципово, відрізняються від мов і писемностей на Заході [1:167].
Наприклад, дослідником C. Валакі [3] було з’ясовано, що під час мовної обробки в
носіїв західних мов (іспанської, англійської) очевидно виявляється домінація лівої півкулі, тоді як у носіїв китайської мови асиметрія в роботі півкуль значно менша, оскільки
скронево-тім’яні частини правої півкулі їхнього мозку беруть більшу участь у фізіологічній активації. Є й анатомічні докази того, що в структурах передньої лобної долі, скроневої і тім’яної доль мозку європеоїдів, які говорять англійською, і монголоїдів, які говорять китайською, спостерігається різниця, яка, втім, стосується не якості самих доль,
а моделі взаємодії між ними.
Цю різницю пояснюють відмінністю мовної практики, в яку носії цих мов задіяні з
дитинства, оскільки взаємодія між долями суттєво відрізняється і в носіїв однієї мови,
які мають різний ступінь освіти (зокрема це виявляється під час повторення справжніх
чи несправжніх слів).
Оскільки когнітивні дослідження не обмежувалися тільки звуковою мовою, але й
стосувалися писемності, то швидко з’ясувалося, що різні типи писемності – смислове
й звукове письмо, наприклад, – також пов’язані із використанням різних когнітивних
механізмів.
Як відомо, літери фонетичного письма передають звучання слова поєднуючись послідовно, тобто вони являють собою лінійні структури і їх обробка в мозку відбувається
лінійно. Китайська ж писемність – це система окремих знаків (ієрогліфів), які складаються з певної кількості рис, вписаних у стандартний квадратний простір, із рис утворюються ключі, місце яких у цьому просторі може бути різним і які в поєднанні між собою
й з іншими компонентами (фонетиками) утворюють різні ієрогліфи. Отже, у фонетичних
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писемностях слова передаються за допомогою зміни порядку літер, а в китайській ієрогліфічній писемності теж саме завдання виконується за допомогою зміни просторового
положення рис і ключів. Таким чином, слід ствердити, що структура китайського ієрогліфа не є лінійною, відповідно, не є лінійною і її обробка [`1:167].
За способом передачі звучання китайська мова також суттєво відрізняється від західних мов. Як відомо, в останніх існує жорстка відповідність між морфемою й фонемою й
чіткі принципи трансформації форми в звук. Однак китайські ієрогліфи передають значення слова, а не його звучання, тож останнє потрібно тільки запам’ятовувати. І хоча 85
% сучасних китайських ієрогліфів є фоноідеограмами (тобто, принаймні містять вказівку на звучання), ефективність їхніх фонетиків до передачі звучання становить лише 38
% [1:167]. Тому в китайській мові не існує єдиного принципу трансформації форми в
звук, тобто, немає жорсткої відповідності між морфемою (ієрогліфом) і фонемою (якою
тут слід вважати склад) і на рівні ієрогліфа ніяк не передаються дискретні звукові одиниці. Підкреслимо, що дискретні графічні одиниці – риси, з яких складається ієрогліф, не
несуть звукової інформації, тож ні про які правила їхньої вимови не можна й говорити.
У проекції на когнітивні механізми ці мовні особливості призводять до того, що в носіїв англійської мови найбільш ретельна обробка стосується рівня звуку, а в носіїв китайської – рівня складу і тільки на спеціальну вимогу носій цієї мови буде виділяти окремі
звуки в складі (наприклад, якщо його попросять назвати першу приголосну тощо). Отже,
обробки фонем у носіїв китайської мови зазвичай не відбувається, а мозок відразу приступає до обробки складу [1:168]. Обробка звучання китайського ієрогліфа порівняно з
обробкою графем у західних мовах ускладнюється ще й тим, що мова багата на омоніми
й склади, звучання яких розрізнюється лише тонально.
Під час досліджень було виявлено, що обробка значення в носіїв як англійської, так
і китайської мов відбувається в нижній і передній частинах лобної долі лівої півкулі,
однак відмінність полягає в тому, що пік діяльності під час обробки китайської мови
спостерігається в середній частині лобної долі, однак у носіїв англійської мови ця зона
залишається неактивною [1:168].
Обробка структури китайського ієрогліфа потребує ретельного аналізу просторового
положення його рис и ключів, дані про що надходять від зорових рецепторів. Магнітно-резонансна томографія підтвердила, що під час обробки ієрогліфа активізується центральна частина кори в лобній долі лівої півкулі, яка відповідає за координацію простору
і слів мови. Також було виявлено, що активізується середня лобна кора збоку в лівій півкулі, де розташовано центр робочої пам’яті, який відповідає за системне впорядкування
й розподіл когнітивних ресурсів. Це відбувається тому, що під час обробки значення й
звучання ієрогліфа необхідно координувати дані аналізу зорово-просторових відносин
у структурі ієрогліфа й аналізу його значення (або звучання). Отже активізація середньої
лобної звивини лівої півкулі великою мірою пов’язана з квадратною структурою ієрогліфа.
Під час обробки китайської мови також спостерігається активізація певних зон у
правій півкулі мозку, що теж пов’язане із необхідністю виконувати морво-просторовий
аналіз. Під час обробки значення й розрізнення омонімів у китайській мові активізуються лобний полюс, зябра лобної долі, спинна частина лобної долі та нижня частина
тім’яної долі правої півкулі, однак під час обробки фонетичного письма активізації в цих
зонах не було зареєстровано. Як відомо, передня лобна доля правої півкулі відповідає за
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ситуативну пам’ять, необхідну для обробки просторових відносин, у яких сприймається
об’єкт. Це надало дослідникам підстави зробити висновок про те, що лобна й тім’яна
долі правої півкулі відповідають за обробку просторового положення рис і їхнього поєднання та координують аналіз зорово-просторових даних, що необхідно під час сприйняття ієрогліфа.
Що стосується звукової мови, то добре відомо, що основними одиницями її фонетичної системи є фонема й склад. Тож у дослідників когнітивної лінгвістики відразу виникло питання – чи відповідають за обробку цих одиниць однакові когнітивні механізми,
чи різні? У ході досліджень було виявлено, що аналіз звукового оформлення слів (висота
голосу) здійснюється в задній і нижній частинах передньої лобної звивини лівої півкулі
та в місці з’єднання потиличної та скроневої доль у лівій півкулі. Аналіз фонем здійснюється в нижній частині лобної долі лівої півкулі. Цікавим виявилося те, що під час повторного пред’явлення однакового сигналу ця зона вже не активізується, тож дослідники
зробили висновок, що вона відповідає за врегулювання аналізу фонем, що потребують
дуже ретельної обробки, задля якої виділяється багато ресурсів робочої пам’яті. Вищенаведені дані були отримані під час аналізу західних мов, особливістю яких виявилося
те, що їх носії не розмежовують чітко обробку складу й обробку фонеми. У китайській
же мові, як уже було вказано, мінімальною фонетичною одиницею є склад (який і позначається одним знаком – ієрогліфом), отже, обробка звукової китайської мови відразу ж
переходить на рівень складу, оминаючи рівень фонем. У когнітивних експериментах, що
були проведені на основі китайської мови, виявилося, що під час судження про омоніми
у носіїв цієї мови найбільше активізується зона кори у лобній долі лівої півкулі, а під
час судження про перший приголосний звук складу пік активізації переміщується до
нижньої лобної звивини лівої півкулі. Таким чином було з’ясовано, що обробка фонем і
складів відбувається в різних зонах мозку.
Принципові відмінності в різних системах письма в світі не могли не викликати в
когнітивістів питання про те, чи в одних зонах мозку вони обробляються, чи в різних.
Ще в 70-х роках ХХ ст.. було помічено, що англійські діти з певними розладами в процесі
читання, дуже швидко опановували читання окремих англійських слів, записаних ієрогліфами. А під кінець 80-х рр. ХХ ст. було з’ясовано, що права півкуля мозку задіяна в
процесі обробки ієрогліфів набагато більше й ефективніше, ніж ліва. Японські вчені, досліджуючи своє письмо, яке, як відомо, складається з китайських ієрогліфів та складової
абетки, виявили, що під час обробки кандзі (китайських ієрогліфів) пріоритет у роботі
мозку віддається правій півкулі, а під час обробки кани (абетки) – лівій. Одночасно з цим
багато досліджень мов із фонетичним письмом підтвердили, що в його обробці задіяна
ліва півкуля мозку [1:169].
Засновуючись на вищенаведених результатах, дослідники висунули думку про те, що
особливість ієрогліфіки призводить до сепаратної обробки слів (які звучать) й ієрогліфів
у мозку, коли права півкуля аналізує окремі ієрогліфи, а ліва – двоскладові слова. Ця ідея
підтверджується ще й тим фактом, що права півкуля мозку відповідає за обробку просторових даних, а ієрогліф – це така графічна одиниця, яка утворена з поєднання рисок
у просторі [1:169].
Однак останні дослідження показали, що ця ідея перебільшила роль формальних
характеристик ієрогліфа і не врахувала той факт, що як просторові елементи, так і звук,
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і значення ієрогліфа обробляються в мозку майже одночасно, а за аналіз двох останніх
компонентів (звуку й значення) відповідає ліва півкуля, отже під час обробки ієрогліфа
вона також має активізуватися. Крім того, частина досліджень також засвідчили, що пік
активності під час обробки ієрогліфа приходиться на ліву півкулю, а пріоритет правої
півкулі ніяк не простежується. В експериментах, пов’язаних із встановленням значення
слів, під час обробки окремих ієрогліфів і двоскладових слів «сепаратизму» в роботі півкуль не спостерігалося, а піки активності накладалися [1:170].
Морфологічні відмінності в будові мозку, до яких призводить обробка різних мов
(китайської та англійської). Як відомо, морфологічна будова мозку визначається генами
(наприклад, мозок чоловіків більше й симетричніше від мозку жінок). Право- чи ліворукість також передається в спадок. Однак при цьому мозок у своїй морфологічній будові є
пластичним і окремі його морфологічні особливості мають стосунок до досвіду людини.
Різниця в мовах (наприклад, китайська й західні мови) призводить до відмінностей у
нервовій діяльності їхніх носіїв. Зокрема, були отримані підтвердження того, що тривала
обробка китайської мови й тривала обробка мов із фонетичним письмом призводять до
відмінностей у морфологічній будові кори головного мозку. За допомогою спеціальної
технології (DFM, deformation field morphometry), яка, на відміну від магнітно-резонансної томографіі, не піддається впливу когнітивного стану, можна дослідити морфологічні
відмінності будь-якої зони мозку. Між носіями китайської й західних мов місць таких
відмінностей було виявлено чотири [1:170]:
1) лобна доля лівої півкуля й середня лобна звивина, яка є зоною найбільш потужної
активізації під час обробки китайської мови;
2) скронева доля лівої півкулі й передні відрізки середньої та нижньої звивин цієї долі;
3) тім’яна доля лівої півкулі (тільки вона є меншою в китайців, порівняно з індоєвропейцями);
4) тім’яна доля правої півкулі (яка є більшою в китайців, порівняно з індоєвропейцями).
Що стосується середньої лобної звивини, то з нею пов’язані найбільш суттєві функціональні відмінності в роботі мозку китайців та індоєвропейців. Дослідники вважають,
що саме ця зона регулює складний розподіл когнітивних ресурсів, задіяних в обробці
китайської мови. Передній відрізок цієї звивини відповідає за докладний аналіз зоровопросторових даних, що надходять від рис ієрогліфа. Під час завдань, пов’язаних з обробкою значення та з визначенням омонімів, потужна, але вибіркова активізація спостерігається в передній частині середньої скроневої звивини лівої півкулі – ця зона відповідає
за короткотривалу пам’ять на речення, за зв’язність речення та породження слів. Крім
того, ця зона відіграє велике значення під час обробки швидкоплинних і постійно змінних звуків. Носії китайської мови мають більшу потребу в цій зоні, ніж носії англійської
мови, оскільки їм доводиться постійно обробляти такі просторові структури як ієрогліфи
й мати справу з тонами, які розрізнюють значення слів, що однаково звучать.
Різниці між діяльністю мозку китайців та індоєвропейців не спостерігається в верхній частині тім’яної долі – ця зона в представників вказаних мов є однаково активною,
Однак під час обробки китайської мови вона активізується в обох півкулях, крім того,
було виявлено, що в носіїв китайської мови в правій півкулі вона відносно більша, а в
лівій – менша, порівняно з носіями індоєвропейських мов. Роль кори мозку тім’яної зони
ще потребує подальшого вивчення, однак дослідники вважають, що всі ці відмінності
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спричинені різними когнітивними стратегіями ,що використовуються під час обробки
форми, звуку й значення ієрогліфа.
Таким чином виявилось, що в носіїв різних культур під час обробки мови задіюються
різні зони мозку. Методом магнітно-резонансної томографії було виявлено, що в носіїв
китайської мови просторове розташування мовної зони в мозку відрізняється від такого
в носіїв західних мов, що призводить до того, що під час обробки конкретних слів в
носіїв різних мов активізуються різні зони. Виявивши, що до порушень у читанні китайських ієрогліфів призводять проблеми в середній лобній звивині лівої півкулі, дослідники висунули ідею про те, що ця зона відіграє «координаційну роль» під час обробки
китайської мови, оскільки вважається, що в ній здійснюється ретельна обробка зоровопросторових характеристик предмету. Важлива роль цієї зони кори пов’язана з формою
китайського ієрогліфа й з тією особливістю, що він позначає цілий склад.
Дослідники також помітили, що під час читання китайських ієрогліфів спостерігається спільна діяльність відносно великої нервової мережі, зокрема, верхня частина
скроневої долі правої півкулі бере участь в обробці тонів, а центральна частина лівої
лобної долі має важливе значення для кодування звуків і координації.
Було помічено, що читання китайською мовою – це періодична й паралельна діяльність трьох лінгвістичних галузей – орфографії, смислу й звуку, а перешкоди в читанні
китайською мовою пов’язані не тільки з нездатністю трансформувати форму в звук, але
й з неможливістю перекодовувати орфографію в смисл. Під час написання ієрогліфа не
дозволяється розподіл на уривки (пробіли між словами?), як у фонетичному письмі, а
це означає, що в китайській мові не існує правил перекодування форми в звук. Ієрогліф
складається з певної кількості складно переплетених між собою рис, вписаних у квадратний простір, і зовнішня, доступна зорові, форма визначає його значення. Вважається, що основними причинами порушень у читанні китайських ієрогліфів є перемішання функцій центральної нервової системи, які відповідають за здійснення звукового й
смислового правописів. Це пояснення суголосне з тезою про те, що різниця в культурах
призводить і до формування різниці розташування зон мозку, виявленої анатомами. Зокрема, анатомічні дані підтверджують, що в людей, які говорять китайською, площа середньої лобної звивини лівої півкулі більша, ніж у людей, які говорять англійською. Крім
того, читання китайською мовою активізує ключові нервові модулі, які відповідають за
орфографію, значення й звук. Ці результати говорять на користь ідеї про те, що під час
читання китайських ієрогліфів обробка звуку й значення відбувається паралельно й вони
взаємно впливають один на одного.
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ЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ТА ВІКУ КОМУНІКАНТІВ У СИТУАЦІЯХ
ЗДІЙСНЕННЯ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ
У статті визначаються соціокомунікативні фактори, що впливають на відбір мовних засобів під час здійснення маніпулятивного впливу. Простежується зв’язок статусу та віку комунікантів з особливостями вербалізації тактики підвищення значимості
співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву. Показується зумовленість тематики компліментарних висловлювань позиціями комунікантів у соціальній ієрархії та
умовами спілкування.
Ключові слова: соціальний статус, вік комуніканта, маніпулятивна стратегія позитиву, тактика підвищення значимості співрозмовника, маніпулятивно спрямований
експресив.
В статье определяются социокоммуникативные факторы, влияющие на отбор
языковых средств, применяемых говорящим во время манипулятивного воздействия.
Прослеживается связь статуса и возраста коммуникантов с особенностями вербализации тактики повышения значимости собеседника манипулятивной стратегии позитива. Показывается обусловленность тематики комплиментарных высказываний позициями коммуникантов в социальной иерархии и условиями общения.
Ключевые слова: социальный статус, возраст коммуниканта, манипулятивная
стратегия позитива, тактика повышения значимости собеседника, манипулятивно
направленный экспрессив.
The article determines socially-communicative factors that influence the choice of language means during manipulative effect realization. The article deals with relation of communicant status and age with peculiarities of tactic verbalization in the increasing the importance
of interlocutor’s manipulative strategy of positive. The author shows dependence of themes
complimentary dictum by communicant position in social ranking and communication conditions.
Key words: social status, communicant age, manipulative strategy of positive, tactics of
increasing the interlocutor importance, manipulatively directed expressive.
Особливої актуальності в лінгвістиці набув комунікативний підхід, який базується на
положеннях прагмалінгвістики, теорії мовленнєвих актів, когнітивної лінгвістики, психолінгвістичної теорії мовленнєвої діяльності. Такий підхід передбачає вивчення зв’язку
мовленнєвого спілкування зі структурою соціальної взаємодії комунікантів, що визначає
їх мовленнєву поведінку. Урахування соціальних факторів функціонування мови дозволяє зрозуміти механізми здійснення комунікативного впливу, пояснити специфіку етичних цінностей, притаманних людським спільнотам.
Дослідженню соціокомунікативних аспектів, зокрема соціального, семантичного та
прагматичного виявів соціальних статусів у мові, присвячені наукові праці Л. П. Крисі© Шкіцька І.Ю., 2012
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на, Г. М. Кустової, Н. В. Купіної, В. І. Карасика, Дж. Лайонза, К. А. Долиніна, Ф. С. Бацевича, О. А. Биганової, О. М. Путіної, О. В. Ємельянової, О. В. Фадеєвої, Т. В. Чрділелі
тощо. На залежність форми і специфіки функціонування позитивнооцінних висловлювань від таких соціокомунікативних факторів, як соціальний статус і соціальні ролі комунікантів, їх стать, вік, етнокультурні особливості вказували Н. Вулфсон, Дж. Мейнз,
Б. Левандовська-Томащик, Р. К. Герберт, Л. О. Кокойло, Л. І. Гришаєва, В. Я. Міщенко,
Л. І. Клочко та ін.
Незважаючи на збільшення наукового доробку мовознавців із соціо-, психо- та прагмалінгвістики до сьогодні залишається нез’ясованим вплив статусних і вікових характеристик учасників комунікації на особливості вербалізації маніпулятивного впливу за
допомогою тактик позитиву.
Метою нашої наукової розвідки є вивчення соціокомунікативного аспекту тактики підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву, а саме
з’ясування ролі статусу та віку комунікантів у ситуаціях здійснення маніпулятивного
впливу, дослідження особливостей вербалізації маніпулятивно спрямованих експресивів, адресованих мовцем симетричному / асиметричному за віком, статтю чи статусом
співрозмовнику.
Соціальні конвенції та цінності мають більшу значущість порівняно з індивідуальнопсихологічними параметрами [1]. Жорсткі соціальні обмеження позначаються на спілкуванні різних за соціальним положенням комунікантів. Кожен індивід є членом декількох
різних типів груп, усередині яких він має певний соціальний статус – співвідносну позицію в соціальній системі, що передбачає права, обов’язки, очікування [2: 21; 3: 30].
При визначенні соціального статусу враховуються належність комуніканта до соціальної
групи, його професія, освіта і т.п. (див. про це, наприклад [3: 5]).
Стосовно вищих за статусом комунікативних партнерів спостерігаються більш увічливі мовленнєві акти, ніж щодо рівних, а стосовно рівних – більш увічливі, ніж щодо
нижчих. Показником статусу та дистанції, а також невизначеної статусної ідентифікації
(за відсутності знайомства) є звертання до співрозмовника на -ти [3: 262]. Уживання вигукових структур та займенникових ти-форм людьми з вищим статусом зумовлено тим,
що вони спілкуються із співрозмовниками як з добре знайомими. Люди з нижчим статусом зазвичай звертаються до мовця як до малознайомої особи, намагаються не порушувати мовних норм, виявляють культуру слухання, удаються до Ви-звертань тощо.
За умов несиметричного спілкування можливе виникнення так званої нещирої ввічливості − «маски ввічливості, якою прикриваються, побоюючись конфронтації» [4: 79].
Так, Л. О. Кокойло, досліджуючи компліментарні висловлювання в англійській мові, відзначає неприйнятність висловлювань нещирої похвали, особливо лестощів, що мають на
меті одержання вигоди, нижчими за статусом при звертанні до вищих [5: 145].
Аналіз вибірки, зробленої на матеріалі української мови, дозволяє говорити про домінування (щоправда, незначне) маніпулятивно спрямованих компліментарних висловлювань, адресованих вищими за посадою / соціальним статусом мовцями нижчим за
цією характеристикою співрозмовникам. Так, серед компліментів, висловлених чоловіками чоловікам, ті, що адресуються нижчому за соціальним статусом чи посадою співрозмовнику, складають 39 %, рівному – 37 %, вищому – 24 %.
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Дослідженням проблеми прагматичної варіативності функціонування компліментів
займалась Н. Вулфсон, яка одна з перших звернула увагу на необхідність урахування
віку, соціального статусу, статі учасників мовленнєвої взаємодії. За її спостереженнями, більшість компліментів адресуються одноліткам, що мають більш-менш рівний зі
співрозмовником соціальний статус. Н. Вулфсон спростовує думку про те, що у випадку використання компліменту для одержання вигоди, маніпулятором виступає особа з
низьким соціальним статусом. Результати її дослідження показали, що співрозмовник із
вищим соціальним статусом частіше вдається до використання компліментів як засобу
впливу [6; 7]. Це пояснюється тим, що комплімент є засобом солідаризації, що передбачає ініціативу до зближення, належну вищому за статусом.
У тактиці підвищення значимості співрозмовника чоловіче мовлення з висхідним
статусним вектором («знизу догори») характеризується домінуванням нейтральної лексики, а також наявністю художніх тропів – метафор, епітетів, усталених зворотів офіційно-ділового стилю. Синтаксис відзначається переважанням складних і простих ускладнених речень. Окличних, риторично-питальних та питальних конструкцій відносно не
багато. Згадані структури, як і врочиста лексика, типові при звертанні чоловіка-маніпулятора, що займає вищу позицію в соціальній ієрархії, до колективного адресата.
Цікавою ознакою мовлення чоловіків-маніпуляторів, вищих за соціальним статусом
чи посадою, адресованого нижчим за цими характеристиками комунікантам, є взаємодія
літературних та нелітературних різновидів, книжних і розмовних елементів, що засвідчує прагнення мовця зблизитись зі співрозмовником, зменшити дистанцію, домогтись
прихильності. Цим можна пояснити функціонування в мовленні маніпулятора, вищого
за статусом, пейоративної лексики (щодо інших осіб), професіоналізмів, русизмів, просторічних слів, фразеологізмів, зокрема приказок тощо, наприклад: (сотник хоче компенсувати завдану привселюдно образу писарю, без якого він не може виконати наказу
вищого начальника) – Сідай же, приятелю. Якого-бо ти чорта там біля порога маячиш, як той цуцик на вірьовці? Іди ж, іди; сідай біля мене; я буду обідати, а ти тягни
дулівку (Г. Квітка-Основ’яненко); (пан хоче найняти вродливу селянку на роботу) – Гарна дівчина, та любить гедзкатись, [– сказав пан,] – ось я тобі одріжу на спідницю оцієї
червоної матерії, то, може, ти перестанеш хвицятись (І. Нечуй-Левицький).
Номінації дружності та прихильного ставлення (друже, дружище, голубе, голубчику і под.), знижена лексика (панюга, грамотію та ін.), слова із суфіксами зменшеності
та збільшеності вживаються тоді, коли до статусної чи посадової нерівності додається
вікова: вищий за посадою є, до того ж, значно старшим за віком від співрозмовника,
наприклад: (літній професор намагається гармонізувати стосунки з редактором газети) –
Їдьте, голубе, робіть свої справи і забудьте, що ми тут є. Василько, зрештою, молодий
журналіст, невже він для вас транспорт не організує (П. Щегельський); (гетьман не
хоче втратити в бою козака, що винайшов «підводні чайки») − Стривай, грамотію. Ну,
вмієш ти, вмієш володіти шаблею. [Але річ не в тім <...> (В. Савченко).
Від статусу комунікантів залежить і тематика компліментарних висловлювань. Так,
вищі за посадою / соціальним статусом чоловіки-маніпулятори хвалять нижчого адресата за: а) заслуги, професіоналізм, виконання певних дій, результати праці, можливості,
здібності й таланти співрозмовника (43 %); б) інтелектуальні якості (15 %); в) риси характеру, зокрема сміливість, рішучість, винахідливість, зібраність, уміння швидко орієн56

туватись в екстремальних ситуаціях, працелюбність (14 %); г) моральні якості (чесність,
доброту, відданість) (9 %); д) зовнішність (1 %).
На відміну від компліментів щодо зовнішності жінок, компліменти стосовно чоловічої вроди, висловлені чоловіками, відзначаються акцентом на силі й витривалості – стосуються фігури, постави співрозмовника тощо.
Частка компліментів, у яких дається загальна позитивна оцінка й виражається прихильне ставлення до співрозмовника, підкреслюється його унікальність, становить 12 %.
3 % складають компліментарні висловлювання щодо майна співрозмовника та його родичів (переважно дружини, дітей), 3 % дають комплексну оцінку комунікативному партнеру, що зазвичай стосується його розумових здібностей, ділових і моральних якостей,
віку.
Мовлення чоловіка-маніпулятора, адресоване співрозмовнику, рівному з ним за соціальним статусом чи посадою, відзначається залежністю від ситуації спілкування, ступеня знайомства з комунікативним партнером, а також від характеру стосунків між комунікантами, тому характеризується різноманітністю і різноплановістю мовних засобів,
взаємодією книжної та розмовної лексики.
За результатами аналізу, ситуації неформального спілкування рівних за соціальним
статусом чоловіків, що засвідчують здійснення маніпулятивного впливу, домінують.
Неофіційному спілкуванню притаманна «стилістична байдужість» – відсутність у мовця
соціального зобов’язання дотримуватися певних стилістичних вимог [8: 45]. Цим пояснюється менша кількість урочистих слів, художніх тропів, стилістично маркованої
лексики офіційно-ділового стилю в чоловічому мовленні, адресованому рівному за соціальним статусом чи посадою співрозмовнику, порівняно з мовленням, адресованим
«асиметричному» комунікантові.
Предметом позитивнооцінних висловлювань мовця-чоловіка на адресу рівного за соціальним статусом чи посадою співрозмовника чоловічої статі постають: ділові якості,
професіоналізм, заслуги, талант і можливості комунікативного партнера (31,6 %), його
розумові здібності (17 %), моральні якості (10 %), об’єкти, що мають відношення до
адресата, заслуги його родичів (8 %), риси характеру, прояви темпераменту (7 %), зовнішність (1 %), вік (1 %) (за різниці у віці між комунікантами), ім’я (0,4 %). Частка
компліментів, у яких мовець загалом позитивно оцінює співрозмовника, виражає повагу
до нього, підкреслює його унікальність, становить 16 %. У 8 % позитивнооцінних висловлювань, адресованих чоловіком чоловіку, рівному з ним за соціальним статусом чи
посадою, дається комплексна позитивна оцінка співрозмовнику.
При адресації оцінки вищому на соціальній драбині її прагматична сила послаблюється. Мовлення чоловіків, адресоване вищим за посадою чи за соціальним статусом,
у маніпулятивному дискурсі характеризується емоційною нейтральністю. Повтори, художні тропи (переважно епітети, метафори), урочиста лексика, образні узагальнення
спостерігаються лише за великої посадової / статусної різниці. Фамільярність, інтенсифікатори позитивної оцінки, вигуки, знижена лексика, фразеологізми, а також компліментарні висловлювання у формі окличних чи риторично-питальних речень трапляються в тих випадках, коли комуніканти давно знайомі й перебувають між собою в дружніх
стосунках або коли адресант значно старший за віком. Частіше за все це відбувається в
спілкуванні пар «начальник − безпосередній підлеглий», «господар – наймит» і под., на57

приклад: (Передерій хоче, щоб старий адвокат, якого він давно знає, допоміг його приятелю) ПЕРЕДЕРІЙ. Та чуєте ж, ото клопочеться все, де б того аблаката взять?] Чого
ти, кажу клопочешся, коли у нас один аблакат на всю округу – Василь Трохимович:
він у законах, як миша в крупі, – на законах спить, законами укривається, законами
дише! Самий настоящий законник! (М. Старицький).
Комуніканти-чоловіки на адресу вищих за посадою чи за соціальним статусом співрозмовників чоловічої статі з маніпулятивною метою висловлюють компліменти щодо
інтелектуальних якостей партнера (24 %), його моральних характеристик (24 %), здібностей, талантів, професіоналізму та заслуг (22 %), стосовно його родичів, а також
об’єктів чи предметів, належних адресату, чи тих, що мають відношення до нього (4 %).
26 % компліментів, адресованих нижчим вищому за статусом / посадою співрозмовнику, дають загальну позитивну оцінку адресату, підкреслюють його соціальний статус чи
професійну належність, маркують повагу.
Вікова асиметрія учасників комунікації чоловічої статі в маніпулятивних контекстах
є незначущою: кількість висловлювань, у яких комуніканти істотно різняться за віком,
становить 15 %. Компліменти, адресовані старшими за віком співрозмовниками молодшим, кількісно переважають висловлювані молодшими старшим адресатам (9 % і 6 %
відповідно).
Вибірка засвідчує зв’язок віку із соціальним статусом чи посадою співрозмовників.
Так, із 9 % компліментів, висловлених старшими чоловіками молодшим із метою здійснення маніпулятивного впливу, 6 % висловлювань належать мовцю, вищому за соціальним статусом чи посадою, за співрозмовника, і лише 0,8 % − нижчому. Із 6 % компліментів, адресованих старшому за віком партнеру, в 1,7 % мовець нижчий за соціальним
статусом від адресата, а в 0,9 % − вищий.
Загалом у маніпулятивно спрямованих компліментах, що висловлюються старшим
за віком мовцем молодшому співрозмовнику, предметом позитивної оцінки зазвичай постають моральні якості адресата та інші риси характеру, розум, виконання дій, можливості, здібності. Типовими також тут є комплексна позитивна оцінка й вираження прихильності до співрозмовника.
Компліменти на адресу старших за віком у маніпулятивних контекстах маркують
повагу, акцентують увагу на досвіді адресата, виконанні ним дій, його заслугах, успіхові, професіоналізмі, а також на об’єктах, що мають відношення до нього. Компліменти
молодших стосовно старших комунікантів у маніпулятивній стратегії позитиву часто супроводжуються прийомом самоприниження.
Серед висловлювань, адресованих чоловіками чоловікам, що виражають позитивне ставлення до співрозмовника, спостерігається переважання (майже вдвічі) висловлювань, адресантом у яких виступають нижчі за статусом чи посадою співрозмовники.
35 % висловлювань, адресованих чоловіками чоловікам, становлять ті, у яких комуніканти симетричні за віком, посадою чи соціальним статусом. Асиметрія за віком у цілому
є незначною (12 %), із них 80 % – адресовані старшими співрозмовниками молодшим.
Мовленнєві тактики поділяють на універсально-вікові та преферентно-вікові (для
дітей / підлітків і дорослих). Тактика підвищення значимості співрозмовника є універсально-віковою, оскільки до неї вдаються мовці різних вікових груп, але експресиви,
адресовані дорослим дорослому, домінують як у субтактиці позитивного оцінювання,
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так і в субтактиці позитивного ставлення до співрозмовника: кількість компліментарних
висловлювань, у яких комуніканти складають асиметричну за віком пару («дорослий –
дитина» чи «дитина – дорослий») не перебільшують 2,5 % загальної кількості компліментів вибірки. Причому, кількість маніпулятивно спрямованих висловлювань, які дорослі адресують дітям, у чотири рази перебільшує кількість висловлювань, адресованих
дітьми дорослим.
За тематикою серед компліментарних висловлювань дорослих щодо дітей переважають ті, у яких предметом позитивної оцінки є розумові здібності та вік дитини. Дорослі, звертаючись до дітей, у компліментарних висловлюваннях часто актуалізують і
навіть перебільшують вік адресата (Тобі вже / аж 10 років), даючи в такий спосіб високу
оцінку розумовим якостям дитини, її вмінням, самостійності тощо. Компліменти щодо
зовнішності на адресу дітей в маніпулятивному дискурсі є нечастотними й адресуються
виключно дівчатам.
Діти, вдаючись до компліментарних висловлювань із метою здійснення маніпулятивного впливу, дають дорослим загальну позитивну оцінку, виражають захоплення
ними або підкреслюють можливість чи здатність співрозмовника виконати ту чи іншу
дію, задовольнити прохання тощо.
Лише 1% експресивів вибірки, що виражають позитивне ставлення до співрозмовника, становлять висловлювання, адресатом чи адресантом у яких виступають діти. Однак
висловлювання, адресовані дорослими дітям, тут, як і в субтактиці позитивного оцінювання, кількісно переважають.
Володіння стратегією мовленнєвого спілкування залежить як від рівня розвитку комунікативної компетенції співрозмовників, так і від таких психологічних чинників, як
ступінь комбінаторності мислення, вміння контролювати свої емоції та здатність використовувати маніпулятивний потенціал мовленнєвих засобів. Специфіку стратегій і тактик представників різних вікових груп визначає той факт, що комунікативна компетенція
дорослих, на відміну від дітей, уже розвинена та «арсенал» тактичних прийомів старших
за віком є більшим, що зумовлено більшим комунікативним досвідом дорослих [9: 196].
Це частково може пояснити переважання маніпулятивно спрямованих висловлювань,
адресованих дорослими дітям.
Як для мовлення жінок, так і для мовлення чоловіків, адресованого дітям під час
здійснення маніпулятивного впливу, характерні словоформи із суфіксами зменшеності
(крихіточка, ясочка, сонечко, питаннячко та ін.), пестливі форми імен, наприклад:
(мати хоче, щоб дитина не запізнилась до школи)
– Ну, вставай, моя ясочко, уставай. А то й сніданок прохолоне.
– Я не хочу снідати!
– Ну, давай же,] Ларонько, ти ж у мене така розумна дитина! (А. Дімаров);
(начальник заохочує хлопця до роботи) А Гриша знову мене хвалив:]
– Ти беручкий хлопець. Я ж бачу: і не вмієш до ладу, і важко тобі, а не відступаєш.
Молодчага! [У нас перед тобою юнга був, Сашко, так той з нашої шхуни у військовоморське училище пішов.] Наш шкіпер, Влас Микитович, любить таких хлоп’ят, як ти
(Д. Ткач).
Чим меншою є дитина, тим більше пестливих форм в адресованих їй висловлюваннях. Чоловіки в спілкуванні з дітьми середнього та старшого шкільного віку, особливо
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чоловічої статі, використовують номінації дружності й стилістично знижену лексику
(дружище, молодчага і под.).
Жінки адресують компліментарні висловлювання чоловікам переважно рівним їм за
віком, статусом чи посадою.
Компліментарні висловлювання на адресу співрозмовника, що має високий статус,
містять нормативну та книжну лексику, офіційні титули, звання. Для синтаксису таких
висловлювань характерний прямий порядок слів, двоскладна будова речення, закінченість конструкцій. Якщо ж ситуація спілкування неформальна і рольові статуси комунікантів збігаються або статус адресата нижчий за статус адресанта, маніпулятивно спрямовані експресиви можуть містити нелітературні елементи.
Таким чином, маніпулятивна тактика підвищення значимості співрозмовника є універсально-віковою зі значним домінуванням висловлювань, адресованих дорослими дорослим. Вікова асиметрія учасників комунікації тут не є яскраво вираженою. У ситуаціях
здійснення маніпулятивного впливу з комунікантами однієї статі спостерігається їх асиметрія за соціальним статусом / посадою: чоловіки рідше адресують компліменти вищим
у статусній ієрархії співрозмовникам, натомість як жінки – нижчим. Мовлення вищих за
посадою / соціальним статусом маніпуляторів часто засвідчує їх прагнення зменшити
дистанцію зі співрозмовником, продемонструвати погляд на комунікативного партнера
як на рівного, «свого».
Маніпулятивно спрямоване чоловіче мовлення з висхідним статусним вектором
характеризується емоційною нейтральністю. Повтори, художні тропи (переважно епітети, метафори), урочиста лексика, образні узагальнення мають місце лише за великої
посадової чи статусної відмінності між комунікантами. Фамільярність, інтенсифікатори
позитивної оцінки, вигуки, знижена лексика, фразеологізми, а також компліментарні висловлювання у формі окличних чи риторично-питальних речень притаманні чоловічому
мовленню з низхідним вектором у тих випадках, коли між комунікантами дружні стосунки та велика вікова чи посадово-статусна різниця.
Перспективним для подальшого вивчення маніпулятивної стратегії позитиву в цьому напрямі буде вивчення адресної спрямованості позитивнооцінних висловлювань, що
функціонують у маніпулятивному дискурсі.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Стаття присвячена розгляду концептуальної метафори, яка відображає міжособисті відношення в схемі передачі. Методика, яка була використана в дослідженні, ґрунтується на концептуальній організації метафоричних висловлювань, розробленої Дж.
Лакоффом и М. Джонсоном.
Ключові слова: концептуальна метафора, схема передачі, міжособистісні відношення, категоризація.
Статья представляет эмпирическое исследование концептуальной метафоры,
отражающей межличностные отношения в схеме передачи. Используемая методика
основана на концептуальной организации метафорических выражений, разработанной
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном.
Ключевые слова: концептуальная метафора, схема передачи, межличностные
отношения, категоризация.
The paper presents the empirical investigation of the conceptual metaphor which reflects
the interpersonal relations in the transfer schema. The technique used in the study is based on
the conceptual organization of metaphorical expressions devised by G. Lakoff and M. Johnson.
Key words: conceptual metaphor, transfer schema, interpersonal relations, categorization.
Проблема категоризации как основного способа организации человеческого опыта
является центральной в вопросе о взаимоотношении языка и мышления. С возникновением когнитивной науки, вобравшей в себя результаты научных достижений антропологии, психологии, лингвистики и других наук, традиционный, или “объективистский”
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[1:10], взгляд на природу категорий без учета мысленных образов (в том числе метафоры) был существенно пересмотрен. Полученные новые эмпирические данные, включая теорию прототипов Элеоноры Рош [2], дают ключ к пониманию и осмыслению не
только категорий, но и всего человеческого мышления. На значение категоризации при
изучении мышления указывает Дж. Лакофф: “Понятийная система организована в терминах категорий, и большая часть, если не все наши мыслительные операции связаны с
категориями” [3:16].
Лингвисты-когнитивисты видят связь между физическим действием и ментальной
репрезентацией посредством метафорического образования. Так, Р.Гибс утверждает, что
“…метафора и в меньшей степени метонимия – это главный механизм, с помощью
которого мы понимаем абстрактные концепты и выполняем абстрактные умственные
операции…метафорическое понимание заложено в предконцептуальных структурах,
которые возникают из ежедневного телесного опыта” [4:17].
Целью настоящего эмпирического исследования является категоризация метафоры
в схеме передачи на материале английского языка, поскольку английский язык демонстрирует чрезвычайно обширный круг метафорических выражений [5: 109]. Г.Раден и
Р.Дирвен в кратком изложении метафорической передачи подчеркивают, что схема передачи служит богатым источником метафорических образований [6: 297]. Схема передачи
сило-динамического мира вызывает особый интерес, так как гипотетически она является
концептуальной универсалией Более того, передача представляет собой огромный источник метафорических образований.
Событийные схемы в целом еще не достаточно изучены. В 1978 году Э.Рош указывала: “Анализ событий находится в начальной стадии” [7:21]. К настоящему времени,
благодаря так называемому глубокому анализу метафоры, было найдено, что не только
время, каузация, мораль и пр., но и события почти полностью структурированы концептуальной метафорой [8:249].
Среди разнообразных отношений двух лиц в процессе их деятельности наиболее распространенными являются отношения агента, передающего что-либо (физический или абстрактный объект) реципиенту. О важности подобных отношений заявляет
М.Холидей:
“Самыми фундаментальными типами речевой роли… являются два: (i) передача и
(ii) требование. Говорящий либо передает что-либо слушателю (например, какую-либо
информацию), либо требует что-либо от него” [9:68]. Прототипический акт схемы передачи влечет за собой изменение владельца физическим предметом, в то время как при
передаче абстрактного объекта (области, включающей метафоры) этого не происходит
(например, Он подал мне эту идею – Теперь мы оба знаем эту идею).
В данной статье предпринята попытка категоризовать трехкомпонентные ситуации с
двумя лицами. Методика, используемая в исследовании, основана на концептуальной организации метафорических выражений, разработанной Дж.Лакоффом и М.Джонсоном
[10]. Согласно данным авторам, события метафорически осмысляются как ОБЪЕКТЫВМЕСТИЛИЩА, содержащие в себе участников.
Концептуальное ядро схемы передачи включает агента, реципиента и тему (абстрактного объекта). Тематические роли участников определяются лексико-семантической
группой глаголов передачи. Кроме прототипического глагола давать (give), который
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несет наибольшую смысловую нагрузку при конституировании метафорической передачи, часто используются следующие глаголы передачи: посылать (send), продавать
(sell), бросать (throw), швырять (fling), платить (pay), одалживать (lend), предлагать
(offer), оставлять (leave), приносить (bring), протягивать (stretch out), предоставлять
(provide) и др. Большинство данных глаголов допускают два конструала: а) дитранзитивную конструкцию с двумя объектами, например: They gave him the glad hand и б)
каузированное движение какого-либо объекта к какому-либо месту, например: They gave
the glad hand to him.
Отношения между двумя лицами, когда агент передает что-либо реципиенту, можно
категоризовать как каузирование эмоций (положительных или негативных), отражение
межличностных отношений (дружественных или враждебных), передачу информации,
бенефициантную передачу и направление внимания.
Иллюстративный материал, приводимый в статье, взят из различных лексикографических источников
Анализ метафорических образований, отражающих межличностные отношения, показывает, что отношения между двумя лицами носят либо дружественный, уважительный, либо враждебный характер.
1) Дружественные отношения
Дружественные отношения между двумя лицами характеризуются прежде всего оказанием помощи одного лица другому, например:
(1) I gave an ear to Mary so she could tell me her problems.
(а)
You should extend a hand of friendship to him.
(б)
He lent me a helping hand. John is so friendly that he’d give anyone the shirt off his
back.
(г)
Соматизмы an ear «ухо» (1а), a hand «рука» (1б,в) , a back “спина» (1г) участвуют в
построении концептуальной метафоры ПЕРЕДАЧА - ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ, поскольку эти части тела часто используются при предоставлении помощи.
Формальные уважительные отношения между двумя лицами представлены концептуальной метафорой ПЕРЕДАЧА – ПРОЯВЛЕНИЕ УВАЖЕНИЯ, например:
(2) We have to pay our parents a lot of respect.
(а
Many of Judy’s friends gathered to pay tribute to her.
(б
I paid my last respect to Mr. Kantor yesterday.
(в
Do you expect me to pay homage to your hero?
(г
The boss gave the manager free rein with the new project.
(д
The boss gave the manager a blank check (carte blance) with regard to reorganizing the
workforce.
(
How can you give credence to a person like Henry?
(
Выражения pay respect «оказать уважение» (2а,в), pay tribute «отдать дань, уважение»
(2б), pay homage «отдавать почтение, уважение» (2г), give credence “оказать доверие,
уважение» (2з), give free rein, give a blank check « оказать доверие, уважение» (2д,ж) ассоциируются с проявлением уважения.
В романтических отношениях между двумя лицами концептуальная метафора отражает чувства либо положительные, либо негативные по отношению друг к другу,
например:
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(3) I guess that Mary really likes John. She practically threw herself at him when he came
into the room.
(а)
Everyone could see by the way Tom flung himself at Jane that he was going to ask her for
a date.
(б)
He was paying court to her.
(в)
He paid his addresses to her.
(г)
She gave him his walking papers.
(д)
He’s an awful bore. She’s giving him the bird tonight.
(е)
Mary gave Fred the ax after only six months.
(ж)
He offered her his hand and heart.
(з)
Tom kept giving Sally the eye.
(и)
В проявлении чувств широко используются метафорические соматизмы (eye, hand,
heart, himself, herself) в примерах 3и,з,б,а, а также выражения, указывающие на процесс
ухаживания (pay court, pay addresses) в примерах 3в,г, или отказ поклоннику (give walking
papers, give the bird, give the ax) в примерах 3д, е,ж. Концептуальная метафора подобных
ситуаций – ПЕРЕДАЧА – ПРОЯВЛЕНИЕ ЧУВСТВ.
2) Враждебные отношения
Оношения между двумя лицами приобретают агрессивный характер, если одно лицо
доминирует над другим .Это касается отношений между начальником и подчиненным, в
семейных отношениях, когда, например, жена доминирует над мужем
или родители над детьми, в отношениях между учителем и учеником и др. Реципиент вызывает гнев агента тем или иным своим действием, в результате агент вербально
нападает на реципиента, например:
(1) My boss gave me a hard time last week about some late deliveries.
(а)
The boss gave me a good working over before firing me.
(б)
The boss just gave me hell about it.
(в)
Выражения give a hard time “задать взбучку, трудное время» (1а), give a good working
over «задать взбучку» (1б), give hell «задать взбучку, создать ад) (1в) указывают на вербальную атаку агента на реципиента.
(2) His wife always gave him a broadside when he came home late.
(а)
Jane gave Bob a dig about his carelessness with money.
(б)
Father gave Mary a dressing down when she told him that she had broken off the enga
gement.
(в)
Sally gave Tom an earful for the way he treated Mary.
(г)
I shall give it him hot and strong when he does arrive.
(д)
She paid him a pound of flesh.
(е)
I’ve had enough from John. I’m going to give him a piece of my mind. (ж)
If Miss Ellen finds out I broke her window she’ll give me Hail Columbia.(з
Вербальная атака агента красноречиво подчеркивается словами a broadside «бортовой залп» (2а), a dig «удар в ребро» (2б), an earful «брань» (2г), a dressing down “хорошая
головомойка» (2в), hot and strong «гневная брань» (2д), Hail Columbia «громкая брань»
(2з), a piece of one’s mind «высказывание напрямик» (2ж), a pound of flesh «наказание» (2е).
(3) The professor was harsh on lazy students. During class, he granted them no quarter.
The teacher gave Billie a good bawling out.
(а)
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The teacher gave Jimmy a good talking to.
(б)
Jane is always giving the teacher some lip.
(в)
Выражения a good talking “брань» (3в), a good bawling out “крик, брань» (3б), grant
no quarter первонач. “казнить, не миловать» (3а), метафорический соматизм the lip в выражении give the lip “грубить» (3г) указывают на вербальную атаку в отношениях между
учителем и учеником.
(4) I made the police officer angry, so he took me to the station and threw the book
at me.
(а)
Somebody gave the cop the finger.
(б)
Метафорический соматизм the finger «оскорбление» (4б) и выражение throw the book
at «обвинять во всех возможных преступлениях» (4а) указывают на враждебные г)межличностные отношения.
Таким образом, вышеприведенные примеры демонстрируют, что домен источника
проецируется на домен мишени – АТАКА. Концептуальная метафора подобных ситуаций – ПЕРЕДАЧА – АТАКА.
Когда два лица находятся во враждебных отношениях, агент пытается избавиться от
реципиента, например:
(1) He sent him to the devil.
(а)
She gave him rope.
(б)
The manager gave her the brush off when she asked for a raise.
(в)
They gave him the cold shoulder.
(г)
You’ve given me your cold.
(д)
He threatened to give me the gate, so I left.
(е)
I didn’t mean to give you the go-by. I’m preoccupied, that’s all. (ж)
Слова the cold shoulder первонач. a cold shoulder of mutton «холодная баранья лопатка, которую подавали незваному гостю» (1г), rope «веревка» (ср.посл. give a fool rope
enough and he’ll hang himself «дай дураку волю, он сам себя загубит») (1б), cold «холод,
холодный прием» (1д), devil «дьявол, черт» (1а), give the gate ср.русск. «указать на дверь»
(1е), give the go-by «уклоняться, избавляться» (1ж), the brush-off «удаление, устранение»
(1в), указывающие на избавление от нежелательного лица, создают концептуальную метафору ПЕРЕДАЧА – ИЗБАВЛЕНИЕ.
Отношения между двумя лицами, находящимися не в равном положении, когда агент
превосходит реципиента по социальному статусу, как например, в отношениях между
начальником и его подчиненным, заканчивающихся увольнением последнего, концептуальная метафора, отражающая подобные межличностные отношения – ПЕРЕДАЧА
– УВОЛЬНЕНИЕ, например:
(1) He has just given me the sack.
(а)
She gave him the mitten.
(б)
They gave him the hoof.
(в)
I was afraid they would give me the ax.
(г)
He gave him the chuck.
(д)
They gave him the air.
(е)
They gave him the gate.
(ж)
Mr.Donby gave him the bird.
(з)
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Слова the sack “мешок» (1а), the mitten «рукавица» (1б), the hoof «подкова» (1в), the
ax «топор» (1г), the chuck «копыто», шутл. «нога» (1д), the air «воздух» (1е), the bird
«птица» (1з), the gate «ворота» (1ж) ассоциируются с улицей, холодом, когда выгоняют
уволенное лицо.
(2) They gave him the push.
(а)
They gave him the kick.
(б)
They gave him the bounce.
(в)
Процесс увольнения подчеркивается словами the push «толчок» (2а), the kick «пинок» (2б), the bounce «удар» (2в) или выдачей документов (расчета), например:
(3) He gave him his walking papers.
(а)
He gave him his marching orders.
(б)
He gave him the order of the boot.
(в)
Неискренние отношения между двумя лицами создают ситуации, когда агент пытается обмануть реципиента, например:
(1) Don’t pay attention to John. He gives everybody a line.
(а)
She handed me a line about being a famous person.
(б)
He’s always feeding us a line.
(в)
Somebody always gives me the shaft.
(г)
I’m not selling you a bill of goods.
(д)
Слова a line «неправдивая история, ложь» (1а,в), the shaft «обман» (1г), a bill of goods
«обман» (1д) в сочетании с глаголами передачи указывают на попытку обмануть партнера.
(2) John said that he had never seen me looking better. I think he was paying me a lefthanded compliment.
(а)
I hate it when someone pays me a backhanded compliment.
(б)
They gave him the glad hand.
(в)
На неискренность отношений указывают слова a left-handed compliment «сомнительный комплимент» (2а), backhanded compliment «неискренний комплимент» (2б), the
glad hand «неискренний радушный прием» (2в). Концептуальная метафора подобных ситуаций – ПЕРЕДАЧА – ОБМАН.
Семантическая категоризация метафоры в схеме передачи позволяет нам понять
весь спектр отношений между двумя лицами, отражаемых концептуальными метафорами. Концептуалные метафоры межличностных отношений отражают дружественные,
но чаще враждебные отношеня. Враждебные отношения возникают, когда агент и реципиент находятся не в равном положении, и одно лицо доминирует над другим. В построении концептуальной метафоры часто участвуют метафорические соматизмы – глаза,
уши, руки, палец, губа, спина, сердце, плечо, шея и др.
Дальнейшие исследования схемы передачи в различных культурах могут дать ценные выводы о сущности когнитивного потенциала метафоры.
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МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

УДК 812

Юдкін-Ріпун І.М.
(Київ, Україна)

DATA REPRESENTATION FOR DRAMATIC AND LYRICAL IDIOMS:
THE CASE OF W. SHAKESPEARE
Дослідницькі прийоми семантичних мереж уможливлюють розкриття особливостей ідіоматичних зворотів у сполученнях ситуативних частикових синонімів та в омонімічній дисоціації двозначностей. Драматичні та ліричні ідіоми виявляють відмінності через розкриття їх причетності, відповідно, до дії або ж до прихованої проблеми.
Ключові слова: конотація, компіляція, індексація, найменування, синонім, омонім,
перифрастичний опис.
Исследовательские приемы семантических сетей создают возможность раскрытия особенностей идиоматических оборотов через сочетания ситуативных синонимов
и омонимическую диссоциацию двусмысленностей. Драматические и лирические идиомы проявляют различия через их причастность, соответственно, к действию или к
скрытой проблеме.
Ключевые слова: коннотация, компиляция, индексация, обозначение, синоним, омоним, перифрастическое описание.
The explorative methods of semantic nets enable disclosing idiomatic locutions’ peculiarities within partitive synonymous situational combinations and homonymous dissociation of
ambiguities. Dramatic and lyrical idioms differ in revealing their attachment towards action or
inner latent problem respectively.
Key words: connotation, compilation, indexation, intitulation, synonym, homonym, periphrastic circumscription.
The problem of compressing and summarizing texts with the aim of comprehending and
exploring their contents has been recently taken anew due to the advancement of artificial intelligence researches. A few decades ago this problem used to be regarded as something trivial. In
particular it was the Shakespearean legacy that once happened to be esteemed by A.A. Anikst
as plain for depiction in opposite to that of decadent epoch: “One can select separate places
from the plays of Shakespeare and represent the verbal depiction of the whole plot with allocating them in a certain order … the real sense of the speeches spoken by the dramatis personae
at Ibsen or Chekhov can be disclosed only under shrewd and penetrating attitude” [1: 235].
It is noteworthy in this respect that the first attempts to compile digests had been undertaken
already at the beginning of the XIX c. and that it was Shakespeare which became their object.
It goes about Ch. and M. Lamb’s “Tales from Shakespeare” with some plays’ contents briefly
© Юдкін-Ріпун І.М., 2012
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retold. Meanwhile one has always to take into account the scientific tasks to which textual
compressions serve and the respective horizon of scientific experience that determines the way
of textual comprehension at all.
The devices of compressing a text and of expanding the compression to produce a derivative text are known for ages and were used especially in the improvisations: let only A. S. Pushkin’s “Egyptian Nights” be reminded. As to the use of the devices of the kind for the tasks of
exploring the generative textual opportunities and narrative strategies it remains still unsolved
problem. In particular there had been invented the so called “verbal plot study” («глагольное
сюжетоведение», [4: 107]) where the sequence of predicative locutions served to describe a
plot in a brief manner. Similar devices have given ground for the rise of frame analysis with the
so called predicative frames as “the structures of future sentences” [2: 166, 171]. It was supposed that a text can be described with the aid of questionnaire in replying to the ready set of
questions – the so called slots. At the same time the deficiency of frame approach has become
evident in particular in the circumstance that “frame-system theories … do not tell us how we
are constrained in ordinary conversation to assess just the correct background knowledge” [11:
244]. As to the artistic work it is evident that latent and implicit (what is called background)
information plays primordial role, and subsequently the devices of the frame analysis can’t be
accepted as satisfactory. To overcome it the semantic nets’ methods have been developed: in
particular it has been stressed that “one uses the nets in the cases when slots can’t acquire the
meanings that would satisfy the conditions ascribed to these slots” [7: 74].
The respective procedure of building semantic net consists in the standard data representation of text without preliminary premises of frame questionnaire: the represented text is transformed in a listing (enumerative) structure that is in an index of locutions that disclose their
semantic connections (both contact and distant) instead of purely syntactic scheme retained in
frames. Thus it is with producing a compilation of phrases that the indexation of text (as its
enumerative transformation) initiates the semantic net’s building. In its turn indexation presupposes also the intitulation of the represented textual passage. It is to be taken into account that
title is identical with the ultimate limit of each textual compression. Then the whole compilation can become the disclosure and interpretation of a title’s folded contents. Title is selected
from the idioms as the designation of the textual passage’s key detail in preliminary scanning
and skimming the text. Respectively the choice of title depends upon and reveals the interpretation of the passage: one would imagine replacing “Othello” with “Iago”. Thus indexation and
intitulation become the initial procedures of compilation (with the succeeding compression) as
the make of textual interpretation. For each passage (paragraph) of a text a separate indexed
compilation can be built in the manner of “prosaic strophes” (I. R. Galperin) where initial “title” is succeeded with its disclosure.
Data representation (textual description, compression) is always to be regarded as the interpretative problem. In particular all textual transformations necessary for its exploration are
also the acts of interpretation, as well as interpretability is the immanent property of each text as
the built-in program of its decoding. A very particular interpretative task consists in disclosing
the meaning of idioms peculiar for the single artistic work. It has already been demonstrated
that the traditional criterion of reproducibility can’t withstand the criticism, as far as “the so
called free collocations can be regarded as reproducible as well” [3: 11]. There has been elaborated another approach where the complication of connotative meanings is regarded so that the
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complicated connotation coexisting with the literal meaning (that simultaneously exclude each
other) becomes the principal idiomatic criterion [8: 71]. It entails in its turn the necessity of
dealing with the homonymous and synonymous interaction.
It goes about the phenomenon that due to textual integration the lexical units used within
the borders of a separate passage make up semantic “isotope” or the row of situational occasional synonyms that disclose “partitive” similarity and mutuality of the meanings of otherwise
distanced lexical units [6: 88]. It is the “theme” of textual passage (possibly represented in its
title) that becomes the axis to unite the differentiated and diversified lexical units involved
there. The attachment to this theme discloses semantic mutuality of the words thus making
them situational synonyms. Such attachment becomes especially evident in dramatic dialogues
where it reveals itself in the necessity of action that demands respective lexical selection. Then
reciprocally each lexical unit may be esteemed as lesser or greater deviation from the axial
theme of the passage. In its turn homonymous dissociation of meaning represents ambiguity
as the immanent dramatic quality. It is interesting that the split of homonymous meaning of
ambiguous designations becomes specific device for the disclosure of hypocrisy of Iago in
Shakespeare’s “Othello”. It is with the game with homonyms that Iago tries to justify himself
in the final scene: “Demand me nothing: what you know –you know” (line 304). Moreover, Iago
actually betrays his genuine intentions in the very beginning as he comments the recent events
(Othello’s plans for marriage): “… though that his joy be joy / Yet throw such changes of vexation on’t” (I.1. line 72-73; the figures here ands further will designate act, scene and line). Such
intentional ambiguity of speech is acknowledged by him in the very scene in the words uttered
apart: “I must show a flag and sign of love / Which is indeed but sign” (lines 158-159). The
cases of the equivocal interpretations of the same “signs” becoming fatal in “Othello”, the very
device in lesser or greater degree belongs to the ubiquitous properties of dramatic text. Each
poetic work is in a way a homonym in comparison to colloquial speech.
These synonymous and homonymous interactions turn out to become very productive in
disclosing idiomatic meanings in dramatic play. For example, the famous scene in the orchard
from “Romeo and Juliet” with the rapid development of love used to be regarded as the example of the mutability of characters where the heroes enrich their own experience in the
decision-making process. In particular this scene served as the argument against Hegel’s statement on the gradual unfolding of hero’s properties in dramatic action because “it is the heroes
themselves that are here making up the dramatic situation due to their passion’s gusts, decisions
and actions” [5: 151]. Actually “changes in the relationship are here tied with the changes of
persons” that “don’t only reveal their characters. Here the formation of the very characters
takes place” [5: 152].
Meanwhile the idiomatic analysis of the scene discloses some very important particulars
concerning the rapidity of the engendered love and the decision to marry. Of a special importance is here the passage from Juliet’s monologue (2.1.75 ff.) that could be entitled as DOFFING THE NAME (with the rare verb ‘doff’ used in the monologue as the abbreviation for do
off). Its representation can include the series <refuse the name – deny the father – newly baptizing – call love – name being enemy – hateful name – man’s part being no name – <hand – foot
– arm – face> – rose smelling sweet with other name – retaining perfection without title – being
the self> + <stumbling on the counsel – tearing the word – drinking words>. Juliet’s objections
against the prohibition to love are those of the stream of scholasticism (known as nominalism)
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but of a special importance is the very mentioning of NEW BAPTIZING: no need to remind
that it belonged to one of the principal heresies in the Roman Catholicism. Thus it was an
overt challenge to the morals of the time that made the heroes understand their personal independence from society as THE SELVES and entailed the rapidity of decision-making. There
arise more general problems of personal responsibility that stand behind the cited idioms of
RENAMING taken together with NEW BAPTIZING as situational synonyms. It is remarkable
that Ch. & M. Lamb in their digest mention only that Romeo “bade her call him Love” and omit
phrase of new baptizing as well as of tearing the words, though they add their comments of
Juliet “chiding Romeo for being Romeo” [10: 247] though such comment would imply Juliet’s
irritation not witnessed with the text.
As another example Macbeth’s “monologue of hesitation” with the succeeding discussion
with the Lady (1.7.1 ff.) may serve that doesn’t concern the murder’s case of the drama only.
It demonstrates general problems on motivation promoting or impeding the action of murder
generally. According to Lamb here Macbeth’s “resolution had begun to stagger” the objection
against the planned murder as regards Duncan consisting in that “such kings are the peculiar
care of Heaven” [10: 147]. Meantime the idiomatic analysis gives grounds neither for the mentioning of staggering nor of Heaven: the hero says of “heaven’s cherubin” that would designate
messenger diffusing the news of the foreseen murder. The passage could be entitled JUMPING THE LIFE TO COME (in the meaning of putting the life to risk). It goes there about the
confrontation of the reasons of PITY vs. QUICKNESS. Among the most important idioms the
following series can be built up: <well done quickly – trammel up the consequence – returning
bloody instructions – commending [back] poisoned chalice – no spur pricking intent – virtues
pleading against the damnation of taking-off – pity blowing in every eye>. W. Wagner has
commented that here the word trammel is used that belongs to fishermen’s terminology (literally denoting the net with three mashes, from Fr. tramail of Lat. tremaculum) [12: 26]. It gives
already grounds to refer to the imagination of a hunter without scruples. It goes only about
the deliberated effectiveness of action, of its promptness identified with quickness that is also
implied in the locution of spurs pricking the sides of intent. The idioms do merely enumerate
the elements of jeopardy accompanying action as partitive synonyms.
There’s why there are no reasons to blame the Lady of persuading her husband to commit
the crime. According to the generally accepted opinion, “It is only the Lady who has managed
to make him keep on the plan further with her reckless derision” [9: 274]. Meanwhile one of
her chief arguments consists in referring innocently to the proverb “the cat would eat fish and
would not wet her feet” (cited in W. Wagner’s comments [12: 29]). The Lady’s speech (with
Macbeth’s insertions) could be entitled BRAIN & DRUNKENNESS. The idioms used in this
speech encircle the theme of mastering the will with potion: <drunken hope – afeard desire
– coward in esteem – dashing the babe’s brains out – brain [becoming] a limbeck – memory
being fume> + <convincing wine & wassail – drenched chamberlains’ natures / spongy officers>. It is remarkable that here the exclusively specific term (limbeck from Arab. [12: 30])
of the alchemists is used for designating brain as the receptacle of reason. Besides, the Lady
actually refers to the hints of Medes having killed her own children. Thus the convincing
arguments of her speech concern somatic images. The Lady can be said to appeal to her
husband’s body’s scheme and to exert impact upon his subconscious images. Together with
the axial line of idioms attached to the argument COWARDICE there is the lateral line in
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Lady’s speech attached to somatic images, and it is this laterality that exerts fatal impact upon
her husband.
One can easily discern in Shakespeare’s dramas a special type of the so called final salvation scenes where the mystery is disclosed and the recognition takes place that rescues the
dramatis personae. Such are the final acts of “Measure for Measure” or “All’s Well that Ends
Well” where the motif of the substituted concubine arises. Similar type is to be found in “The
Winter’s Tale”, “Cymbeline” and “Much Ado about Nothing” with the motifs of the resurrection or the return of the pretended dead person. The act of recognition becomes here tied
with the removal of the ambiguity of periphrastic designations and with the dissociation of
homonyms’ “heaps”. In particular such is the case with the ambiguity of RING in “All’s Well
that Ends Well”. Diana pretended to sleep with Bertram, and in reality she was replaced with
his genuine wife Helena (pretended also to be dead) with the aim of helping her to return the
husband: they have changed their rings, and now Helena’s ring has been disclosed on Bertram’s
finger. The passage before the return of Helena comes to the riddle announced by Diana and
addressed to Bertram: “He knows himself my bed he has defiled; / And at that time he got his
wife with child: / Dead though she be, she feels her young one kick: / So there’s my riddle, - One
that’s dead is quick” (5.3.298-301). This is preceded with Diana’s soliloquy (interrupted with
King’s questions, 5.3.267 ff.) where the ambiguities if the drama are condensed. The passage
could be entitled BAIL and the attributes are enumerated here that concern the origin of the
ring <not given – not bought – not found – not lent> and experience of Bertram <guilty vs. not
guilty – him knowing & swearing no maid vs. me swearing a maid & him knowing not>. But
besides these objects Diana mentions trice specific idioms <(fetching / putting in) bail – [being] surety> with the decisive final words about <the jeweler owing the ring> where Helena is
meant. They refer to scene 4.4 where Helena calls the King “SURETY”. Here her own definition returns to herself and her appearance from the pretended death becomes the salvation for
Diana’s dangerous hazardous play. Words’ ambiguities turn out to be removed with the action
so that A RING becomes THE RING with the elucidated fate witnessing the deeds. Meanwhile
this decisive passage of perilous lexical game is fully omitted in Lamb’s digest: the only detail
is there mentioned that “her accounts of the ring differing from Bertram’s, the king’s suspicions
were confirmed” [10: 168].
In “Measure for Measure” the motif of the substituted concubine is still subordinated to
the motif of broken promise of provisional ruler (together with the disguised ruler’s motif), the
pretended death concerning the unjust provisional ruler’s victim. It is worth discussing here
the accounts of Mariana (5.1.169 ff.) before the Duke’s court that have evident correspondence
with the quoted Diana’s passage. She played here the same role as Helena in the previous case
in replacing the pretended concubine Isabella for Angelo and demonstrates almost the same
set of idioms that Diana does as the ambiguity <never married vs. not maid – not knowing the
husband vs. the husband knowing to know his wife> (5.1.185-188). Such are the properties of
dramatic idioms attached to the necessity of action. Quite different peculiarities are to be seen
in lyrical idioms that serve chiefly the circumscription of the latent problem.
As the sample of homonymous ambiguity’s removal with the disclosure of exact meaning
let be the 52-th sonnet chosen. For the intitulation here can be the idiom TIME KEEPING selected as it goes about the evaluation of the temporal intervals dividing the rendezvous with the
sweetheart. This motif is developed in the series of images attaching to the theme of TREAS72

URY: <surveying the up-locked treasure seldom ← blunting of pleasure> + <rare & solemn
feasts ← stones of worth / jewels of carcanet – chest / wardrobe hiding – unfolding the imprisoned pride – special instant special blest – hope & triumph>. In giving the explication of time’s
positive evaluation it is here to pay attention to a rare name carcanet designating necklace and
implying thus the comparison of the row of meetings’ moments with precious stones. Not to
blend the meant meaning of the idiom of time-keeper with homonymous possible treatments
(as of a prisoner) here the image of unfolding pride is used. Besides, one would refer to specific
for the sonnet synonymous relation of RARITY & SOLEMNITY that belong to the coupled
synonyms of bifurcating type (the so called hendiadys).
The hidden idea of *PROGRESS can become the intitulation for the 32-th sonnet that
can be regarded as a kind of the circumscription though the very name has been coined (in its
modern meaning) just in the epoch by Fr. Rabelais. The circumscription of the idea consists in
combining and confronting its antonymous qualities: <growing age – bettering the time – churl
Death covering bones with dust – reserving poor rude lines for love – outstripped lines>. The
enumerated idiomatic series gives grounds for the statement that it goes here more about the
bitter irony of “bettering” and “growing” where “bones” and “lines” become victims of the
TIME that stands behind the supposed progress/
In the 108-th sonnet the poet’s statement, “I must each day say o’er the very same” contains
its ambiguity in the very repetitions’ contradictions: returning to the same presupposes renovation. It is due to the ETERNAL LOVE mentioned among the sonnet’s idioms that the cited line
is continued with “counting no old thing old”. It is noteworthy that the idiomatic couple <brain
& ink> is here used to designate the temporal provisionary things that attest the independence
of Love from time. One can see here the disclosure of the very principle of circumscription
where the newly discovered details provide the incessant renovation of the mentioned “sameness”. Perhaps not occasionally here the idiom <conceit of love> is used referring to the early
baroque idea of “concept” (read here as conceit): it goes about the old idea of the Latin proverb
“semper idem sed non eodem modo” (always the same though not in the same manner) applied
to the Love as one of its periphrastic attributive circumscriptions.
One can regard the legacy of W. Shakespeare as a paragon for the generic peculiarities of
idioms: dramatic idioms demonstrate their attachment to action and respectively to axial and
lateral lines of textual development; lyrical idioms become periphrastic circumscriptions of
the problematic core of the work. One can repeat Shakespeare’s own words from the 105-th
sonnet where the Love is praised: “Fair, kind and true, is all my argument, - / Fair, kind and
true, varying to other words”. Here the idiomatic law of lyrical genus is exposed overtly: the
three words can be varied infinitely with ingenious circumlocutions. Both lyrical and dramatic
idioms become then the devices for mental experimentation: it is periphrastic transformation
that becomes explorative device for the discovery of the unknown sides of the artistic problem.
Meanwhile the borders of such experimentation are in drama strictly delimited with the faculties of solving the presented puzzles, as one could see in the cases of final scenes. In lyrical
poems such limitations (associated usually with the poetical conventions) consist in abstraction
that opposes to dramatic dependence upon concrete action. Extraneous and intrinsic viewpoints
attested with dramatic and lyrical works demonstrate also difference in respective idiomatic
means. The interpretative procedures of compilation enable detecting idiomatic meanings with
the means of detailed attributive analysis.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 81-13

Бардин Н.В.
(Львів, Україна)

АТРИБУТИВНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ЗООЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
(на матеріалах поем Гомера «Іліада» та «Одіссея»)
Стаття присвячена аналізу характеру вживання як зоологічної лексики взагалі, так
і окремих значень слів, з якими вони поєднуються, а також розгляду особливостей сполучуваності цієї лексики в поемах Гомера.
Ключові слова: зооніми, атрибутивна сполучуваність, Гомер, «Іліада», «Одіссея».
Статья посвящена анализу характера употребления как зоологической лексики вообще, так и отдельных значений слов, с которыми она сочетается, а также рассмотрению особенностей сочетаемости этой лексики в поэмах Гомера.
Ключевые слова: зоонимы, атрибутивная сочетаемость, Гомер, «Илиада», «Одиссея».
The article deals with the nature of the use of a zoological vocabulary in general and
specific meanings of words with which they are combined, as well as consideration of compatibility features of this vocabulary in the poems of Homer.
Key words: zoonims, attributive combination, Homer, «Iliad», «Odyssey».
Лексика мови – складна і розгалужена система, до складу якої входить велика кількість підсистем, де перехрещуються різні мікроструктури. Тому повне виявлення словникового складу вимагає всебічного дослідження його елементів та взаємозв’язків між
ними.
Однією з підсистем лексичної системи, яка може бути виділена в кожній мові, є підсистема зоологічної лексики, яка утворює своєрідний тематичний розряд слів.
Слова, що позначають зоологічні терміни, вступають в тісні синтагматичні зв’язки,
тобто вони певним чином поєднуються з іншими словами.
Найважливішими у Гомера серед стилістичних одиниць є епітети – слова-позначення ознак іменника, які надають образності, художньої та емоційної забарвленості мові, а
також виражають оцінку автора, визначають семантичний зміст позначуваного об’єкта,
розширюючи чи звужуючи його. Отже розглянемо, які епітети вживає Гомер до кожного
іменника зооніма окремо.
Характеризуючи коней, Гомер вживає епітети на позначення зовнішнього вигляду
та фізичних властивостей тварини: καλλίθριξ, ἐΰτριξ – “з гарною гривою”, κρατερώνυξ
– “з сильними копитами”, “міцнокопитний”. Однією з основних прерогатив для епічних
героїв є швидкість їхніх коней. Недаремно всі коні в епосі ὠκέες – “швидкі”, ὠκύποδες –
“прудконогі”. І навпаки, ἵπποι βάρδιστοι - “повільні коні” – їх недолік.
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Щодо внутрішніх властивостей і характеру, то епічні коні – ἵπποι ἀγαθοί, ἵπποι
ἄριστοι, “коні хороші”, “найкращі”, – це, як правило, коні героїв, зокрема Ахілла та Енея.
Хороші коні традиційно ἐσθλοί ἵπποι – “благородні”, ἀμύμονοι “бездоганні”, τηλεκλειτοί
“дуже славні”. Вони мають особливу силу, і тому є φέριστοι “найхоробріші”. Особливе
поважне ставлення греків до коней виражає означення ἄμβροτοι.
Також зустрічаємо в епосі похідні слова від ἵππος – “кінь” та πῶλος – “лоша”. Скажімо, перевагою міста у Гомера є наявність у ньому великої кількості коней, тому як
означення при місті Іліон виступає ἐύπωλος - багатий молодими кіньми; Аргос характеризується як ἱππόβοτος – багатий кіньми, так само і Еліда.
Згадуються також як приборкувачі коней – ἱπποδάμος – Нестор, Діомед, Кастор,
Трос, Гектор, Тідей, Атрей, Гіпперенор. До речі, саме панівні верстви населення, що
були власниками коней, виставляли з-поміж себе колісничних бійців [1: 551].
Стосовно мула у Гомера зустрічаємо лише його фізичну характеристику, що пояснюється використанням цієї тварини лише в цілях перевезення вантажів: ταλαεργός – робочий, витривалий та κρατερώνυξ – з міцними копитами.
Епітети, що вживаються для характеристики собаки, як правило позначають:
зовнішній вигляд – καρχαρόδοντες – гострозубі, θήρεσσιν ἐοικότες – схожі на звірів;
фізичні властивості – ἀργοὶ, ταχέες – швидкі;
поведінку – ὑλακόμωροι – що завжди гавкають,
внутрішні властивості – κύων ὀλοφώϊα – пес підступний. Також в “Іліаді” знаходимо
означення собак τραπεζήες – “вигодувані при столі”.
Знаходимо також похідні слова з коренем κυν-. Душа Агамемнона каже про Клітемнестру, що вона κυνῶπις – безсоромна, як собака, і що взагалі ὣς οὐκ αἰνότερον
καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός – нема нічого іншого страшнішого і “псішого” від жінок. В
останньому прикладі бачимо цікаве явище – утворення ступеня порівняння від іменника
κύων.
Ахілл, характеризуючи Агамемнона, вживає епітет κυνῶπης – безсоромний, як пес.
Не соромляться таких висловлювань і богиня Іріда щодо Афіни, чи Гера щодо Артеміди.
З цих висловлювань видно дещо зневажливе ставлення стародавніх греків до собак.
Щодо домашніх тварин, то епітет, який позначає зовнішній вигляд – “вгодований“ є
іншим для кожної тварини. З іменником μῆλον – “вівця” вживається лише прикметник
ἴφιος. З іменниками οἶς – “вівця” і αἶξ – “коза” вжито у поемах означення εὐτρεφες. Лише
з лексемою αἶξ – “коза” вживається у Гомера епітет πίων. Прикметник ζατρεφής вжито
щодо ταῦρος – “вгодований бик” та σίᾰλος – “вгодована свиня”.
Зовнішній вигляд позначає також прикметник ἕλιξ – круторогий, вжитий як означення до βοῦς.
Фізичні властивості бика характеризуються прикметником εἰλίπους βοῦς – повільний бик.
Знаходимо також цікаві слова, складені з коренем “βους“, напр. βουλῡτόνδε, що означає час розпрягання волів (тобто “під вечір”); βουγάϊος – (дослівно “земний бик”) хвалько (можна порівняти з українським «бугай»).
Епітет, що позначає поведінку, – μηκάδες “мекаючі” характеризує іменник αἶγες –
“кози”. Від іменника αἶξ – “коза” зустрічаємо цікавий похідний прикметник αἰγίλιπος, що
означає “стрімкий, крутий” (про скелю). Дослівно ж цей прикметник перекладається як
“той, що залишається, обминається (навіть) козами”.
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Як означення до диких тварин зустрічаються прикметники, які позначають тип харчування. Наприклад ὠμοφάγος – “той, що харчується сирим м’ясом”, вживається як характеристика лева, шакала, вовка.
Епітет ὀρέστερος – “той, що живе в горах” позначає місце проживання і вживається
для означення вовка, ὀρεσίτροφος – “що виріс в горах” – лева.
Прикметник, що позначає зовнішній вигляд κρατερώνυξ у значенні “з міцними кігтями” виступає як означення і для хижих тварин: λύκοι κρατερώνυχες – вовки з міцними
кігтями.
Серед прикметників, що позначають фізичні властивості диких тварин, а саме силу,
зустрічаються κρατερὸς – “могутній” щодо лева, ἀλκὶ πεποιθώς – “впевнений у своїй
силі” щодо лева і дикого вепра.
Щодо похідних слів від назв диких тварин, то припускають, що термін λύσσᾰ “військова лють” походить власне від λύκος [2: 413; 3: 1879]:
λύσσα δέ οἱ κῆρ αἰὲν ἔχε κρατερή – його (Ахілла) серцем володіла вовча лють.
Цікавим є утворення θυμολέων, утворене складанням основ θῡμός і λέων: Ἡρακλῆς
θυμολέων – Геракл з лев’ячим серцем;
При лексемі “олень” зустрічаємо означення ὑψίκερως – “високорогий”, що позначає
зовнішній вигляд. Також олень характеризується як ἀγρότερος – “дикий”, а також ὠκύς
– “швидкий”, що є фізичною характеристикою. Окремо розглянемо атрибутивну сполучуваність лексем ἐλλόν – “оленя” та νεβρός – “молодий олень”. В “Одіссеї” зустрічаємо
позначення зовнішнього вигляду тварини – ποικίλον ἐλλόν – “плямисте оленя”, а також
віку - νεβρός νεηγενής – “оленята новонароджені”. У словосполученні νεβρός γαλαθηνός
– “оленята, що ще годуються молоком” – прикметник можна розглядати як такий, що
позначає тип харчування, так і такий, що характеризує вік, проте з контексту робимо висновок, що мова все ж таки йде про вік.
Слон, власне як тварина, у Гомера не згадується, але є багато прикладів вживання слова ἐλέφας у значенні “слонова кістка“. Це слово часто виступає при описі різних
предметів, головним чином меблів і їх декору. Наприклад:
ἄορ παγχάλκεον, ᾧ ἔπι κώπη ἀργυρέη, κολεὸν δὲ νεοπρίστου ἐλέφαντος – мідний меч
зі срібною рукояттю, в піхвах з недавно вирізаної слонової кості (Од. VIII, 404);
κλισίην … δινωτὴν ἐλέφαντι καὶ ἀργύρῳ - крісло … заокруглене зі слонової кості і
срібла (Од. XIX, 56);
ἡνία λεύκ᾽ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν – віжки білі з слонової кості на землю
впали в пісок (Іл. V, 583).
δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων·
αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι·
є двоє воріт безтілесних для снів:
одні зроблені з рогу, інші – з слонової кості:
(Од. XIX, 562-567);
Тюлень характеризується у творі з точки зору зовнішніх ознак – φώκη ζατρεφής –
“вгодований тюлень”, φῶκαι νέποδες – “ластоногі тюлені” та місця проживання тюленів
– ἁλοσύδνης – “народжений морем”.
Серед епітетів, що характеризують птахів, зустрічаємо такі, що вказують на зовнішній вигляд птаха, його колір: ἀργῄς χήν – “білий гусак”; περκνός αἰετός – чорний орел;
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φῆναι γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι – “шуліки з кривими кігтями і гачкуватим дзьобом”;
μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχείλης – “великий орел з гачкуватим дзьобом”, τανυσίπτεροι – “ширококрилі” – про сичів, яструбів, ворон, дроздів, πετεηνοί – “крилатий, пернатий” – про
орла, сокола. Характеризується також тип харчування хижих птахів: οἰωνοὶ ὠμησταὶ хижі птахи, що харчуються сирим м’ясом. Прикметник εἰνάλιος – “морський”, вжитий
до двох іменників – κήξ – “чайка” і κορώνη – “ворона”, і позначає їх місце проживання.
В окрему групу виділимо епітети, що передають особливі ознаки тварин. До цієї групи відносимо означення ворона – τανύγλωσσοί κορῶναι – “довгоязикі ворони”, голубки
- πέλειαι τρήρωνες – “тремтливі голубки”. Щодо орла αἰετὸς в поемах зустрічається епітет ὑψιπετήεις – той, що високо літає. Лише лебедя стосується означення δουλιχοδείρων
– довгошиїй.
До іменника λαγός – “заєць” у тексті вжито лише один епітет – πτῶξ – “боягузливий”. І зустрічається таке означення у Гомера лише один раз – πτῶκα λαγωόν.
Гомер вживає найвищий ступінь порівняння для характеристики орла - τελειότατος
– “найдосконаліший”, яструба і коня - ἐλαφρότατος – “найшвидший”, сокола - ὤκιστος –
найшвидший.
Отже, проаналізувавши атрибутивну сполучуваність зоонімів, можна зробити такі
висновки:
1) всі епітети, що характеризують тварин в поемах Гомера, можна розділити на такі
лексико-семантичні групи:
yy фізичні властивості тварин;
yy зовнішній вигляд;
yy функції чи виконувані дії;
yy внутрішні властивості;
yy місце проживання;
yy тип харчування;
yy особливі ознаки.
2) найбільше означень вжито на позначення зовнішнього вигляду тварин;
3) усі епітети вжиті переважно у своєму основному значенні;
4) у тексті зустрічаємо також прикметники та іменники, похідні від назв тварин, які,
як правило, містять інформацію про риси, притаманні даним тваринам.
Аналіз атрибутивної сполучуваності зоонімів дає нам змогу уявити ставлення до тварин в гомерівську епоху та порівняти, чи це ставлення змінилося, чи залишилося таким
же і тепер.
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ФЛОРОЛЕКСЕМИ У МОВНІЙ СТРУКТУРІ БУКОЛІК ФЕОКРІТА
У статті розглянуто використання іменникової лексики на позначення рослин у буколічних ідиліях Феокріта, здійснено її систематизацію, аналіз та визначено її роль у
формуванні художнього стилю Феокріта.
Ключові слова: Феокріт, ідилія, буколіка, флоролексема, тематичний ряд, гіперонім, домінанта, епітет.
В статье рассмотрено использование существительных для обозначения растений
в буколических идиллиях Феокрита, проведены их систематизация, анализ и определена
их роль в формировании художественного стиля Феокрита.
Ключевые слова: Феокрит, идиллия, буколика, флоролексема, тематический ряд,
гипероним, доминанта, эпитет.
In the article the use of noun lexis for describing plants in bucolic idylls of Theocritus is
examined, its systematization and analysis have been carried out and its role in formation of
the artistic style of Theocritus has been defined.
Key words: Theocritus, idyll, bucolic, floral lexeme, thematic row, hyperonym, dominant,
epithet.
Елліністичний період розвитку літератури відзначився багатьма знаковими подіями,
найголовнішою з яких є, мабуть, поява такого жанру як буколічна поезія або буколіка (від
гр. ὁ βουκόλος – волопас або ж пастух). У римській, а згодом і в європейській традиції,
така поезія отримала назву “пастораль” (від лат. pastor, ōris m – пастух). Визначити засновника жанру буколіки нелегко. Деякі вчені ним вважають Феокріта [1: 59; 2: 84], інші
це заперечують, називаючи його попередників, які, можливо, також писали буколіки, однак вони не збереглися [3: 206; 4: 30; 5: 113]. Врешті, сам Феокріт через образ пастуха
Сіміхіда натякає на існування таких авторів: οὐ γάρ πω κατ᾽ ἐμὸν νόον οὔτε τὸν ἐσθλόν /
Σικελίδαν νίκημι τὸν ἐκ Σάμω οὔτε Φιλητᾶν (VII: 39-40) – Але я, на мою думку, не можу у
змаганні / перемогти ані Сікеліда Самоського, ані Філета1.
Послідовниками Феокріта називають Мосха і Біона, що творили ще в елліністичний
період, давньоримського митця Вергілія, Боккаччо, Петрарку та багатьох інших – в західноєвропейській традиції.
До корпусу творів Феокріта входить 26 епіграм та 30 ідилій, дванадцять з яких вважаються буколіками – I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XX та XXVII. У цих поетичних
творах автор змальовує життя пастухів, їхній побут та щоденні заняття. Пастухи у Феокріта не просто пасуть свої стада, вони постають в образах поетів, філософів та музикантів. Буколічні ідилії розвиваються навколо двох основних тем – кохання і пісні, крім того,
часто перше стає предметом другого [6: 392]. Внаслідок переплітання цих тем пастухи
стають виконавцями пісень переважно інтимного спрямування.
В буколіках Феокріта нерідко описані зустрічі двох пастухів, які шукають води і
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затінку для своїх стад. Зустрівшись, вони, зазвичай, обмінюються привітаннями або ж
обрáзами, що набуває форми пісенного змагання. Це так званий амебійний (поперемінний) спів (від гр. ἀμοιβαδίς – поперемінно, почергово), де один із пастухів, обираючи
тему, починає співати, а інший йому відповідає, продовжуючи ту саму тему. Таке змагання включає декілька етапів: суперечка щодо місця для співу, вибір судді та оголошення
подарунків, які отримає пастух в разі перемоги, саме пісенне змагання, рішення судді,
нагородження переможця та смуток переможеного 2. Вчені припускають, що сюжет такого змагання з усіма характерними йому рисами Феокріт запозичив із народної поезії,
яка тоді була поширена не лише в Греції, але й на півдні Італії, де він проживав [1:
60; 3: 203-205]. Феокріт також використовував мову цих народних пастуших пісень,
тобто дорійський діалект. Адже пастухи, зображені в таких творах, жили переважно
на Сицилії, тобто на півдні Італії і на території довкола Аркадії та розмовляли дорійським діалектом. Отже, щоб зберегти народну основу своїх буколік, Феокріт вирішив
використовувати відповідну мову спілкування персонажів, хоч цей діалект і не вважався
літературним [1: 62].
Буколічна поезія, у тому числі й твори Феокріта уже були темою багатьох досліджень. Однак це був переважно літературознавчий аналіз, а з точки зору мовознавства
вони вивчалися менше. Відтак, у цій статті проаналізуємо лексику буколік, зокрема на
позначення флори. Стосовно цієї теми можна вказати статті американської дослідниці
А. Ліндсел [7] та французького науковця С. Амігес [8], в яких однак не подано повної
картини рослинного світу Феокріта. Цим пояснюється актуальність пропонованої статті,
в якій вперше в українській лінгвістиці здійснено систематизацію та всебічний аналіз
флоролексем у буколіках Феокріта.
Вкажемо й на подібні наукові розвідки флористичної лексики у Гомера [9], Геродота
[10], грецьких трагіків [11], Вергілія [12]. Заслуговують на увагу також колективні праці
про рослинний світ стародавньої Греції, автори яких звертаються до давньогрецької літератури як основного джерела дослідження флори [13; 14].
За твердженням А. Ліндсел, Феокріт використав 87 назв рослин, що вдвічі більше,
ніж Гомер в “Іліаді” та “Одіссеї”). На думку автора, Феокріт добре знав їхні властивості,
оскільки вивчав медицину та багато почерпнув із праці давньогрецького дослідника флори Феофраста “Про історію рослин” [15]. Поет постає у ролі науковця-ботаніка, адже,
по-перше, не робить жодної помилки щодо вживання тої чи іншої назви (на відміну від
Вергілія, котрий не бачив цих рослин, а запозичував їхні назви з Феокрітових ідилій) і,
по-друге, вживає дуже точні епітети [7: 80].
Феокріт справді використав значну кількість різноманітних флоронімів, а тому його
твори є цікаві як для ботаніків, так і для філологів. Лексико-семантична група (ЛСГ)
“Рослини” входить до поля “Жива природа” і налічує 108 іменникових лексем, які розподіляються у семи тематичних рядах (ТР). Гіперонімом всієї групи є іменник τό φυτόν, що
зустрічається в аналізованих текстах двічі, а один раз виступає з означенням “солодкий”
– γλυκερόν φυτόν (VIIІ: 37). ТР “Сукупність рослин” виражено чотирма лексемами. Домінантою ряду є τό ἄλσος, εος “чагарник, гай” (7 фіксацій), часто вживається й лексема
ὁ δρυμός “дубовий гай”, перен. “ліс, хаща” (5). Щодо іменника τό ἄλσος Феокріт використовує означення ἐΰσκιον – тінистий (VII: 8). Іменник ἡ ὕλη “ліс, чагарник” (1) має
досить цікаве вживання – τό βάθος ὕλας (VIII: 49), що дослівно означає “глибина лісу”, а
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поетично це перекладається як “дрімуча хаща” (1). Іменники τό ἄλσος, ὁ δρυμός та ἡ ὕλη
дуже близькі за значенням, однак їх не варто називати цілковитими синонімами. Це чітко
видно у наступному прикладі: ὁ βουκόλος ὔμμιν ἐγὼ Δάφνις οὐκέτ᾽ ἂν᾽ ὕλαν, / οὐκέτ᾽ ἀνὰ
δρυμώς, οὐκ ἄλσεα (І: 116-117) – Не буде Дафніс, ваш пастух, [бродити] ні чагарниками,
/ ні дрімучими лісами, на гаями.
Сукупністю рослин, зокрема трав, можна вважати й іменник ὁ νομός “пасовище, вигін” (2).
Численнішим є ТР “Дерева”, що представлений шістнадцятьма дендролексемами,
включаючи гіперонім τό δένδρον (1). Назви дерев у Феокріта умовно можна поділити на
дві групи: плодові і неплодові. До плодових належать: ἡ ἐλαία “оливкове дерево” (1), ὁ
κότινος (3) і ἡ ἀγριέλαιος “дика олива” (1), ἡ κόμαρος “суничне дерево” (2) та ἡ μαλίς, ίδος
дор. “яблуня” (1). Неплодових зустрічається більше: домінанта ряду ἡ δρῦς, δρυός “дуб”
(8), а в поетичному значенні “дерево” (3), ἡ πρῖνος “кам’яний дуб” (1), ἡ πίτυς, υος “італійська сосна” (4), ἡ πεύκη “сосна” (1), ἡ πτελέα “в’яз” (4), ἡ αἴγειρος “чорна тополя” (2),
ἡ κέδρος “кедр” (1), ἡ δάφνη “лавр” (1) та ἡ κυπάρισσος “кипарис” (3). До дерев належить
й іменник ἡ ἄρκευθος “ялівець”, що в схоліях описується як δένδρον ἄκαρπος – дерево
без плодів [16: 176]. Автор звертає увагу на дуби як дуже високі дерева, для підсилення
вживаючи вищий ступінь порівняння прикметника, хоч це синтаксично не мотивовано:
δρύες ὑψίτεραι (VIII: 46). Стосовно кипарисів вжито постійний прикметник ῥαδινός –
стрункий (XI: 45; XXVII: 46).
У ТР “Кущі” (16 лексем) бачимо різноманітну лексику, серед якої є й синоніми. Домінантою ряду є іменник ὁ κισσός атт. “плющ”, що зустрічається 5 разів. Цікавий випадок вживання іменників, одне із значень яких “терен”: ἡ βάτος “ожина або терен” (1),
ἡ αἰμασιά “pl. терен” (1), τό βράβυλον “дика слива або терен” (1). Із тексту непросто визначити, яке саме значення більш точне, тому звертаю увагу на обидва. Особливий вид
терену означає лексема ἡ ἀτρακτυλλίς (1), що вживається з прикметником βαθεῖα – густий
(IV: 51-52). Остання лексема цінувалася своєю деревиною, оскільки з неї у стародавній
Греції виготовляли веретена [17: 272].
Картину кущів у Феокріта доповнюють такі поодинокі назви: ἡ ἐρείκη “деревовидний верес”, ὁ і ἡ ἀσπάλαθος “дрік колючий”, ἡ κυνόσβατος “шипшина”, ἡ ῥάμνος “крушина”, ὁ κίσθος “кіст”, ἡ μυρίκη “тамариск”. Дві лексеми пов’язано з виноградарством:
ἡ ἄμπελος “виноградна лоза” (2) і ἡ ἀλωά “виноградник” (1): πυρναίαις σταφυλαῖσι καλὸν
βέβριθεν ἀλωά (І: 46) – виноградник гарно обтяжений стиглими гронами.
Своєрідну підгрупу кущів утворюють ті рослини, які у схоліях до текстів Феокріта
узагальнені описом: θάμνοι, οὕς ἐπινέμονται αἱ αἶγες – кущі, які об’їдають кози [16: 184],
отже, це передусім корм для тварин. Сюди належать ἡ σχῖνος “фісташкове дерево” (1),
ἡ αἴγιλος “козяча трава” (1) і ἡ κύτισος “люцерна деревовидна” (2), які вживаються для
опису стада кіз: Ταὶ μὲν ἐμαὶ κύτισόν τε καὶ αἴγιλον αἶγες ἔδοντι. / καὶ σχῖνον πατέοντι καὶ ἐν
κομάροισι κέονται (V: 128-129) – Люцерну і козячу траву їдять мої кози. / І поміж фісташкових дерев лазять, і в суничниках лежать.
Цю підгрупу доповнюють рослини, призначені для харчування овечого стада: Ταῖσι
δ᾽ ἐμαῖς ὀΐεσσι πάρεστι μὲν ἁ μελίτεια / φέρβεσθαι, πολλὸς δὲ καὶ ὡς ῥόδα κίσθος ἐπανθεῖ (V:
130-131) – Меліси достатньо, щоб нагодувати моїх овечок, / і багато є кісту, розквітлого
наче троянда.
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23 фітолексеми представляють ТР “Трави”, гіперонімом якого є іменник ἡ ποία дор.
“трава” (3). Декілька іменників також мають значення “трава”, але з відтінками: ὁ χόρτος
“трава або сіно” (1), ἡ βοτάνα дор. “трава” (2) і “пасовисько” (1), ὁ ὄγμος “скошена трава”
(1). Феокріт найчастіше вживає означення “м’яка, ніжна трава”: μαλακός χόρτος (IV: 18),
μαλακή ποιά (VI: 45), ἁπαλή ποία (VIII: 67-68), а також “зелена” – χλωρή βοτάνα (ХІ: 13).
У цьому ряді подано синоніми на позначення очерету – ὁ або ἡ σχοῖνος (2) і ὁ κάλαμος
(1), а також дублетні форми назви “акант” – ὁ ἄκανθος (1) і ἡ ἄκανθα (3). Останні характеризуються прикметниками ὑγρός – гнучкий (І: 55) і πυκινή – густий (VII: 140). Акант
– рослина, листя якої митці часто зображували, декоруючи глиняні вироби. Ось приклад
кубка, який описує Феокріт: Παντᾷ δ᾽ ἀμφὶ δέπας περιπέπταται ὑγρὸς ἄκανθος (І: 55) – Довкола кубка звивається гнучкий акант. Опис цього ж предмета доповнено і таким віршем: Τῶ
ποτὶ μὲν χείλη μαρύεται ὑψόθι κισσός, / κισσὸς ἑλιχρύσῳ κεκονιμένος·ἁ δὲ κατ᾽ αὐτόν / καρπῷ
ἕλιξ εἱλεῖται ἀγαλλομένα κροκόεντι. (І: 29-31) – Зверху по краю звивається плющ, / плющ обплетений безсмертником, і він, / який в’ється, прикрашений золотистими плодами.
Автор також вживає такі назви трав’янистих рослин: ἡ πτέρις “папороть” (2), ὁ
αἰγίπυρος “козяча пшениця” (1), ἡ κνύζα syncop. “злинка” (2), ὁ κύπειρος “кіпер духмяний”
(2), ὁ ἑλίχρυσος “геліхріс, безсмертник” (1), ἡ σκίλλα “морська цибуля” (2), τό σέλινον
“селера” (2), τό σίον “вех широколистий” (1), ἡ κνίδη “кропива” (1), ἡ γλάχων, ωνος дор.
“м’ята” (1), ἡ μελίτεια “меліса” (2), а також τό φυκίον “водорості, морська трава” (1), ἡ
κάκτος “кактус” (1) (це не загальновідомий Cactus Opuntia, який хоч і росте в Греції, потрапив туди з Мексики в часи після Феокріта, а колюча рослина Cynara cardunculus, що
є видом артишока – [7: 85]): ὥσπερ ὄϊς ποίμνας, ἇς τὸν πόδα κάκτος ἔτυψεν (Х: 4) – наче
вівця із стада, що ногу проколола кактусом.
До трав’янистих рослин можна також віднести загальний іменник ὁ σῖτος (хлібні
злаки), що міг позначати або жито, або пшеницю. Значна кількість названих іменників
(а саме 30,7 %) постає у тексті із стійким означенням: εὔοδμον σέλινον – духмяна селера
(ІІІ: 23), πολυγνάμπτον σέλινον – в’юнка селера (VІІ: 68), εὐώδης μελίτεια – духмяна меліса (IV: 25), ἁπαλή πτέρις – м’яка папороть (V: 55), γλάχων ἀνθεῦσα – квітуча м’ята (V:
56). Такі запашні трави зазвичай використовували у вінках, що були подарунками закоханим, а також як ароматична трав’яна підстилка для сну. Наприклад: 1) Τὸν στέφανον τῖλαί
με καὶ αὐτίκα λεπτὰ ποησεῖς, / τόν τοι ἐγών, Ἀμαρυλλὶ φίλα, κισσοῖο φυλάσσω, / ἀμπλέξας
καλύκεσσι καὶ εὐόδμησι σελίνοις. (ІІІ: 19-21) – Мабуть, примусиш мене розірвати на шматки цей вінок, / він для тебе, дорога Амарілліс, плющем обвитий, / що обплітає бутони і
духмяну селеру; 2) Χἁ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἔστ᾽ ἐπὶ πᾶχυν / κνύζᾳ τ᾽ ἀσφοδέλῳ
τε πολυγνάμπτῳ τε σελίνῳ (VII: 67-68) – Ложе буде постелене висотою в лікоть: / там і
злинка, і асфодел, і в’юнка селера.
На особливу увагу заслуговує рослина під назвою “далека любов” – τό τηλέφιλον (1),
яка пов’язана з одним цікавим обрядом. Феокріт у третій ідилії написав: Ἔγνων πρᾶν, ὅκα
μοι, μεμναμένῳ εἰ φιλέεις με, / οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτεμάξατο, τὸ πλατάγημα, / ἀλλ᾽ αὔτως
ἁπαλὸν ποτὶ πάχεϊ ἐξεμαράνθη. – Це я раніше вже знав, коли ворожив, чи ти любиш. / Бо
від удару мого на руці листок маку не лопнув, / тільки раптово зів’яв біля ліктя і в трубку
скрутився. (Переклад В.Маслюка)
Як бачимо, тут перекладач подав назву рослини як мак. М.Грабар-Пассек зазначав,
що все ж невідомо, яку рослину розуміли під назвою τό τηλέφιλον, однак схоліасти також
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розуміють її як мак. Ф-Е. Легран вважав, що ця назва стосується не рослини, а способу
ворожіння про “далекого коханого” [цит. за: 3: 255].
Менш численним є ТР “Квіти” – це лише 11 найменувань. Гіперонімом виступає
лексема τό ἄνθος “квітка” (4), а домінантою ряду – τό ῥόδον “троянда” (5), що вважалася символом кохання. Так, один із пастухів уявляє те, як би він зобразив свою кохану
у статуї із золота: τὼς αὐλὼς μὲν ἔχοισα καὶ ἢ ῥόδον ἢ τύγε μᾶλον (Х: 34) – ти б тримала
сопілку, і троянду або яблуко.
Троянда вважалася найгарнішою квіткою, адже була присвячена богині кохання і
краси Афродіті. У стародавній Греції троянда стала городньою рослиною, а її дикорослим родичем була шипшина: Ἀλλ᾽ οὐ σύμβλητ᾽ ἐστὶ κυνόσβατος οὐδ᾽ ἀνεμώνα / πρὸς ῥόδα,
τῶν ἄνδηρα παρ᾽ αἱμασιαῖσι πεφύκει; (V: 92-93) – Але чи можна порівняти шипшину або
анемон / із трояндою, вирощеною на грядці за огорожею?
Дві лексеми зустрічаються двічі – τό ἴον “фіалка” і ἡ μάκων, ωνος дор. “мак”, решта використовується лише один раз: ὁ νάρκισσος “нарцис”, τό λευκόιον “левкой або
матіола”, ὁ ἀσφόδελος “асфодель”, ἡ ὑάκινθος “гіацинт”, τό κρίνον “лілія”, ἡ ἀνεμώνα
дор. “анемон” і ὁ κυκλάμινος “цикламен”. У схоліях анемон характеризується як ἄνθος
ἄνοδμον, ὅ φασιν ἀναδοθῆναι ἐκ τοῦ αἵματος Ἀδώνιδος – квітка без запаху, про яку кажуть,
що вона виросла з крові Адоніса [16: 174]. Лише деякі назви квітів вживаються у Феокріта з епітетами: τὸ ἴον μέλαν і ἁ γραπτὰ ὑάκινθος – темна фіалка і візерунковий гіацинт (Х:
28), ἡ κρίνα λευκά і ἡ μάκων ἁπαλή ἐρυθρὰ πλαταγώνια ἔχοισαν – біла лілія і ніжний мак,
що має червоні листки (ХІ: 56-57).
У вінки часто вплітали не лише пахучі трави, але й квіти, що відзначалися своїм
яскравим цвітом: 1) Κἠγὼ τῆνο κατ᾽ ἆμαρ ἀνήτινον ἢ ῥοδόεντα / ἢ καὶ λευκοΐων στέφανον
περὶ κρατὶ φυλάσσων (VII: 63-64) – І я в цей день вінок із кропу і троянд, / і матіоли на
голову одягну; 2) Καὶ τὸ ἴον μέλαν ἐστὶ καὶ ἁ γραπτὰ ὑάκινθος, / ἀλλ᾽ ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις
τὰ πρᾶτα λέγονται (Х: 28-29) – І темною є фіалка, і візерунковим є гіацинт, / однак все ж
у вінках їх першими вважають.
Тематичний ряд утворює також група іменників під назвою “Плоди” (19 лексем),
гіперонімом тут виступає ἡ καρπός “плід” (2). Домінантою ряду є іменник τό μᾶλον дор.
“яблуко”, що зустрічається десять разів. Можна припустити, що його гіпонімами є іменники αἱ ὀρομαλίδες дор. “гірські яблука” (1) та τό γλυκύμαλον дор. “солодкий сорт яблук”
(1), адже вони представляють різні види яблук. Кіклоп, звертаючись до Галатеї, ніжно
називає її любим солодким яблучком – φίλον γλυκύμαλον (ХІ: 39).
Цей плід, як і троянда, символізує кохання, він супроводжує обряд залицяння, є ознакою прихильності. У Феокріта зустрічається кілька випадків вживання лексеми “яблуко” саме в такому контексті: 1) Ἠνίδε τοι δέκα μᾶλα φέρω τηνῶθε καθεῖλον / ὦ μ᾽ ἐκέλευ
καθελεῖν τυ· καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰσῶ. (ІІІ: 10-11) – Дивись, я приніс десять яблук з того
місця, де ти наказала. / Якщо накажеш знову піти, то і завтра тобі принесу; 2) Ἱππομένης,
ὅκα δὴ τὰν παρθένον ἤθελε γᾶμαι, / μᾶλ᾽ ἐν χερσὶν ἑλὼν δρόμον ἄνυεν. (ІІІ: 38-39) – Гіппоменій, коли хотів одружитися з дівою, / у руках приніс їй яблук, пройшовши шлях; 3)
Βάλλει καὶ μάλοισι τὸν αἰπόλον ἁ Κλεαρίστα… (V: 88) – Кидає яблуками у пастуха Клеаріста…; 4) Βάλλει τοι, Πολύφαμε, τὸ ποίμνιον ἁ Γαλάτεια / μάλοισιν… (VI: 6-7) – Кидає в
твоє стадо, Поліфеме, Галатея / яблука…
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Із яблуками через їхній колір порівнюються щоки: ὦ μάλοισιν Ἔρωτες ἐρευθομένοισιν
ὅμοιοι (VII: 117) – Ероти почервоніли подібно до яблук; або ж дівочі груди: ΚΟΡΗ / Τι
ῥέξεις, σατυρίσκε; Τί δ᾽ ἔνδοθεν ἄψαρ μαζῶν; / ΔΑΦΝΙΣ / Μᾶλα τεὰ πράτιστα τάδε χνοάοντα
διδάξω (XXVII: 49-50) – Діва / Що ти робиш, сатире? Чому ти торкнувся сосків усередині? / Дафніс / Яблука твої, як я дізнаюсь, найперше достигли.
Два синонімічні іменники вжито на позначення плоду груші: ἡ ὄχνη (2) і τό ἄπιον (1).
Крім того, оскільки вирощування винограду було дуже поширеним у стародавній Греції,
не дивно, що Феокріт вживав чимало іменників, пов’язаних з цією садовою культурою:
ἡ σταφυλίς, ίδος (1) і ἡ σταφυλή (1) “виноградне гроно”, що характеризується прикметником πυρναῖος – стиглий (І: 46), ἡ σταφίς, ίδος “сушений виноград, ізюм” (1), ἡ і ὁ ὄμφαξ,
ακος “незрілий виноград” (1). Останній іменник сам по собі означає “незрілий виноград”, але Феокріт додатково вжив означення “незрілий” – ὠμός (ХІ: 21).
Подібно до винограду, дві лексеми позначають назву “інжир або смоква”, що відрізняються станом плоду: ἡ ἰσχάς, άδος – сушений інжир (1) і τό σῦκον – свіжий інжир (1).
Назви інших плодів зустрічаються по одному разу: ὁ κύαμος “біб”, ὁ φακός “чечевиця”,
τό κύμινον “тмин”, τό κάρυον “горіх”, ὁ κώνος “соснова шишка”, а також дві лексеми на
позначення “жолудя” – ἡ ἀκύλος і ἡ βάλανος: Οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἀκύλοις ὀρομαλίδες· αἱ μὲν
ἔχοντι / λεπρὸν ἀπὸ πρίνοιο λεπύριον, αἱ δὲ μελίχροι (V: 94-95) – Ані жолудь із каштаном [не
може змагатись]: / перший покритий дубовою корою, а другий – пахне медом.
ТР “Частини рослин” налічує 18 лексем, серед яких нема чітко визначеної домінанти, оскільки найбільший показник слововживання – два рази. Склад аналізованого ряду
умовно можна поділити на декілька груп. 1. “стебло, колосок”: ὁ ἀνθέριξ, ικος еп.-іон.
“колосок, стебло” (1), ὁ στάχυς “колосок” (1), τό δράγμα, ατος “pl. колосся, сніп” (2), ἡ
καλάμη “стебло, соломинка” (2); 2. “гілки”: ὁ θαλλός “паросток, молода гілка” (1), зб.
листя (1), ὁ ὄρπαξ, ακος дор. “гілка, паросток” (1), ἡ ὀροδαμνίς, ίδος “гілочка” (1); 3. “листки”: τό φύλλον “листок” (1), зб. листя (1), ἡ χαίτη – “pl. листя” (1), τό πέταλον “листок”
(1), τό πλαταγώνιον “листок маку” (1), τό οἰνάρεον “виноградний лист” (1). Не підлягають
групуванню лише кілька лексем: τό πρέμνον “стовбур дерева” (1), ἡ κάλυξ, υκος “бутон”
(1), ἡ ἄκανθα (1) і ὁ βάτος (1) – “колючка, шип”, τό λεπύριον “тонка оболонка, шкаралупа”
(1) та τό ἄχυρον “шкірка” (1).
Буколічні ідилії Феокріта – глибоке джерело історії культури стародавньої Греції та
Сицилії, особливо опису життя та побуту пастухів як однієї з найпоширеніших професій
в античності. Пастуші дні проходили на лоні природи, яку так поетично оспівав Феокріт. Автор використав більше сотні іменникових флоролексем, що можна розподілити у семи тематичних рядах: “Сукупність рослин”, “Дерева”, “Кущі”, “Трави”, “Квіти”,
“Плоди” і “Частини рослин”. Практично у кожному ряді виокремлюються гіперонім та
домінанта, а також прикметники-епітети. Поєднуючись, ці найменування створювали
незабутні пейзажі, про що свідчить такий вірш: αἴγειροι πτελέαι τε ἐΰσκιον ἄλσος ὕφαινον
/ χλωροῖσιν πετάλοισι κατηρεφέες κομόωσαι (VII: 8-9) – тополі і в’язи тінистим гайком розрослися, / зіткавши зеленим листям купол.
1
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Найкраще таке змагання проілюстровано в Ідилії V “Комат і Лакон”.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТВЛЕЧЕННОСТИ В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА

У статті зроблена спроба визначити місце абстрагованості в мові поезії Ф.І. Тютчева шляхом визначення передумов її формування та семантичного осмислення.
Ключові слова: абстрагованість, поетична мова, семантика, Тютчев.
В статье предпринята попытка определить место отвлеченности в языке поэзии
Ф.И. Тютчева путем определения предпосылок ее формирования и семантического
осмысления.
Ключевые слова: отвлеченность, поэтический язык, семантика, Тютчев.
The article attempts to determine the place of abstractness in the language of F.I. Tyutchev’s
poetry by defining the preconditions for its formation and the semantic interpretation.
Key words: abstractness, poetic language, semantics, Tiutchev.
В лексическом составе любого поэтического творения отражается мировоззрение
художника слова, круг тех идей и эмоций, которые более всего тревожат его и формируют творческий процесс. Именно лексический уровень, в частности выбор писателем
или поэтом лексических единиц и их семантическое наполнение в контексте становятся
ведущими для определения творческого пути в целом.
В современном русском языке принято разграничивать лексические единицы на конкретные и неконкретные, в ряду которых выделять вещественные, собирательные, абстрактные, единичные. Если говорить о лексемном составе поэтических контекстов Ф.И.
Тютчева, то можно однозначно сказать, что в соотношении конкретной и неконкретной
лексики превалирующее место здесь занимают неконкретные, а точнее отвлеченные,
абстрактные, книжные слова. На это указывал исследователь языка Ф.И. Тютчева В.А.
Малаховский, анализируя имена существительные в лирике поэта. По его мнению, абстрактные имена существительные являются «самой представительной группой, в достаточной степени равномерно распределенной по всем жанрам лирики» и занимают 30
% к общему числу существительных [1: 11]. Это же мнение он развивал еще ранее, проводя наблюдения над использованием имен прилагательных в лирике Ф.И. Тютчева: «Из
1173 прилагательных Тютчева 503 связаны с абстрактными понятиями: философскими,
нравственно-оценочными, этическими, моральными, религиозно-культовыми и пр. То
есть 42,8 % всех имен прилагательных у Тютчева носит абстрактный характер» [2: 29].
Однако в тютчеведении существуют отдельные точки зрения, согласно которым лирику
Ф.И. Тютчева не относят к «отвлеченной, «философствующей», основанной на абстракциях, - она вся земная, вся пронизана чувством и приметами конкретного исторического
времени» [3: 33].
На формирование столь значимой роли отвлеченной лексики в поэзии Ф.И. Тютчева
оказывали влияние определенные предпосылки.
© Атаманова Н.В., 2012
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Диалектическое мышление Ф.И. Тютчева складывалось под непосредственным
влиянием немецкой классической философии, в частности диалектики Шеллинга. Преломленная, отраженная сквозь тютчевское поэтическое мировидение и перенесенная на
русскую национальную почву, она реализовалась в употреблении поэтом лексических
единиц с отвлеченной семантикой, придающих его лирике характер высокого обобщения. Среди них следует особо выделить лексику с обозначением реалий природного
мира, трактуемого в учении Шеллинга в качестве некоего живого сверхорганизма, абсолюта, замкнутого в себе самом, но способного на саморазвитие, движение. Емким доказательством тому является стихотворение Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа»,
насыщенного абстрактной лексикой: «Не то, что мните вы, природа: / Не слепок, не
бездушный лик - / В ней есть душа, в ней есть свобода, / В ней есть любовь, в ней есть
язык…» <121> [4: 135].
Вслед за Шеллингом Ф.И. Тютчев понимает жизнь как цепь противоречий, мыслит
глобальными абстрактными категориями: бытие – небытие, бытие – хаос, природа – человек, жизнь – смерть, день – ночь и т.д. Он противопоставляет предмету его собственную сущность, тождественную ему самому природу, то есть понимает предмет как нечто
отвлеченное, абстрактное, существующее в себе самом, в другой, иной жизни. С этим
связано представление о действительности, как о «двойном бытии», имеющем двойное
воплощение: бытие реальное и бытие духовное, которое отражается в реальном. Двойственность предметов в своем бытии подтверждается наличием абстрактных категорий,
представленных в лирике Ф.И. Тютчева в виде антиномий, сопоставлений и противопоставлений явлений природы и моментов духовной жизни человека.
Для поэта чрезвычайно важна антиномия «человек – природа» и ведущие ее составляющие: душа (152), свобода (18), судьба (40), мир (133), время (28), жизнь (119),
смерть (14) [5]. Космичность и философичность его поэзии объясняется наличием
противопоставления «бытие – хаос», важного для тютчевской поэтической системы в
целом. В понимание бытия он включает такие абстрактные категории, как живое – неживое, земное – небесное, конкретное – неконкретное. Все в его поэзии существует во
времени. Ф.И. Тютчев – поэт времени, он не только великолепно чувствовал и очень
тонко передавал ощущение времени, его ритм, более того, вся тютчевская поэзии «пронизана временем… выражает себя только во временных категориях» [6: 42]. Подобное
утверждение еще более доказывает связь тютчевского мышления с постулатами Шеллинга, представляющего существование конкретной вещи во времени, реализацию вечного в преходящем, сущности в явлении и, как следствие этого, отражении конкретного
в абстрактном, их связи.
Ф.И. Тютчев многое перенял из поэзии Гете, абстрагирующей по своей сути. Так,
важную философскую нагрузку в его стихах несет на себе образ воды (35), уподобляющейся человеческой душе. Душа и морская волна – это, по тютчевскому мироощущению, «два проявленья стихии одной» <192>. Вслед за Гете Ф.И. Тютчев декларирует подчинение человека вечным, непреложным и загадочным законам природы, равнодушной
к судьбе любого своего порождения, будь то растение или человек, равно ничтожный
перед величием ее совершенной гармонии. Поэтому восхищение природой зачастую сопряжено у Ф.И. Тютчева с ужасом перед ней. На лексическом уровне это проявляется в
наименованиях, которые поэт дает природе и человеку, называя природу «органом», в
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котором «невозмутимый вечный строй во всем», «созвучье полное», «гармония», а человека «сиротой бездомным», «тенью», «затерянным существом».
Весомую семантическую нагрузку несут у Ф.И. Тютчева образы ночи (64) и дня
(157), воспринятые им из поэзии немецких романтиков. Ночь для поэта – сфера для особых философских раздумий, абстрагирующего мышления, день, напротив, неприятен,
невыносим. Тема ночи определяет и философский строй стихотворения «Silentium!», насыщенного абстрактной лексикой: даже при шумном дне снаружи единственное спасение для души – сохранять ночь в самой себе: «чувства и мечты» уподоблены безмолвным
«звездам в ночи», которые «заглушит наружный шум, дневные разгонят лучи». У Ф.И.
Тютчева, как и у немецких романтиков, формируется целая философия ночи, особое место в которой отводится таким отвлеченным понятиям, как хаос, бездна, мирозданье, мир
духов, небесный свод, ночной покров. Не случайно Ф.И. Тютчева называли «немецким
романтиком, писавшим по-русски» [7: 54].
Наличие таких характерологических черт поэзии Ф.И. Тютчева, как абстрактность,
отвлеченность, отсутствие «вещной конкретности» определяется нестандартностью мировидения и миропредставления самого поэта. По сравнению с другими поэтами, предшественниками и современниками, Ф.И. Тютчев самобытен. Можно отмечать связь его
поэзии с поэзией Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, немецких романтиков, в частности Гете, Новалиса, символистов, но при любом сравнении Ф.И. Тютчев
остается своеобычным, особенно в области поэтического языка. Если для А.С. Пушкина
на первое место в поэзии выдвигалось рациональное, то для Ф.И. Тютчева типичней иррациональное: «впечатление, движение эмоций у него доминирует над конкретностью»
[8: 5]. Ф.И. Тютчев мыслил абстрактными категориями, его поэзия отличается богатством
мысли, многосодержательностью, которая детерминирована в частности тем, что слово несет большую нагрузку, становится емким за счет особой малой художественной формы.
Отвлеченность в поэтическом языке Ф.И. Тютчева выражается посредством выделения отдельной группы лексических единиц, обозначающих отвлеченное действие, качество, состояние, признак. Первичное семантическое их распределение позволяет выявить следующие группы отвлеченных слов, степень отвлеченности и значение которых
определяется влиянием словообразовательного аффикса:
1) девербативы со значением процесса (благовонье (1), благоухание (3), борение (2),
брожение (2), влиянье (2), возлиянье (2), гонение (1), движение (15), изгнание (2), изменение (2), изнеможенье (3), испытанье (7), колебание (1), мерцанье (2), объединение (1),
однообразие (2), ожиданье (3), паденье (3), парение (2), пробуждение (3), сияние (20),
существованье (2), увядание (2) и др.);
2) физического действия, движения (баловство (1), бегство (1), бесчинство (1), вероломство (1), кораблекрушение (1), крушенье (2), обрученье (1), объятье (5), покушенье
(1), приближенье (1), разрушенье (3), содроганье (2), состязанье (1) и др.);
3) информации, мысли, интеллектуальной деятельности (вниманье (4), воображение
(5), воспоминание (5), недоумение (1), предвещанье (1), преддверье (1), предзнаменованье
(1), предназначенье (1), предопределение (1), созерцанье (1), сознанье (6), сомненье (5),
раздумье (6), учение (3) и др.);
4) речевого действия, звучания (вещанье (1), взывание (1), восклицанье (2), жужжание (1), журчанье (1), завыванье (1), изреченье (1), ликованье (1), пенье (7), разноголосье
(1), ржанье (1), сладкогласье (1), созвучье (1), стенанье (2), щебетанье (1) и др.);
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5) существительные, обозначающие физиологическое, психологическое, эмоциональное состояние, чувства, переживания (безумие (4), безумство (1), беззаботность
(1), беспамятство (1), бессознательность (1), волнение (8), впечатление (1), высокомерье (1), забытье (4), искупленье (2), наслажденье (2), неверие (2), обаяние (9), очарование (7), ощущение (1), полусонье (1), презренье (1), провидение (9), радушие (1), раздвоенье (2), решимость (1), самовластье (3), себялюбие (1), слабость (1), смиренье (1), сновиденье (5), таинство (1), тишина (5), томленье (1), тревога (16), тягота (1), уныние
(2), успокоение (3), усталость (1), утешенье (2) и др.);
6) существительные, совмещающие в семантике и действие, и состояние (буйство
(3), веление (4), веселье (3), веселость (2), восхищенье (2), господство (2), мученье (3),
напряженье (1), озлобленье (2), принужденье (1), спасенье (7), уничтоженье (1) и др.);
7) существительные со значением бездействия или отсутствия состояния (безверие
(1), бездействие (1), безнадежность (1), бессилье (1), забвенье (5), молчание (12), незнанье (1), неименье (1), онеменье (1), оцепенение (2) и др.);
8) существительные, репрезентирующие отвлеченное качество, отвлеченный признак, присущий разным объектам действительности (безверие (1), безвестность (1),
беззаботность (1), безлюдье (1), белизна (2), бесконечность (1), божественность (1),
бренность (1), быстрота (1), величие (5), вялость (1), глупость (2), единство (5), однообразие (2), страдание (11), стыдливость (2), твердость (1), темнота (5), теплота (2),
терпенье (2), трусость (1), честность (1), чистота (1), ясность (1) и др.);
9) существительные со значением союза, объединения лиц, названных мотивирующим словом (варварство (1), потомство (1), родство (2), рыцарство (1), сиротство (1),
сродство (1), съединенье (1));
10) нравственно-оценочные, моральные, этические адъективаты (алчный (1), бедный
(22), бездушный (4), безобразный (4), благородный (3), благостный (2), великий (52), волшебный (31), гордый (6), дивный (16), жалкий (6), задушевный (3), кроткий (4), лестный
(2), лютый (3), мирный (9), надменный (2), неистовый (8), одичалый (2), отважный (2),
послушный (5), позорный (3), пошлый (5), праздный (6), прекрасный (20), прелестный (4),
родной (44), роковой (44), сердечный (7), стихийный (3), стройный (4), суровый (3), тайный (4), таинственный (21), убогий (4), уродливый (2), храбрый (4), чистый (34) и др.).
В тютчевской поэзии явственно представлено деление мира на внешний, связанный
с действием, и внутренний, связанный с состоянием, чувством, переживанием. Причем
внешнее и внутреннее не существует обособленно друг от друга, оно тесно связано, переплетается, проникая одно в другое. Данное свойство поэтического языка Ф.И. Тютчева
отражается в первую очередь на его семантическом уровне. Анализ контекстуальных
дефиниций отвлеченных слов, прежде всего имен существительных со значением процессуальности позволяет утверждать, что их семантика является результатом совокупности влияния лексических и деривационных факторов.
Девербативы, обозначающие действие как процесс, относятся как к сфере внешнего,
так и внутреннего мира. Описывая процессы, происходящие в природе, Ф.И. Тютчев
особое внимание уделяет не столько самому процессуальному действию, сколько существованию описываемого объекта в нем, его состоянию и отношению к нему. Примером
тому может служить репрезентация лексем благовонье (1), благоуханье (3), пробуждение
(3), увядание (2), описывающих состояние природы в разные моменты процессуального
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действия. Лексемы благовонье, благоуханье, обладая небольшой степенью абстракции,
объединены интегральной семой «запах», что отражается в их дефиниции «аромат, приятный запах»: «Благоухания, цветы и голоса - / Предвестники для нас последнего часа»
<83>, «И мир заснул в благоуханье» <19>, «Жарче роз благоуханье» <104>, «Где живые
благовонья / Бродят в сумрачной тени» <174>. Лексемы пробуждение, увядание образуют дефиниции по производящему глаголу, следовательно, приобретают абстрагирующее значение (пробуждать – «то же, что будить (заставлять проснуться, нарушать чейнибудь сон», увядать – «то же, вянуть (терять свежесть, сохнуть»): «Перед всеобщим
пробужденьем / Живых тревожить здесь покой» <334>, «И увядание земное / Цветов не
тронет неземных» <338>.
При описании событий, происходящих в природном мире, Ф.И. Тютчев активно использует отвлеченные лексемы, обозначающие стремительное процессуальное действие
(борение (2), изменение (2), паденье (3)), которое актуализируется в самом поэтическом
контексте. Например, в стихе «Когда ж в бору скрыпит и свищет буря, / Ель-великан
дерев соседних с треском / Крушит в паденье ветви, глухо гул / Встает окрест и, зыблясь, стонет холм» <89> лексема паденье, являющаяся девербативом глагола падать,
усиливает значение «опускаться, валиться на землю, книзу», благодаря тематике контекста в целом. В примере «Волны в боренье, / Стихии во пренье, / Жизнь в измененье» <86>
этому способствует синтагматическое окружение представленных лексических единиц:
боренье → бороться перен. «сражаться или состязаться, стремясь победить, осилить в
единоборстве», измененье → изменить «сделать иным». Абстрактность лексем усиливается за счет использования их в переносном смысле.
Нестремительность процессуального действия в природе передается лексемами
изнеможенье (3), ожиданье (3), мерцанье (2), парение (2), сияние (20). Семантически
насыщенным в этом ряду является лексема сияние, употребляющаяся в поэтических
контекстах преимущественно для обозначения «яркого света, излучаемого или отражаемого чем-нибудь». Такое значение обнаруживает себя в сочетаниях лунное сиянье <267>,
<307>, северное сиянье <6>, сиянье звезд <66>, вечернее сиянье <88>, огненное сиянье
<333>. В некоторых употреблениях лексема получает абстрактное значение, причем оно
акцентируется за счет ее контактирования с другими словами в одном поэтическом ряду:
«Мир, цепенея, зрит в сиянье торжества / Сию чету, сии две полы божества!» <77>,
«Вдруг животрепетным сияньем / Коснувшись персей молодых, / Румяным громким восклицаньем / Раскрыло шелк ресниц твоих!» <126>, где сиянье – «яркий свет, блеск» и
одновременно «символ радости, торжества».
При передаче процессов, происходящих в мире человеческих отношений, Ф.И. Тютчев использует лексические единицы с семантикой отвлеченности, имеющие разную
степень процессуальности. Так, лексемы гонение (1), движение (15), изгнание (2), объединение (1) выражают интенсивное процессуальное конкретное действие: гонение «преследование с целью притеснения, угнетения, запрещения чего-нибудь» («Они прияли
смерть от варварских гонений!» <1>), изгнание «вынужденное пребывание где-нибудь
в качестве изгнанника» («Тот светлый край, куда в изгнанье / Она судьбой увлечена»
<348>), объединение «сплочение» («И грянет клич к объединенью» <300>). В семантике
представленных лексем фиксируется законченное действие.
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Широкой семантикой обладает лексема движение, употребляющаяся Ф.И. Тютчевым в большей степени для передачи изменения положения, перемещения, перехода из
одного состояния в другое, которое совершается в поэтических контекстах преимущественно для обозначения действий человека. Процессуальное действие как изменение
положения тела или его частей передается в стихах «Ту негу стройную движений» <254>,
«Движенье персей, взор, улыбка та ж» <49>, «Какой же смысл в движенье этом?»
<322>, «Все в ней так искренно и мило, / Так все движенья хороши» <281>. В контекстах
«Изнемогло движенье, труд уснул» <105>, «Сей шум, движенье, говор, крики / Младого,
пламенного дня!» <106>, «Шумным уличным движеньем» <160>, «Ни звуков здесь, ни
красок, ни движенья» <234> абстрактность лексемы движение усиливается за счет ее
лексической неоднозначности: с одной стороны, она выражает перемещение кого-чегонибудь в определенном направлении, с другой – оживленность, напряженность действия
или его отсутствие. Движение как переход из одного состояния в другое передается в
контексте «Жизнь, движенье разрешились / В сумрак зыбкий, в дальный гул» <109>.
Собственно абстрактное значение при описании процессуального действия выражается существительными брожение (2), влиянье (2), возлиянье (2), испытанье (7),
колебание (1), однообразие (2), существованье (2), имеющими разную степень абстракции. Лексемы брожение, влиянье, испытанье, колебание в поэтических контекстах относятся к сфере выражения отвлеченных понятий, поэтому степень их абстракции высокая: брожение «проявление недовольства» («Где, что ни брось во глубь, и все они в
броженье» <77>), влияние «действие, оказываемое кем-чем-нибудь на кого-что-нибудь,
воздействие» («… вся жизнь моя прошла / Под этим кротким, благостным влияньем»
<372>), испытание «тягостное переживание» («Каким бы строгим испытаньям / Вы
ни были подчинены» <132>, «О ней, чью горечь испытанья / Поймет, измерит только
та» <270>), колебание «нерешительность, сомнение» («Средь колебаний и сомнений /
Многотревожных этих лет?» <293>). Лексемы возлиянье, существование наполняются
конкретным содержанием, совмещая в себе абстрактное и конкретное: возлияние «питье
напитков, выпивка» («Мы сотворим тройное возлиянье» <241>, «Сын твой, Пирр, воитель славный, / Возлияние творит» <179>), существование «жизнь, бытие» («В играх,
песнях, пированье / Обнови существованье!» <60>).
Представление об отвлеченности в языке поэзии Ф.И. Тютчева имеет широкое освещение в семантическом плане и является ведущим свойством тютчевского поэтического
языка в целом.
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У граматичній системі української мови прикметник належить до самостійних частин мови завдяки чітко окресленим загальнокатегорійним властивостям. Прикметники
репрезентують ознаки, якості та властивості денотата. «Визначальну семантичну особливість прикметника становить те, що він виражає статичну ознаку предмета» [1: 124].
У художньому тексті прикметники є важливим зображально-виражальним засобом, наділені багатою естетикою, оскільки їм притаманні багатовекторність, різноаспектність,
влучність та вичерпність характеристики означуваного.
Письменники у своїй мовній палітрі нерідко вживають оказіональні прикметники.
Одним із них є відомий український письменник Михайло Стельмах, який плідно працював у царині поезії, прози, драматургії. Влучно назвав «питомі риси Стельмаха-поета,
які «органічно влилися в творчість Стельмаха-прозаїка», М.Рильський: «Ці риси – любов
до мови, до повнозвучного і барвистого слова, до тонкої, що інколи аж межує з вишуканістю, метафори, народність художнього мислення, глибока національна самобутність і
разом з тим людська й людська широчина» [3: 4]. Цікавою й самобутньою є вся творчість
М.Стельмаха, що засвідчує непересічний талант справжнього майстра художнього слова, оригінальний ідіолект письменника, багатство мовно-виражальних засобів.
Мета статті – проаналізувати семантику, дериваційну структуру та функціонування
прикметників-інновацій у творах М.Стельмаха. Матеріалом нашого дослідження послужать відомі романи прозаїка «Хліб і сіль», «Дума про тебе», а також автобіографічні
повісті «Щедрий вечір» та «Гуси-лебеді летять».
У сучасній лінгвістиці відомими дослідниками у галузі неології є В.М. Русанівський,
В.А. Чабаненко, О.А. Стишов, Г.М. Вокальчук, Ж.В. Колоїз, Н.М. Сологуб, С.Я. Єрмоленко, Г.М. Сюта, В.В. Герман, Н.А. Адах та ін. В українській мовознавчій літературі
поки що не знаходимо окремих досліджень, присвячених розгляду прикметників-інновацій у творах М.Стельмаха, тому вважаємо наше дослідження актуальним.
В авторському лексиконі М.Стельмаха оказіональні прикметники посідають друге
місце за кількістю уживання після оказіональних іменників. Прикметники-інновації
можна об’єднати у кілька лексико-семантичних груп. Прикметникові новотвори характеризують особу, предмет чи явище за різними ознаками:
1) зовнішній вигляд (портрет): дебелясті Шаламаєнки, гарбузисте обличчя, банякувата голова, квасолисті зуби, барчастий дебеляк, литчасті ноженята, розлетисті брови, привісплене обличчя, бестіальні очі, прицюцькуватий корчкуватий Павло
Шаламай, дзьобастий, ятаганисті щелепи, клешнясті вуси, козиркувата верхня губа
(Тепер почервоніло і гарбузисте обличчя Хворостенка (Дума про тебе, с.92); Його банякувата голова, всаджена в коротку шию, чимось нагадувала ситу хижу птицю (Хліб і
сіль, с.27);
2) внутрішні (характерологічні) якості, властивості: ледачкуватий, хамлуватий,
заздренні жіночі язики, оборотистий, пройдошний (Правда, ледачуватий він, з ним
заробиш не дуже (Хліб і сіль, с.266); – Який ти оборотистий, – посміхнувся Артемон
(Дума про тебе, с.283); Але мені саме таких, пройдошних, і треба (Дума про тебе, с.294);
3) розумові здібності: безклепкий;
4) одяг, деталі одягу: ненаський одяг, ріжката каска, передпотопна бекеша (Старий оглянув його ненаський одяг: однострій з розпатланим орлом (Дума про тебе, с.314);
5) предмети, об’єкти, предмети побуту тощо: уважиста люлька, кисличані костури;
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6) абстрактні назви: передвід’їздівські справи;
7) природу, її стан, явища природи тощо: передсонячні смуги, закарлючиста дорога, шапкастий гриб (Він, здається, черкає кінцями крил передсонячні смуги і підіймає
вище досвітню завісу (Хліб і сіль, с.8); Закарлючистою, що вгризлась у пагорб, дорогою
вони увійшли в передранковий сон старого міста (Дума про тебе, с.136);
8) рослинний світ: розгіллясті груші-глеки, помервлене стебло (розгіллясті грушіглеки тримали свої срібні корони (Дума про тебе, с.59);
9) тваринний світ: зобаті качки.
Велику групу становлять складні інноваційні прикметники, які можна об’єднати в
такі лексико-семантичні групи. Це, насамперед, ті, що характеризують особу, предмет чи
явище за такими ознаками:
1) зовнішній вигляд (портрет): грубовусий батько, шерхлогубі Шаламаєнки, глибокоокі Васюти, студеноокий, невнятноликий, довгощокий, дрібноносий конвоїр,
довгощокий десяцький, вузькобородий фурман, тупоскуле, кавуноподібне обличчя,
крутоплечий Юрій Дзвонар, серпастовусий, плескатолиций, тарілощока бублейниця Стефа, кротоподібний, важкотіла жінка, гніздоподібне обличчя, горшкоголовий
Омелян, линялочубий Гурій Хвіст (На його тупоскулому, кавуноподібному обличчі, як
на воском залитій книзі, застигає пошана до своєї особи (Хліб і сіль, с.100-101); …промовив коротколиций і дрібноносий конвоїр, зиркаючи то на діда, то на судовця (Хліб
і сіль, с.460); …здивування переходить на обличчя його широкошиїх братів-близнюків
(Хліб і сіль, с.30); Щелепастим, глибокооким Васютам це навіть подобалось (Дума про
тебе, с.16); …втікали б вони разом від тяжкобрового підцвинтарника і Омеляна (Дума
про тебе, с.34); …буркнуло якесь невнятнолике в передпотопній бекеші (Дума про тебе,
с.50); – Але ж… береться жалем усе гніздоподібне обличчя завзятого мисливця (Хліб і
сіль, с.408);
2) внутрішній стан, риси характеру: щирозубий, каміннолиций продавець, гнучкошиїй, чорноязикий, привітноока Наталка, черствозубий, хмуроокий шофер, догідливо-лагідне обличчя, веселороте дівчисько, бестіально-хитрі очі, скрипливобровий
батько, довірливо-покірні дівчата, тихомрійні панянки, многотерпелива Фросина, весело-цікаві очі дівчини, радісно-здивоване обличчя парубка, недовірливо-насторожені
очі, скорботно-терплячі очі, весело-лихий вид (– Це переказують оті чорноязикі, у
яких ти і досі не заробила чоботят? (Дума про тебе, с.97); І от нема уже привітноокої, з важкими косами Наталки (Хліб і сіль, с.315); – Перепадало від черствозубих і
закоханих у зведення (Дума про тебе, с.161); …стер із обличчя заклопотаність, і воно
одразу стало догідливо-лагідним, уважним (Дума про тебе, с.174); …послухався тоді
скрипливобрового батька і не одружився (Дума про тебе, с.355); …діловито запитав
Роман і враз повернув до Плачинди весело-лихий вид (Хліб і сіль, с.29); В їхніх косих
розумно-сумовитих очах мерехтів відблиск молодика (Хліб і сіль, с.435);
3) розумові здібності, талановитість: малокебетний Оверко, розумноокий,
дурноп’ятий, блякло-манірні поети (…а малокебетний у слизькуватому кожусі Оверко почав жалкувати, що кудись поділись музики (Дума про тебе, с.57); …щоб збирати
…гомін і відгомін справжньої поезії, від якої, мов од мужицької сорочки, відцурались
блякло-манірні поети (Хліб і сіль, с.41);
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4) одяг, деталі одягу: решетоподібний картуз, гидомирні штани, домоділковий
одяг, обоніжні чоботища (незграбними обоніжними, пошитими на виріст чоботищами, у яких більше онуч, аніж ніг (Хліб і сіль, с.220); …зараз на ньому метлялися гидомирні з двома ширінками штани (Дума про тебе, с.18); …переводить погляд на свої чоботи з
розбухлої сириці, на грубий домоділковий одяг і мало не зітхає (Хліб і сіль, с.76);
5) соціальний стан: голодраська хижка, селянсько-бідняцька республіка;
6) характеризують групи людей, певні угруповання: многоцінне товариство, воскоголова дітвора, перчистий, веселочубий рід, розсукині діти (Із хат…вибігала роззута воскоголова дітвора і, оббиваючи сніг почервонілими пальчиками, видряпувалась на
тини, щоб не так швидко дубіли ноги (Хліб і сіль, с.36); …він не помішав трапезувати
добросердечному і многоцінному товариству (Хліб і сіль, с.344);
7) предмети, об’єкти тощо: староветхі книги, срібно-золочена оправа, тупоморді гармати (Тінь від розп’яття лягає на розкішне, в срібно-золоченій оправі, євангеліє
(Хліб і сіль, с.275-276);
8) зовнішні характеристики неістот (предметів побуту, їжу тощо): мертвотно-сизий самогон, жовтолозе бильце, божественно-королівська страва (…читав, що з
солов’їних язичків виходить божественно-королівська страва (Хліб і сіль, с.505);
9) явища природи, її стан: срібнозернистий перелив снігів, димчасто-рожеві хмари,
сріблясто-зеленуваті глибини літньої ночі (Над ним неясно, наче марево, повисли пагорби димчасто-рожевих хмар (Хліб і сіль, с.239); Навколо, до самого неба, коливався,
мінився срібнозернистий, з голубою прозеленню перелив улежаних снігів (Хліб і сіль,
с.156);
10) рослинний світ: червонокора вишня, вікодавній ліс, середньолітні осокори, легкокоса грядка моркви, волохатоокий жовтець, лискучолистий барвінок (Дорога ускочила в озера червоного і червонокитого проса, обпетляла вікодавні ліси (Дума про тебе,
с.150); біля нього [хліба] кілька стеблин лискучолистого барвінку (Хліб і сіль, с.388);
11) тваринний світ: веселоокий птах, вітрогонні коні (…вітрогонні коні, граючи
срібними карбованцями, понесли його в район (Дума про тебе, с.117);
12) абстрактні назви, вжиті в переносному (метафоричному) значенні: бентежнозадумний чар кохання, благодушно-нетерплячий настрій очікування, ласкаво-улеслива
догідність, привабливо-таємничі світи історії і мелодій, нервово-обурений плач, здивовано-насмішкуватий голос, винувато-радісна посмішка, кроволюбне яничарство,
тихошелесна північ, злобно-похмурі погляди, ідіотсько-сентиментальна звичка (а вечори озиваються пташиними крилами, дівочими голосами і бентежно-задумним чаром
кохання (Дума про тебе, с.96); …але не той помер, кого спіткала смерть, а той, хто
несе свою душу на торг чи поклін, – поволі, схвильовано поринає в привабливо-таємничі
світи історії і мелодій (Хліб і сіль, с.41); І хоч він зневажає і ненавидить це мародерське
кроволюбне яничарство, цих дрібних виконавців (Дума про тебе, с.312); – Від Софочки!
– скрикує дружина, за ідіотсько-сентиментальною звичкою притискає конверт до повних грудей (Хліб і сіль, с.294).
13) колір, забарвлення: гнітючо-сірий, біло-рожево-блакитний день, холодно-сірий, холодно-блакитнавий, землисто-зелений «опель», ніжно-смагляве обличчя, жирно-золотиста фарба, світло-жолудеві зіниці (Були вони (очі) схожі на безліч кришок
льоду, що не знали, якими їм треба стати: холодно-сірими чи холодно-блакитнавими
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(Дума про тебе, с.154); …переводить погляд на лампадку, яка найяскравіше вихоплює з
темені образів жирно-золотисту фарбу (Хліб і сіль, с.275); зіниці в усіх близнят світло-жолудеві, розцяцьковані по краях темними краплинками, мов денця жолудів (Хліб і
сіль, с.30).
14) одоративні та смакові властивості: відволожено-кисла глина і цвіль, гіркуватосумовитий повів осичини, тепло-гіркуватий солод церкви, приторно-пахучі покої (…
після передвесняного дня, нестерпно запахла комірчина відволожено-кислою глиною і
цвіллю (Хліб і сіль, с.236); Міцніше запахло дьогтем, але цей владний дух чорної крові лісу не міг заглушити гіркувато-сумовитого і ніжного повіву осичини (Хліб і сіль,
с.264); … від неї, як і завжди, пахне сумішшю дорогих духів і тепло-гіркуватим солодом
церкви (Хліб і сіль, с.291).
В авторському прикметниковому словотворенні М.Стельмаха продуктивними виступають суфіксальний спосіб та складання. Найчастіше прості прикметники-інновації
утворені від власне українських загальновживаних слів (гарбузистий – гарбуз, шапкастий – шапка). Продуктивними є суфікси -ист(ий), -аст(ий) / -яст(ий), -уват(ий):
дебелястий ← дебелий, квасолистий ← квасоля, банякуватий ← баняк, литчастий ← литка.
Невелику групу складають оказіональні прикметники, утворені префіксально-суфіксальним способом, наприклад: безклепкий ← клепка, передпотопний ← потоп,
передвід’їздівський ← від’їзд та ін.
Найбільш продуктивним способом творення індивідуально-авторських складних
прикметників є основоскладання, наприклад: радісно-здивований, блякло-манірний,
привабливо-таємничий, соромливо-радісний, злобно-похмурий, приторно-пахучий,
грубувато-красивий, смутно-вологий, винувато-радісний, догідливо-лагідний та ін.
Як правило, такі неолексеми утворені від двох твірних прикметникових основ. Часто
ці неологізми містять емоційно-експресивний або оцінний потенціал, оскільки нерідко
характеризують душевний стан, настрій персонажа (винувато-радісна посмішка, благодушно-нетерплячий настрій, розумно-сумовиті очі, нервово-обурений плач, веселолихий вид). Експресивність новотворів посилюється за рахунок їхньої метафоричності,
яку можна вважати їхньою не менш важливою функцією [2: 77].
Авторські прикметники-композити з колірною семантикою також утворені способом основоскладання. Крім двох компонентів, такі прикметники можуть поєднувати і
три компоненти (біло-рожево-блакитний день). Особливістю авторського кольоровживання є поєднання в одну кольороназву двох твірних прикметникових основ, одна з
яких містить емоційно-експресивний заряд, наприклад: гнітючо-сірий, ніжно-смагляве
обличчя, холодно-блакитнавий. Аналогічно і в одоративних назвах та на позначення
смакових властивостей: гіркувато-сумовитий повів осичини, тепло-гіркуватий, приторно-пахучий.
При творенні інноваційних прикметників композитного типу продуктивними є і змішані способи творення складних слів:
1) складання із суфіксацією:
многоцінний ← много ціни, обоніжний ← обі ноги, тихомрійний ← тихо мріяти,
малокебетний ← мало кебети, середньолітній ← середні літа, кроволюбний ← кров
любити;
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2) складання з нульовою суфіксацією:
дрібноносий ← дрібний ніс, довгощокий ← довгі щоки, щирозубий ← щирі зуби,
привітноока ← привітні очі, чорноязикий ← чорний язик, розумноокий ← розумні очі.
Як правило, такі композити утворені від словосполучення іменника з прикметником
і нерідко характеризують портрет чи внутрішній стан персонажа;
3) складання із префіксацією і суфіксацією:
досьогочасний ← до сього часу.
Улюбленим Стельмаховим засобом характеротворення є уживання композитів, одним із компонентів яких виступають іменники очі (глибокоокий, студеноокий, хмуроокий, теплоокий, доброокий, рухливоокий, волохатоокий (Дума про тебе); дикоокий,
жагучоокий, красивоокий, лихоокий, неспокійноокий, привітноокий, хитроокий, холодноокий, циганоокий (Хліб і сіль); лице (плескатолиций, каміннолиций, невнятноликий, коротколиций); язик (чорноязикий, слизькоязикий) тощо.
Часто при описі портрету М.Стельмах уживає прикметники із т.зв. суфіксоїдами та
префіксоїдами на зразок: горшкоподібні щоки, гніздоподібне обличчя, кавуноподібне обличчя, кротоподібний, решетоподібний; напіваскетичні уявлення.
У своїх творах письменник нерідко сам мотивує значення того чи іншого новоутворення, наприклад: «Перед кабінетом голови непокоївся довгов’язий каміннолиций продавець Анань Шпитько, живими на його виду були тільки пожмакані калитки повік, що
заховували мідяки очей. Ананя люди звали то гешефтярем, то слизькоязиким, бо язик
і мозок його завжди безпомилково повертали туди, звідки віяв вітер» (Дума про тебе,
с.59); біля тих довірливо-покірних дівчат, які зразу виходять заміж з веління батьків
чи з побоювання, що, може, потім кращого не буде (Хліб і сіль, с.572); Невже це могла
сказати його многотерпелива Фросина, якій він, певне, зав’язав світ (Хліб і сіль, с.170).
У портретних характеристиках М.Стельмах уживає прикметникові неолексеми поряд
з іншими означеннями, наприклад, у романі «Хліб і сіль»: …промовив коротколиций і
дрібноносий конвоїр (с.460), …на його тупоскулому, кавуноподібному обличчі (с.100),
циганкуватий крутоплечий Юрій Дзвонар (с.31), на ледь-ледь довгастому ніжно-смаглявому і досі красивому обличчі Марії (с.313), рівно став перед нею, високий, красивий,
жагучоокий (с.541), вузьколиций, линялочубий Гурій Хвіст (с.339).
Багато інноваційних прикметників утворено від назв тварин та рослин: гарбузистий, квасолистий, шпаковусий, дзьобастий, жовтолозий, кисличаний, клешнястий, світло-жолудевий.
Цікавим та оригінальним є авторське творення прикметників від власних назв на
зразок: сіранодебержераківський ніс, рокфеллерівський скарб. Незвичними є й новоутворення ненаський одяг у значенні «не наш, не місцевий, незвичний».
Розмаїтий корпус індивідуально-авторських прикметників у творах М.Стельмаха
засвідчує майстерність, оригінальність письменницького ідіостилю, багатство індивідуально-образного мислення. Авторські неологізми М.Стельмаха є вагомим джерелом
поповнення та збагачення національної мови.
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ELEMENT METAPHORS AS THE MEANS
OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE REPRESENTATION
У статті розглядається механізм метафоризації із залученням концепту ВОДА у
якості структури джерела; на прикладі текстів з альтернативної енергетики встановлюється лексичний інвентар і функції концептуальної метафори AN ENTITY IS
WATER / НЕЧТО – ЭТО ВОДА в російській та англійській мовах, а також виявляються
моделі осмислення наукових феноменів в термінах метаформи першостихії, характерні
для російської і англійської наукової традиції.
Ключові слова: пізнання, концепт, криптоклас, структура джерела, структура
мети, структурна метафора, онтологічна метафора.
В данной статье рассматривается механизм метафоризации с вовлечением концепта ВОДА в качестве структуры источника; на примере текстов по альтернативной энергетике устанавливается лексический инвентарь и функции концептуальной
метафоры в русском и английском языке, а также выявляются модели осмысления
научных феноменов в терминах метафоры первостихии, присущие русской и английской
научной традиции.
Ключевые слова: познание, концепт, криптокласс, структура источника, структура цели, структурная метафора, онтологическая метафора.
The article studies the mechanism of metaphorization involving concept WATER as the
source structure; the analysis of the alternative energy empirical material texts demonstrates
the lexical representations and functions of conceptual metaphor AN ENTITY IS WATER /
НЕЧТО – ЭТО ВОДА in the Russian and English languages as well as outlines the models of
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scientific phenomena understanding in terms of water metaphor, which are typical of the Russian and English scientific community.
Key words: cognition, concept, cryptoclass, source structure, target structure, ontological
metaphor, structural metaphor.
Any cognition is carried out at three stages, that is sensation, perception and categorization,
directly involving language as one of the elements. It should be pointed out, however, that out
of three above mentioned stages only the last can undergo verbalization so “it is appropriate
to refer to categorization as a linguistic phenomenon as the primary role in the categorization
enhancement along with the experience accumulation is assigned to the process of language
acquisition” [1: 5].
The latter statement is reflected in the definition of the unit of language category description, namely cryptoclass, given in the book by O.O. Boriskina: “cryptoclass is an implicit
(that is having no special standard grammar indicators) language category implying the field
principle of formation and consisting of the modeling core and modeled periphery. Cryptoclass
constituent nouns seemingly do not share common features. However, the uniting basis for all
the members of the cryptoclass is the similarity of their combinative potentials” [2: 64].
This definition can be exemplified with the following. The nouns idea and object are both
members of the cryptoclass OBJECT because the noun idea denoting an abstract notion can
combine with the verbs used to carry out actions with the small objects: to drop an idea, to
share ideas, etc.
However, referring to the noun idea as the member of the given cryptoclass does not include it into the corresponding category OBJECT as a category requires “each member to have
a certain set of features with non-member having no such features” [3: 16].
Category as well as cryptoclass are language manifestations of a cognitive activity but a
category comprises elements paradigmatically and implies only intrinsic combinative power of
elements whereas a cryptoclass comprises elements syntagmatically and implies also extrinsic
combinative power of elements.
According to the principles of cognitive linguistics one of the structures providing mental
categorization is a concept. Its language manifestation is cryptoclass because only through
analyzing word combinations it is possible to study concepts. Therefore, the aim of this article
is to analyze language material with the purpose of modeling conceptual grounds.
The given work presents the results of studying the authentic Russian and English texts in
alternative energy sphere. The study has been carried out with the consideration of the following theoretical prerequisites:
1) scientific knowledge is based on common knowledge as “development of scientifictheoretical knowledge was preceded by the long-lasting stage during which people had been
gradually accumulating experience, observations, production skills and conjuring up the overall image of the world in their labor activity” [4: 20];
2) the fact that scientific knowledge rests upon common knowledge confirms the idea that
many terms included into the language of science are the result of metaphorical understanding
of everyday experience; for example, such terms as body or wave have been borrowed from
everyday life;
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3) metaphorical understanding of everyday experience is carried out under the pattern suggested by G. Lakoff and M. Johnson in their book “Metaphors we live by”: “metaphorization
implies interaction of two knowledge domains, that is source domain and target domain. In the
process of metaphorization target domains are structured in terms of source domains resulting
in metaphorical mapping or cognitive mapping” [5: 9].
The given work pays particular attention to WATER / ВОДА cryptoclass within which “the
language modeling is possible due to the presence of metaphorical … links between … the core
and the periphery” [2: 65].
“The choice of names of elements to be analyzed is explained by the degree of significance
the corresponding concepts hold while shaping the linguistic knowledge in particular and cultural experience of the mankind in general” [1: 14]. The most frequently used expressions
within WATER / ВОДА cryptoclass are those that denote 1) forms of water existence [6: 131]
(поток энергии, electric current); 2) modes and peculiarities of water movement [6: 132]
(процесс протекает, протекающая реакция).
From the point of view of cryptoclass modeling WATER / ВОДА cryptoclass comprises the
core with water in the meaning of a moving mass whereas the periphery includes “the names
of mental and physical world of a human the denotata of which are impossible to see” [2: 65].
ПРОЦЕСС – ЭТО ВОДА
…разрушение системы энергоснабжения страны станет необратимым из-за…
замораживания процессов топливодобычи.
Процесс протекает при температуре 300 – 450 С0…
ВЕТЕР – ЭТО ВОДА
При заднем расположении башня … турбулизирует набегающий на него поток
(ветра – author’s note).
Поток (ветра – author’s note), затекающий внутрь вогнутого ковша, перетекает
через щель внутрь выпуклого ковша…
ТЕПЛО – ЭТО ВОДА
…поток геотермального тепла ... составляет примерно 0,06 Вт/м2.
… в качестве … направления теплового потока выбрано направление
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ – ЭТО ВОДА
При этом протекает следующая реакция…
… реализуются следующие две реакции, протекающие примерно с равной
вероятностью…
ЭНЕРГИЯ – ЭТО ВОДА
Поток энергии солнечного излучения к Земле оценивается в 173 000 ТВт…
... тепловая энергия может рассматриваться как … источник энергии для
практического использования.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – ЭТО ВОДА
На рис. 5.14 показана зависимость мощности, отбираемой у холодного резервуара,
Рс от электрического тока, протекающего через термопару.
… если ток течёт в одном направлении…,
By means of using ВОДА concept as a source domain the linguistic knowledge about
the corresponding element reveals itself in the above mentioned contexts, namely nouns
ПРОЦЕСС and РЕАКЦИЯ serving as target domains of the process of metaphorization “act
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as subjects for the predicate протекает” [1: 44]; noun ЭЛЕКТРИЧЕСТВО is attributed by
the participle; nouns ВЕТЕР and ТЕПЛО are endowed with the form which is typical of water
existence, that is поток.
The study of the thematically similar English texts with the purpose to elicit the language
manifestations of element concept metaphors has also produced positive results. All in all,
metaphorical modeling takes place under the same pattern as in the Russian language and target
domains are represented by the same concepts.
ENERGY IS WATER
A continuous flow of energy is received by the Earth from the Sun…
… the radiant energy flux received per second by a surface …
HEAT IS WATER
… upward flow of heat from the Earth’s interior to the surface...
The heat flux is the largest in the mid-ocean ridges …
WIND IS WATER
The efficiency … depends on the dynamic matching between the rotor and the wind stream.
By the removal of kinetic energy, the velocity of flowing wind decreases.
ELECTRICITY IS WATER
The electric current is caused due to these charges …
The generated photocurrent flows in a direction opposite to the … dark current.
Nevertheless, some regularities can be underlined while analyzing the English texts.
First, the usage of words which in the Russian language have such equivalents as поток,
течение, струя indicates the cases of structuring in terms of WATER element; in particular
abstract entities (ENERGY, HEAT, ELECTRICITY) and nature phenomena (WIND) are endowed with the forms of water existence. The difference between the English and the Russian
metaphor language manifestations lies in the fact that in Russian texts the forms of water existence are manifested in the words having the same root ток и поток whereas English texts
present quite wide synonymic row flow, flux, stream, current.
Second, conceptual metaphor with WATER as the source domain manifests itself in English texts mainly in word combinations “with substantive classifiers which place the nouns in
the position of uncorrelated attributes” [1: 14], namely in noun phrases with the preposition of
(flow of energy, flow of heat), or in attributive noun groups (energy flux, heat flux, wind stream).
The usage of verbs or adjectives endowing an entity with an action or feature typical of WATER element has been traced for a small number of metaphor language manifestations (flowing
wind, photocurrent flows).
What concerns the Russian language, substantial number of metaphor language manifestations involves verbal classifiers among which there are verbs proper (ток течёт, поток
перетекает) and participles (затекающий поток, протекающая реакция). This confirms
the idea that the Russian scientific tradition relies on metaphorical understanding of actions
performed by abstract entities (for example, defining the manner of movement through metaphor) while the mind of an English native speaker tends to metaphorically nominate an entity
and attach certain features to it.
Third, among all English metaphor manifestations no contexts have been identified for
conceptual metaphors PROCESS IS WATER and CHEMICAL REACTION IS WATER unlike Russian metaphors ПРОЦЕСС – ЭТО ВОДА and ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ – ЭТО
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ВОДА language manifestations of which are presented in this article. Taking into account the
data acquired as a result of empirical material analysis we may suggest that more probably for
the English language structuring of processes in terms of elements is not characteristic. Instead,
ontological metaphor ABSTRACT ENTITY IS AN OBJECT is more preferable for the cases
of processes and reactions.
Nuclear reactions … may take place spontaneously.
The fusion process can take place when two nuclei approach each other…
Word combination to take place deals with the idea of occupying some space. Thus, it is
possible to speak about objectification of an abstract entity, conceiving it as a physical object
through indicating its certain location in space with respect to other physical objects.
On the basis of the analysis of the empirical material and with the consideration of the
guiding theoretical prerequisites the following conclusions can be drawn.
To describe laws, theories and rules both English and Russian alternative energy spheres
include into their apparatus the terms which are the result of metaphorical understanding of
practical experience of interaction with the surrounding objects. One of the instances thereof is
the structuring of units of scientific narration in terms of WATER / ВОДА element.
The process of metaphorical understanding of scientific notions involves WATER / ВОДА
concept as the source domain due to which diverse features are ascribed to target domains being either abstract entities or nature phenomena (ENERGY / ЭНЕРГИЯ, WIND / ВЕТЕР etc.).
Both in English and Russian contexts WATER / ВОДА concept and the corresponding
cryptoclass as its language-level counterpart manifests itself in various combinations (the following is O.O. Boriskina’s terminology – author’s note), that is in the positions of subject,
object, as verbal and adjectival classifiers.
The analysis of language manifestations of WATER / ВОДА concept in Russian and English texts has shown that the majority of examples display concurrence in the ways of metaphorization, namely in the usage of structural metaphor AN ENTITY IS WATER / НЕЧТО
– ЭТО ВОДА except the concepts PROCESS / ПРОЦЕСС and CHEMICAL REACTION /
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ. Unlike the Russian language where these concepts can be structured in water terms, the English metaphorization tradition does not have such model. Instead,
the given concepts tend to be modeled ontologically through metaphor ABSTRACT ENTITY
IS AN OBJECT.
In conclusion we would like to mention that the awareness about the mechanisms of conceptual “structuring of our views of elements enables us to determine what aspects of the
phenomenon under categorization are seen by the speech community as the most essential and
relevant” [1: 81] which promotes deeper understanding of semantic processes and trends in
language development.
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СУБСТАНТИВНЫЕ БИНОМЫ
С ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ
(на материале поэзии Николая Клюева)
У статті розглядаються субстантивні біноми з означуваними відносинами з точки
зору семантичних відносин між елементами (характерологічних, метафоричних, порівняльних), описуються означувані компоненти біномів та ті, що означують (на матеріалі поезії Миколи Клюєва).
Ключові слова: поетичний текст, субстантивний біном, компонент, що означує,
означуваний компонент, метафора, порівняння, епітет.
В статье рассматриваются субстантивные биномы с определительными отношениями с точки зрения семантических отношений между элементами (характерологических, метафорических, сравнительных), описываются определяемые и определяющие
компоненты биномов (на материале поэзии Николая Клюева).
Ключевые слова: поэтический текст, субстантивный бином, определяющий компонент, определяемый компонент, метафора, сравнение, эпитет.
The article deals with substantival binomials with attributive relations from the perspective
of semantic relations between their components (characterizing, metaphoric, simile). Binomials’
attributed and attributing components are described (based on Nikolay Kliuyev poetry).
Key words: poetic text, substantival binomial, attributing component, attributed component,
metaphor, simile, epithet.
В русской поэзии широко употребляются парные субстантивные сочетания, построенные по модели «существительное – существительное», например, плакун-трава,
зайчонок-луч. Парные дефиснооформленные сочетания существительных такого типа
мы называем субстантивными биномами.
Между элементами субстантивных биномов возникают отношения разного типа:
определительные (девушка-голубка, страдалец-отец); синонимические (путь-дорога,
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стыд-срам); антонимические (купля-продажа, триумф-провал); метонимические отношения (песок-луда, конь-седло); гипонимо-гиперонимические, представленные суммарным значением гипонимов, которые передают значение гиперонима (мать-отец – ‘родители’, хлеб-соль – ‘еда, угощение’).
Среди субстантивных биномов центральное положение занимают сочетания с определительными отношениями между элементами. Один из компонентов такого субстантивного бинома выполняет функцию определителя по отношению к главному, стержневому компоненту сочетания. В синтаксической науке определяющий компонент субстантивного бинома традиционно именуется приложением – определением, выраженным
именем существительным. В поэтическом тексте используются устойчивые пары (краса-девица, мать-земля, жар-птица) и образуются индивидуально-авторские сочетания
(схимник-двор, повеса-парень, гости-бражники).
Целью данной статьи является классификация субстантивных биномов с определительными отношениями, функционирующих в поэзии Николая Клюева, с учетом характерологических, метафорических и сравнительных отношений между определяющим и
определяемым компонентами сочетания. Не входят в наше описание в качестве отдельных групп в составе субстантивных биномов с определительными отношениями имена
собственные, так как особенности их функционирования требуют отдельного описания.
Выбор анализируемых единиц (субстантивных биномов с определительными отношениями), а также поэтического материала (стихотворения и поэмы Николая Клюева), обусловлен тем, что данный вид сочетаний является наиболее типичным среди субстантивных
биномов в поэтическом тексте и наиболее регулярно представлен в поэзии Николая Клюева.
Некоторые аспекты семантической природы субстантивных биномов рассматривались такими исследователями, как Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, А.Н. Веселовский,
Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, Г.П. Цыганенко,
Б.Г. Ключковский, О.И. Фонякова и др. Общим и частным вопросам теории метафоры,
сравнения, эпитета как образно-поэтических средств посвящены работы отечественных
и зарубежных ученых (А.А. Потебни, В.П. Григорьева, Н.Д. Арутюновой, Е.А. Некрасовой, Л.Ф. Тарасова, А.К. Мойсиенко, А. Вежбицкой, Дж. Миллера, М. Блэка и др.).
Субстантивные биномы с определительными отношениями между элементами в идиостиле Николая Клюева до сих пор не являлись предметом специального исследования,
что определяет новизну данной работы.
Материалами исследования послужили около четырех сотен субстантивных биномов, полученных методом сплошной выборки из стихотворений и поэм Николая Клюева.
Частотность их употребления в поэзии автора «приводит к стандартизации модели, превращая прием в поэтическое клише» [1: 88].
В поэзии Николая Клюева среди субстантивных биномов с определительными отношениями выделяем следующие типы:
1) субстантивные биномы, компоненты которых сближены метафорическими или
сравнительными отношениями (сравнение-метафора);
2) субстантивные биномы, в которых приложение выполняет характерологическую
функцию или является образной характеристикой – эпитетом (характеристика-эпитет).
Рассмотрим каждую группу субстантивных биномов с определительными отношениями между элементами.
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Для поэтического языка в целом, и для идиостиля Николая Клюева в частности, характерно функционирование субстантивных биномов, между элементами которых возникают метафорические отношения и отношения сравнения, например, пена-саван, сныкартинки, ведь «метафора органически связана с поэтическим видением мира» [2: 16].
При попытке классификации субстантивных биномов по признаку семантических отношений между элементами сочетания возникает достаточно сложный и спорный для
лингвистической науки вопрос о разграничении метафоры и сравнения.
Многие исследователи, в частности Н.Д. Арутюнова, отмечают в качестве основного
отличия метафоры от сравнения наличие у последнего трехчленной структуры (А сходно
с В по признаку С), метафора – двухчленна (А есть В) [2: 28]. Эксплицированность признака, по которому сравниваются объекты, возможна лишь в случае развернутого сравнения. Например, Не веди себя как свинья и Ну ты и свинья! В первом случае признак
неопрятного, непристойного поведения эксплицирован в сочетании не веди себя как, во
втором – указание «на то свойство, которое дало повод для уподобления» [Там же] отсутствует. Субстантивный бином, являясь двучленной структурой, как правило, не включает третий компонент – признак сравнения или этот компонент вынесен за бином. Признак, на основании которого осуществляется объединение компонентов в субстантивных биномах с метафорическими и сравнительными отношениями между элементами,
имплицитен. По словам А.А. Потебни, «иногда и трудно определить этот третий член
сравнения, это tertium comparationis, но несомненно, такой член всегда есть» [3: 183].
В нашей работе мы опираемся на определение метафоры Л.Ф. Тарасова, который
определил ее как «семантический троп, сущность которого состоит в образовании контекстуально-речевого переносного значения на основе сходства некоторых признаков
двух предметов, один из которых уже обозначен, и значение, содержащее его признаки,
закреплено за словом в речевой практике, а второй получает обозначение в данном конкретном случае словоупотребления» [4: 64]. Ученый выделяет четыре основных типа
метафоры: собственно метафору, метафору-сравнение, метафору-перифраз и метафорусимвол [4: 65]. Дефисные субстантивные биномы обычно относятся ко второму типу
– метафоре-сравнению, в которой прямое значение является основанием для сопоставления, а сама метафора «близка к сравнению и легко преобразуется в него» [Там же]:
сны-картинки – сны как картинки, брови-трущобы – брови как трущобы. В поэзии
Николая Клюева чаще всего именно внешнее сходство признаков обоих компонентов
субстантивного бинома является основанием для метафорического сравнения: печуркивеки, горы-куличи, звезды-лучинки, туча-ель, оазисы-заплаты, стог-бородач, гусынябадья, туча-бровь, туман-ширинка.
Встречаются субстантивные биномы, в которых основанием для метафорического
сравнения компонентов является сходство в движении сопоставляемых объектов. Недостающий элемент сравнения восполняется и эксплицируется при помощи глаголов:
вихорь-конь (конь несется как вихорь), ткачиха-метель (метель создает снежный покров, как ткачиха ткань).
В некоторых случаях глагольный признак сравнения представлен в контексте, например, звуковое сходство компонентов субстантивного бинома пули-сороки: И стрекочут
пули-сороки… . В таких сочетаниях «источником метафорического преобразования»
является «языковая полисемия признака сравнения» [5: 115]: стрекочут сороки и стре105

кочут пули.
Признаком сравнения также является сходство протекания событий:
Под сон-веретенце печные тропинки
Уводят в алмаз, в шамаханский узор…
Как стерлядь в прибое, как в музыке Глинки
Ныряет душа с незапамятных пор.
		
(«Олений гусак сладкозвучнее Глинки…»)
Основанием для сближения субстантивных компонентов послужила непрерывность
событий, происходящих во сне, подобная постоянному движению веретена.
Иногда в стихотворениях Николая Клюева основанием для сопоставления компонентов субстантивного бинома является индивидуальное сходство, которое может быть
вычленимо из контекста, например, воды-очи (прозрачность и голубой цвет глаз и воды),
март-портняжка (месяц март «кроит» заплаты на земле, как портной), закат-папаха
(общий признак – темнота, наступающая после заката и темный цвет папахи). В таких
индивидуально-авторских сочетаниях «слово, выражающее признак сравнения, образует неотмеченное (метафорическое) сочетание со словом, обозначающим объект сравнения» [6: 284]. Субъектом сравнения мы, вслед за Е.А. Некрасовой, называем слово, «выражающее предмет или явление, поясняемые через сопоставление с чем-либо» [6: 10] (в
нашем случае – определяемое существительное, стержневой компонент субстантивного
бинома), а объектом сравнения – слово, «называющее предмет или явление, употребляемые для сравнения» [Там же] (т.е. определяющий компонент субстантивного бинома
– приложение).
В некоторых случаях выявление признака, по которому сравниваются объекты поэтического описания, затруднено: взморье-баклага, стихи-кораллы, жизнь-пчеловод,
богородицы-грузди, заря-котенок, Сердце-мыс. По словам Г. Шпета, в таких сочетаниях
«объективная структура слова, как атмосферою земля, окутывается субъективно-персональным, биографическим, авторским дыханием» [7: 236].
Поэтический текст Николая Клюева в ряде случаев включает многоуровневое сравнение:
В ваш яростный ум, в многоструйный язык
Я пчелкою-рифмой, как в улей, проник,
Дышу восковиной, медынью цветов,
Сжигающих Индий и Волжских лугов.
		
(«Песнь солнценосца»)
Во-первых, в составе субстантивного бинома компонент рифма сравнивается с пчелкой (рифма трудится подобно пчелке) – сравнение внутри сочетания слов; во-вторых,
форма творительного падежа обоих компонентов субстантивного бинома (пчелкоюрифмой) является сравнением – проник пчелкою-рифмой (морфологический уровень);
в-третьих, проникновение в ум и язык сравнивается с проникновением в улей – как в
улей проник (сравнение на уровне синтагмы).
Вторым случаем использования субстантивных биномов с определительными отношениями в поэзии Николая Клюева являются сочетания, определяющим компонентом
которых является характеризующий элемент – приложение. Такие сочетания можно объединить под общим названием субстантивные биномы с эпитетом-характеристикой.
Главным критерием при отграничении подобных сочетаний от сочетаний с мета106

форой-сравнением является возможность трансформации определения, выраженного
существительным (приложения), в определение, выраженное прилагательным, причастием или определительным придаточным предложением. Например, страдалец-отец
– страдающий отец, отец, который страдает; старуха-боль – старая боль; стихи-причуды – причудливые стихи; зой-невидимка – беззвучный гул насекомых или невидимый
воздух. При этом выполняются два основных условия трансформационного анализа:
«исходное высказывание и его трансформы должны обладать смысловым инвариантом,
т.е. соотноситься с одной и той же денотативной ситуацией» [8: 367], а также между
компонентами исходного высказывания и трансформа «должны сохраняться одинаковые
синтаксические связи» [8: 368], в данном случае – подчинительная связь.
В стихотворениях Николая Клюева определительные компоненты (эпитеты-характеристики) в субстантивных биномах характеризуют человека, животное, объекты неживой природы или абстрактные персонифицированные понятия по следующим характеристикам:
yy по роду занятий или отношений: парень-пахотник, прадед-повольник, пленницаподруга, бабки-клюшницы, праздничаны-залихватчики, вороги-люди; орлы-рыбогоны,
воришка-воробей; плясун-башмачок (данный субстантивный бином осложнен метонимическими отношениями – часть‑целое – ноги танцора и башмачок), луна-дозорщица,
ветер-сторож;
yy по внутренним качествам и характеристикам: повеса-парень, скряга-листопад,
время-скряга;
yy по внешнему признаку: лавка-кривуша, горбун-домовой;
yy по цвету: чернавка-тень, темь-вино;
yy по размеру: карлица-мгла, капля-малютка;
yy по материалу: шапка-соболь, сруб-церковка (метонимический перенос: способ
постройки – строение из дерева);
yy по возрасту: изба-молодка, бор-старичище.
В поэзии Николая Клюева наряду с субстантивными биномами, включающими
сравнение-метафору и эпитет-характеристику, выделяем переходные сочетания, занимающие промежуточное положение между двумя указанными видами. Варианты при
определении общего имлицитного элемента сравнения не позволяют с уверенностью
отнести такой субстантивный бином ни к одному из указанных типов. Например, монашенка-мгла – мгла, похожая на монашенку, или мгла, ведущая монашеский образ
жизни; странники-годы – странствующие годы или годы, идущие как странники. Имплицитный глагольный компонент в составе сочетания, выраженный причастиями настоящего времени (ведущая, идущие), с одной стороны, сближает биномы с метафорой,
с другой – наличие компонентов похожая на, как позволяет отнести данные сочетания
к биномам с эпитетом-характеристикой. По справедливому замечанию Н.А. Кожевниковой, «связь метафоры и сравнения обнаруживается не только тогда, когда они выражают
сходные смысловые отношения, но и тогда, когда они оказываются в однотипных позициях и выполняют сходные функции» [9: 146].
В ряде случаев определение стержневого и зависимого компонента сочетания затруднено, поэтический контекст нейтрализует синтаксическую позицию приложения и
определяемого субстантива:
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Стих-дымок над березовым чумом,
Где уплыла окунья уха,
Кто прочтет – станет гагачьим кумом.
И провидцем полночного мха.
		
(«Я потомок лапландского князя…»)
Или:
По стране, где птицы-поцелуи
Гнезда вьют из взоров и касаний…
От Борнео до овчинной Шуи
Полыхают алые герани.
		
(«Они смеются над моей поддевкой…»)
Отношения между элементами субстантивного бинома в каждом отдельном поэтическом примере свидетельствуют о «приоритетности того или иного признака, который
определяет характер взаимосвязи объектно-субъектных компонентов сравнения» (перевод наш – Е.Б.) [10: 106].
Проведенный анализ субстантивных биномов в поэзии Николая Клюева позволяет
сделать следующие выводы. В поэтическом тексте в составе субстантивных биномов
с определительными отношениями между элементами выделяются две основные группы: 1) субстантивные биномы, компоненты которых сближены метафорическими или
сравнительными отношениями (сравнение-метафора); 2) субстантивные биномы, в которых приложение выполняет характерологическую функцию (характеристика-эпитет);
Неэксплицированность признака сравнения в составе субстантивного бинома с метафорическими и характерологическими отношениями приводит к созданию индивидуально-авторской метафоры. Между субстантивными биномами первой группы (метафорасравнение) и второй (эпитет-характеристика) существует ряд переходных случаев, не
позволяющих с уверенностью отнести субстантивный бином к тому или иному типу.
Этому препятствует вариативность при определении имплицитного признака сравнения.
Использование подобных конструкций повышает семантическую неопределенность и
многовариантность поэтического текста.
Перспективой дальнейшего исследования является описание субстантивных биномов с другими типами отношений между элементами в поэзии Николая Клюева.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИЧНОЇ СФЕРИ «ШЛЮБ»
У НІМЕЦЬКІЙ ІДІОМАТИЦІ
Стаття присвячена дослідженню гендерного аспекту сфери «шлюб» у німецькій
фразеології. Основною метою є виявлення гендерної маркованості фразеологічних одиниць досліджуваної сфери та особливості прагматичних рестрикцій цих одиниць у сучасному німецькомовному дискурсі.
Ключові слова: гендерна маркованість, релевантність, прагматичні рестрикції,
чоловічий/жіночий референт.
Статья посвящена проблеме изучения гендерного аспекта сферы «брак» в немецкой
фразеологии. Главной целью является выявление гендерной маркированности фразеологических единиц изучаемой сферы, а также особенности прагматических рестрикций
изучаемых единиц в современном немецком дискурсе.
Ключевые слова: гендерная маркированность, релевантность, прагматические рестрикции, мужской/женский референт.
The article deals with gender aspect of the sphere «marriage» in the German language.
The main aim is to identify the gender marked idioms of the sphere under study and the specifics
of pragmatic restrictions of these idioms in the modern German discourse.
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Питання створення сім’ї і продовження роду було і залишається актуальним для суспільства. Про це свідчить наявність великої кількості народних обрядів, пов’язаних із
одруженням, а також відображення цього процесу мовними засобами, зокрема і фразеологією. Значна кількість лінгвістів зосереджує свою увагу на дослідженні шлюбної
обрядовості та її експлікації лексичними засобами мови.
В рамках патріархатного суспільства керівна роль у створенні сім’ї відводиться чоловікові як родоначальнику. Саме чоловік бере жінку чи дівчину за дружину, веде її до
вівтаря, йде свататися, тоді як батько (або ж батьки) віддає дочку заміж. Натомість
дівчина йде під вінець, виходить заміж, віддає руку і серце.
На наш погляд, ролі чоловіка/дружини є одними із основних соціальних ролей, що
зумовлює доцільність їх дослідження в межах гендерної лінгвістики. У центрі уваги
гендерних досліджень – культурні, соціальні, а також мовні чинники, що визначають
ставлення суспільства до чоловіків і жінок, поведінку індивідів у зв’язку з належністю
до певної статі, стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі якості – все те, що проектує
проблематику статі із галузі біології до сфери соціального життя і культури [1].
Дослідження проводиться на матеріалі фразеології сучасної німецької мови, яка на
наш погляд досить яскраво експлікує та доповнює концептуальну сферу «шлюб» у німецькій картині світу.
Зазначимо, що сучасне суспільство, яке розвивається під гаслом анти-андроцентричності та значного поширення феміністичного руху, відходить від позицій патріархату.
Відходячи від суворої феміністичної критики мови, ми зробили спробу об’єктивно дослідити фразеологічні одиниці (далі ФО) німецької мови на позначення шлюбної обрядовості з погляду їх гендерної та андроцентричної маркованості. Об’єктом дослідження
є гендерно марковані ФО семантичної сфери «Шлюб» (класифікація розширена і доповнена слідом за А. В. Кириліною [2]). Предметом дослідження є прагматичні рестрикції
ФО досліджуваної групи, а також їх реальне функціонування у сучасному публіцистичному дискурсі. Дослідження проводиться на основі аналізу текстової бази даних
Mannheimer IDS-Korpus für geschriebenes Deutsch. Основними довідково-лексикографічними джерелами є словники Duden Redewendungen [DR], Duden Großwörterbuch
[D] та Langenscheidt [L].
У сфері дослідження гендерних рестрикцій ми опираємося на ідеї німецької дослідниці Е. Піірейнен [3,4]. Вона розподіляє гендерні рестрикції ФО на дві групи: ті,
що базуються на актуальному значенні фразеологізму, або ж зумовлюються образним
компонентом у складі одиниці [4]. У своїх роботах Е. Піірейнен також звертає увагу на
дефіцити у лексикографії, пов’язані із маркуванням гендерної специфіки.
До досліджуваної сфери «Шлюб» ми віднесли 29 ФО. Одними із найбільш вживаних є ФО з образним компонентом Haube: j-n unter die Haube bringen – видати заміж
кого-небудь; unter die Haube kommen, unter der Haube sein. При цьому образ Haube як
жіночий головний убір може зумовлювати рестрикцію щодо жіночого референта: unter
die Haube kommen gespr hum; (als Frau) heiraten; unter der Haube sein gespr hum; (als
Frau) verheiratet sein [L]
Результати дослідження показують переважання ФО unter die Haube bringen щодо
жіночої статі – 149 посилань, поряд з цим 56 посилань з чоловічим референтом, і 62 посилання з генералізуючим значенням.
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Spätestens nach ihren Diensten muss man schon an den «Weddingplaner» denken. Doch
«Ernst Lustisch» alias Jürgen Wiesmann bringt auch schon mal den Gasmann gegen dessen
Willen unter die Haube. Ganz nach dem Motto: Die Ehe ist ein Versprechen und versprechen
kann man sich ja mal. (Rhein-Zeitung, 22.01.2007; Eine geballte Ladung Kokolores)
Натомість ФО unter der Haube sein дає протилежний результат: 203 посилання щодо
чоловіка, 136 – щодо жінки, 18 – узагальнення. Що ж до ФО unter die Haube kommen, то
вона за даними дослідження не виявляє чітких прагматичних рестрикцій: 133 посилання
з жіночим референтом і 103 – з чоловічим.
Яскраво виражений андроцентричний характер має ФО jmdn. an den Mann bringen:
(ugs. scherzh.; eine weibliche Person verheiraten): sie hat ihre Tochter endlich an den M.
gebracht. [D]. Ми дослідили цю одиницю у такій сполучуваності: an den M. bringen Frau
– 5, Tochter – 34, Mädchen – 2, Schwester – 2, sie – 5, разом – 48 посилань; an den M.
verheiraten – 1.
Поряд з цим ми маємо аналог щодо чоловіка – an die Frau bringen, не зафіксований у
словниках, але присутній у текстовому корпусі – 27 посилань.
Am kommenden Montag (22. Oktober) geht RTL mit „Bauer sucht Frau“ in die dritte
Runde – diesmal zur Primetime… Um den Kuhbauern Michael, den Rinderwirt Bruno und den
Milchbauern Markus an die Frau und vor allem an den Zuschauer zu bringen, investiert RTL
in eine groß angelegte Werbekampagne. (Hannoversche Allgemeine, 16.10.2007, S. 6; Jenseits
von Pilcher)
У ФО an den Mann kommen суб’єктом дії виступає жінка – 5 посилань, однак маємо
1 посилання з протилежним значенням – an die Frau kommen: Da stört es auch nicht sehr,
daß es ihm insbesondere ein Lieblingsthema deutscher Kabarettisten angetan hat: Wie kommt
Mann an die Frau oder wie wird er sie wieder los (Nürnberger Nachrichten, 16.12.1991)
ФО jmdn. zum Mann haben (18)/ bekommen (6)/ kriegen (3)/ wünschen (3)/ wollen (3), у
якій суб’єктом дії виступає жінка. При цьому маємо також ФО jmdn. zum Mann nehmen –
30 посилань; (sich) einen Mann nehmen – 1.
Isabelle würde morgen einen russischen Geiger zum Mann nehmen, der ein attraktiver Typ
war und bekannt dazu. Zumindest so bekannt, daß er auf Plakaten abgebildet war, die auf dem
Boulevard St. Germain hingen. (Rhein-Zeitung, 20.12.2010, S. 21;)
Парним відповідником є ФО, у яких суб’єктом дії виступає чоловік: jmdn. zur Frau
haben (54)/ bekommen (56)/ wählen (3)/ wünschen (1)/ wollen (15)/ gewinnen (2), erhalten,
begehren. Однак, варіант з чоловічим референтом кількісно переважає. Про це свідчить і
ФО jmdn. zur Frau nehmen – 248 посилань; (sich) eine Frau nehmen – 2. Семантично неоднозначною є ФО jmdn. zur Frau machen – jmdn. heiraten (10 посилань); і 13 посилань, де
чоловік виступає суб’єктом статевих відносин.
Об’єктом дії жінка виступає у ФО jmdn. zur Frau geben – 80 посилань, jmdn. zur Frau
versprechen – 15.
In Saudi-Arabien ist ein mehr als 90 Jahre alter Greis von einer ausländischen Familie
übertölpelt worden, die ihm ihre 14 Jahre alte Tochter zur Frau versprochen hatte. Wie die
Zeitung „Okaz“ gestern berichtete, floh das Mädchen in der Hochzeitsnacht. (Mannheimer
Morgen, 17.03.2009, S. 15;)
ФО in den Ehestand treten є гендерно нейтральною: 10 посилань з жіночим і 13 – з
чоловічим референтом.
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Натомість у образно нейтральній ФО jmdn. zur Ehe geben об’єктом дії виступає жінка
– 2 посилання. Маємо також варіанти Zustimmung (2), Segen (2), Jawort (2) Einverständnis
zur Ehe geben.
Mahmuds Sohn Rashid will heiraten. Der Stiefvater seiner Auserwählten aber will seine
Zustimmung zur Ehe erst geben, wenn er sich von der Religiosität Mahmuds überzeugt hat.
(Rhein-Zeitung, 30.06.2011)
Дещо іронічно конотованою є ФО vor Anker gehen (scherzh.) – heiraten (Duden
Synonymwörterbuch), яка за результатами дослідження містить гендерні рестрикції щодо
чоловічої статі – 6 посилань і лише одне посилання щодо жінки.
Im Fernsehen also sieht die romantische Lotti ihre Jugendliebe, die wie in alten Zeiten
immer noch mit einem Frachtkahn auf der Elbe schippert, wieder. Die kaum zu erratende Frage
ist: Geht die abenteuerlustige Witwe nach so vielen Jahren doch noch bei dem bankrotten
Binnenschiffer vor Anker? (Nürnberger Nachrichten, 19.05.2005)
Значна міра андроцентричності характерна для ФО із значенням «просити чиєїсь
руки», де у німецькомовному варіанті теж фігурує образ Hand: um jmds. Hand anhalten
– 533 посилання з чоловічим референтом. Вагомий вплив феміністичного руху простежується при наявності посилань, у яких агентом дії виступає жінка (10), а також 8 посилань без вказівки на стать: Das Congress Centrum Mainz, Veranstalter der Hochzeitsmesse,
suchte per Anzeige ihr „Hochzeitspaar des Jahres“. Das konnte nur der werden, der bereit
war, während der Messe um die Hand der oder des Geliebten anzuhalten. Einen Teil der
Hochzeitsausrichtung gab es zu gewinnen. (Rhein-Zeitung, 02.08.2004)
Менш поширеним варіантом є ФО um jmds. Hand bitten (здебільшого у батька/батьків) – 91 посилання з чоловічим і лише 2 – з жіночим референтом. Чоловічий суб’єкт
значно переважає і у варіанті um jmds. Hand werben – 43 посилання і 3 – з жіночим референтом.
Образ Hand є ключовим у ФО jmdm. die Hand fürs Leben reichen, яка проте є значно
менш поширеною, хоча переважає жіночий суб’єкт – 4 посилання, 2 – чоловік. Поряд з
цим фігурує варіант sich/einander die Hand fürs Leben reichen – 8 посилань.
Hochzeit. Im Standesamt Hadersdorf reichten einander am 2. November Andrea
Waglechner und Gerhard Staufer, Brunn im Felde, Hauptstraße 90, die Hand fürs Leben.
(Niederösterreichische Nachrichten, 05.11.2007, S. 44;)
Сферу одруження також пов’язують із «серйозними намірами» – ernste Absichten
haben, де все ж переважає чоловічий референт (9 посилань проти 2 з жіночим).
Традиція ведення нареченої до вівтаря має загальноєвропейський характер і знайшла відображена у фразеології багатьох народів «вести (наречену) до вівтаря» – (die
Braut) zum Altar führen: 68 посилань з суб’єктом «наречений» і 53 посилання з суб’єктом
«батько». 4 посилання іронічного характеру стосуються ведення чоловіка до вівтаря. US-Popsternchen und Schauspielerin Mandy Moore (24) hat sich verlobt. Sie will ihren
Sängerkollegen Ryan Adams (34) zum Altar führen, bestätigte Moores Agentin der OnlineAusgabe des „People“-Magazins. (Mannheimer Morgen, 13.02.2009, S. 13;)
Попри твердження Duden про застарілість ФО die Braut heimführen [(geh. veraltet)
(eine weibliche Person) heiraten: ein Mädchen, eine Braut h.] нами виявлено 8 посилань і
3 – з лексемою Mädchen (замість Braut).
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Як зазначає Duden, ФО in festen Händen sein не прив’язана до статі: (ugs.; einen festen
Freund, eine feste Freundin haben, nicht mehr frei sein für eine Bindung). Наше дослідження
підтверджує таке трактування, хоча кількісно все ж переважає чоловічий суб’єкт 136
посилань, 92 – з жіночим і 37 – узагальненого значення.
Не вказана гендерна референція ФО eine gute Partie machen (einen vermögenden,
unvermögenden o. ä. Ehepartner bekommen), хоча за даними дослідження саме для жінки
наголошується важливість багатого партнера: 21 посилання проти 8 – для чоловіка, 5 –
генералізуюче значення.
Найбільш поширеною виявилась ФО das Jawort geben – 4.242 посилання. Ми опрацювали дані лише за 2011 рік і виявили, що найбільш вживаним є варіант sich/einander
das Jawort geben – 218 посилань. Наявність посилань щодо конкретної статі значно нижча: чоловік – 31, жінка – 24 посилання, що свідчить про відсутність гендерних рестрикцій цієї ФО.
При дослідженні семантичної сфери «Шлюб» усі виявлені нами ФО були умовно
поділені на дві групи: ті, які мають парні відповідники для обох статей (в основі одиниці
лежить образ Mann/Frau), і ті, які містять гендерні рестрикції у своєму актуальному значенні або ж у внутрішньому образі.
У таблиці 1 наведено парні відповідники
Чоловічий референт
jmdn. an den Mann bringen
jmdn. an die Frau bringen

48
27

an den Mann kommen
an die Frau kommen

5
1

jmdn. zum Mann haben/ bekommen/
kriegen/ wünschen/ wollen

33

jmdn. zum Mann nehmen

30+1

jmdn. zur Frau haben

54

jmdn. zur Frau bekommen

56

jmdn. zur Frau wählen/ wünschen/
wollen/ gewinnen/ erhalten/ begehren

23

jmdn. zur Frau nehmen; (sich) eine Frau
nehmen

Жіночий референт

248+2

jmdn. zur Frau machen

10

jmdn. zur Frau geben

80

zur Frau versprechen

15
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У таблиці 2 наведено кількість посилань щодо обох статей
Чоловічий референт

Жіночий референт

j-n unter die Haube bringen

56

149

unter die Haube kommen

103

133

unter der Haube sein

203

136

in den Ehestand treten

13

10

jmdn. zur Ehe geben

2

-

6

1

um jmds. Hand anhalten

vor Anker gehen

533

10

um jmds. Hand bitten

91

2

um jmds. Hand werben

43

3

jmdm. die Hand fürs Leben reichen

2

4

9

2

121

4

ernste Absichten haben
zum Altar führen
die Braut heimführen

11

-

in festen Händen sein

136

92

eine gute Partie machen

8

21

jmdm. das Jawort geben

31

24

Висновки
Порівнюючи результати таблиці 1 бачимо, що попри наявність парних відповідників, група одиниць з чоловічим референтом значно переважає за кількісними (кількість
посилань) та якісними (варіативність сполучуваності) показниками. Зауважимо також,
що окремі варіанти ФО (напр. an die Frau bringen) ще не зафіксовані у словниках і були
обрані нами для аналізу за аналогією.
Дослідження другої групи ФО дало деякою мірою несподівані результати, як наприклад цілковите зняття прагматичних рестрикцій ФО з жіночим образом «Haube». Підтвердженням висунутої нами гіпотези про значний вплив суспільних змін (фемінізації
суспільства) на мову стала також присутність жіночого референта як суб’єкта дії майже
у всіх ФО сфери «шлюб» (um jmds. Hand anhalten та інші). Поряд з цим, присутність патріархатних уявлень про керівну роль чоловіка у сім’ї підтверджена значною кількісною
перевагою посилань з чоловічим референтом, а також подекуди іронічною конотацією
ФО, у яких суб’єктом дії виступає жінка.
На основі проведеного дослідження можемо стверджувати (слідом за Е. Пірейнен)
про наявність лакун при позначенні гендерної маркованості ФО та наявності або ж навпаки знятті прагматичних рестрикцій цих одиниць. Дослідження текстового корпусу
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сучасної німецької мови дозволяє доповнити лексикографію новою гендерно значущою
інформацією, фіксувати нові варіанти сполучуваності, гендерну та стильову маркованість, а також прагматичні рестрикції як наявних фразеологічних одиниць, так і новоутворених.
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SEMANTIC POTENTIAL OF STYLISTICALLY NEUTRAL WORDS
Стаття присвячена розгляду семантичних і функціональних характеристик стилістично нейтральних слів (СНС). Мета роботи полягає у дослідженні лексико-семантичних властивостей стилістично немаркованих одиниць у романах У. С. Моема. Головними завданнями статті є проаналізувати контекстуальну реалізацію досліджуваних
лексичних одиниць у зазначених творах і представити полісемантичний потенціал нейтрального шару лексики англійської мови.
Ключові слова: семантичні характеристики, функціональні характеристики, стилістично нейтральне слово (СНС), лексико-семантичні властивості, контекстуальна
реалізація, полісемантичний потенціал.
Статья посвящена рассмотрению семантических и функциональных особенностей
стилистически нейтральных слов (СНС). Цель исследования состоит в изучении лексико-семантических свойств стилистически нейтральных единиц в романах У. С. Моэма.
Главные задачи статьи – проанализировать контекстуальную реализацию исследуемых
лексических единиц в указанных произведениях и представить полисемантический потенциал нейтрального слоя лексики английского языка.
Ключевые слова: семантические особенности, функциональные особенности, стилистически нейтральное слово (СНС), лексико-семантические свойства, контекстуальная реализация, полисемантический потенциал.
The article focuses on the study of semantic and functional peculiarities of stylistically
neutral words (SNWs). The aim of the research is to investigate lexico-semantic properties of
stylistically unmarked units in the novels by W. S. Maugham. The main tasks of the article are to
analyze the contextual realization of the lexical units under study in the mentioned novels and
to highlight the polysemantic potential of the neutral layer of English vocabulary.
Key words: semantic peculiarities, functional peculiarities, a stylistically neutral word
(SNW), lexico-semantic properties, contextual realization, polysemantic potential.
The problem of meaning has always been in the centre of linguists’ attention in our country
and abroad [1: 3; 2: 161; 3: 53; 4: 89; 5: 61; 6: 43; 7: 7; 8: 215; 9: 18; 10: 8; 11: 9–10; 12: 73;
13: 4; 14: 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.
The object of the investigation is stylistically neutral words in the novels written by William Somerset Maugham.
The subject of the article is the semantic and functional aspect of stylistically neutral vocabulary in the novels by W. S. Maugham.
The investigation is fulfilled on the material of W. S. Maugham’s novels: ‘Cakes and Ale’
[15], ‘Rain and Other Short Stories’ [16], ‘Theatre’ [17], ‘The Moon and Sixpence’ [18], ‘The
Painted Veil’ [19].
© Файфер Н.В., 2012

116

The purpose of the investigation is to highlight some semantic peculiarity of stylistically
neutral words and certain peculiarity of their functioning.
The main tasks of the research are:
1) to investigate lexico-semantic properties of the neutral vocabulary in the novels written
by W. S. Maugham;
2) to highlight polysemantic properties of stylistically neutral words and their contextual
representation in the mentioned above novels;
3) to analyse the semantico-functional peculiarities of stylistically unmarked vocabulary 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 semantico-stylistic method;
3) the comparative method;
4) the method of contextual analysis.
The given above methods enable us to get into the semantic structure of stylistically unmarked words and to investigate the processes which determine the stylistic actuality of 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 [20: 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.
The wealth of neutral words is often overlooked. This is due to their inconspicuous character. But it must be mentioned that their faculty for assuming new meanings and generating new
stylistic variants is quite amazing. 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 English, most of the parts of speech lost their distinguishing suffixes
[21: 73].
Unlike all the other groups, the neutral group of words cannot be considered as having a
special stylistic colouring, whereas both literary and colloquial words have a definite stylistic
colouring. Thus, the emotionally coloured words are contrasted to the emotionally neutral ones
[22: 209].
The following synonyms illustrate the relations that exist between the neutral, literary and
colloquial words in the English language (see Table 1):
Here are several examples taken from the novels by W. S. Maugham by way of illustration:
“You know, I’m not the sort of chap to talk about his wife to other people. I always think
that’s such a frightfully bad form” [17: 172].
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“Well, young fellow, home for the holidays? My word, what a big chap you’re growing”
[15: 89].
“We’ll be back for tea. Is the court marked out, daddy? We’re going to play tennis after
tea” [17: 138].
“His father, having retired, lived in an unpretentious, but not mean, house <…>” [15: 31].
“There were photographs in the drawing-room of her son and daughter. The son – his
name was Robert – was a boy of sixteen at Rugby; and you saw him in flannels and a cricket
cap, and again in a tail-coat and a stand-up collar” [18: 35].
“There entered a youth in a very well-cut dinner jacket” [16: 324].
“Now then, you kids, you go to bed. You can go on talking tomorrow” [17: 142].
“It is quite evident. Did the possibility of such a thing never occur to you? You are with
child, my dear” [19: 170].
Colloquial Words
chap
daddy
flapper
kid
teenager

Neutral Words
fellow
father
young girl
child
boy/girl

Table 1
Literary Words
associate
parent
maiden
infant
youth/maiden

It goes without saying that there is a definite semantic difference between the synonyms
given above. There are very few absolute synonyms in English just as there in any other language. The main distinction between synonyms remains stylistic: It may lie in the emotional
tension connoted in a word, or in the sphere of application, or in the degree of the quality denoted. As we can notice, colloquial words are always more emotionally coloured than literary
ones; neutral words have no degree of emotiveness, nor have they any distinction in the sphere
of usage [21: 74]. Thus, the neutral vocabulary may be viewed as an invariant of the standard
English vocabulary.
The principal characteristic features of neutral words are polysemy, synonymy and homonymy of various kinds. The historical development of the English language greatly influenced
the formal and semantic features of its words: the abundant influx of borrowed words led to
the appearance of a great number of synonyms and antonyms; the rise of conversion as a typically English word-building process, the tendency for multiple changes of meaning in existing
words led to the development of many grammatical and lexical homonyms, and polysemantic
words [23: 17].
It has been noticed that common colloquial words are gradually losing their non-standard
character and becoming widely recognized. Thus, colloquial words may pass into the neutral
vocabulary. However, they have not lost their colloquial association. Here there is an extract
from the novel Theatre by W. S. Maugham to support the idea:
“She got a little private amusement by seeing how much he could swallow (= could believe)” [17: 75].
At first sight the understanding of the term ‘meaning’ seems to present no difficulty at
all. The scientific definition, however, has been the issue of interminable discussions. Every
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notional word of a natural language carries some definite information. This information may be
basic, or denotative, and additional, or connotative [9: 5]. The majority of words in the English
language possess just denotative information and are stylistically neutral. This does not mean
that they cannot be used with a certain stylistic purpose. A word in fiction acquires new qualities depending on its position, distribution, etc. Practically any word, depending on its context,
may acquire certain connotations [24: 16–17; 25: 16]. Thus, lexical meaning of a neutral word
may be analyzed as including a denotational component (which presents a generalized reflection of the object) and a connotational component (which reflects some additional, secondary
characteristics of the denotatum) [1: 3–4].
It must be added that stylistic reference and emotive charge are closely connected and, to
a certain degree, interdependent [26: 167]. As a rule stylistically coloured words are observed
to possess a considerable emotive charge. It can be proved by comparing stylistically labelled
words with their neutral synonyms. The colloquial word mummy is more emotional than the
neutral mother; the slang word mum is undoubtedly more expressive than its neutral counterpart. The following examples illustrate the point:
“It was impossible not to see that Mrs Strickland was an excellent housekeeper. And you
felt sure that she was an admirable mother” [18: 35].
“Can I come in, mummy?” [17: 186].
“I say, mum, there’s a whole crowd going on to Maidenhead to dine and dance, and they
want Tom and me to go too. You don’t mind, do you?” [17: 151].
It has been mentioned that neutral words are the main source of polysemy. Polysemy is the
ability of a language unit to possess several meanings [27: 4]. It is the neutral stock of words
that is so prolific in producing new meanings. Every meaning in the English language and every difference in meaning is signalled either by the form of the word itself or by context, i.e. its
syntagmatic relations depending on the position in the spoken chain. The unity of the two facets
of a linguistic sign – its form and its content – is kept in its lexico-grammatical variant [28: 51].
All the lexico-grammatical variants of a neutral word taken together form its semantic structure, or its semantic paradigm. In other words, the semantic structure of a word is an organized
whole comprised by recurrent meanings and shades of meaning that a particular sound complex
can assume in different contexts, together with emotional, stylistic and other connotations.
Every meaning interacts not only with other meanings within its semantic structure, but
also outside it [29: 48]. Linguistic literature abounds in various terms concerning the meaning,
e.g.: the meaning is direct when it nominates the referent without any help of context, in isolation; the meaning is figurative when the object is named and at the same time characterized
through its similarity with another object [28: 52]. Other oppositions are: concrete :: abstract,
main/primary :: secondary, central :: peripheric, narrow :: extended, general :: special/particular, etc.
Taking into account the fact that the resources of English are strictly limited, it (the language) cannot express each separate idea with the help of a separate word and, as a result, has to
add new meanings to already existing words [30: 40; 4: 48]. Thus, the frequency of polysemy
depends on linguistic factors. Languages where derivation and composition are sparingly used
will tend to fill gaps in vocabulary by adding new meanings to existing in terms.
An objective criterion of the comparative value of individual meanings is the frequency of
their occurrence in speech. There is a tendency in modern linguistics to interpret the concept
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of the central meaning of a neutral word in terms of the frequency of its occurrence. Intuitively
we feel that the meaning that is actually representative of a word, the meaning that first occurs
to us whenever we hear or see it, is the basic, or the direct/neutral, meaning and all the other
meanings are minor in comparison. Some examples will help to support the idea:
BOY
“There was one photograph of the three of them, Michael very manly and incredibly handsome, herself all tenderness looking down at Roger with maternal feeling, and Roger a little
boy (the word boy is used in its direct/neutral meaning) with a curly head, which had been an
enormous success” [17: 16].
“The fact was, Kitty supposed, that she (Dorothy Townsend) cared for nothing but her
children: there were two boys (= two sons) at school in England <…>” [19: 11].
“She rang the bell and when the boy (= the servant) came asked him who had brought the
book and when” [19: 14].
“If she wanted to marry just to be married there were a dozen boys (= admirers) who would
jump at the chance” [19: 22].
“That season the only person who had proposed to her was a boy (= a young man) of
twenty who was still at Oxford: she couldn’t marry a boy (= a young man) five years younger
than herself” [19: 28].
“She got out of her rickshaw in the Victoria Road and walked up the steep, narrow lane
till she came to the shop. She lingered outside a moment as though her attention was attracted
by the bric-à-brac which was displayed. But a boy (= a porter) who was standing there on
the watch for customers, recognizing her at once, gave her a broad smile of connivance” [19:
53–54].
“They had their soup and their fish and then with the chicken a fresh green salad was
handed to Kitty by the boy (= the waiter/the servant)” [19: 112].
GIRL
“Yes; she has a boy and a girl (the word girl is used in its direct/neutral meaning). They’re
both at school” [18: 34].
“His beauty created a sensation in Middlepool and the girls (= the admirers) used to hang
about the stage door to see him go out” [17: 20].
“He seemed to like her society, but never by a pressure of the hand, by a glance or by a
word, did he give the smallest indication that he looked upon her as anything but a girl (= a
young woman) whom you met and danced with” [19: 26].
“Why all the girls (= schoolgirls/friends) who had come out with her were married long
ago and most of them had children; she was tired of going to see them and gushing over their
babies” [19: 32].
“Your first thought when you looked at the Mother Superior was that as a girl (= a youngster) she must have been beautiful, but in a moment you realized that this was a woman whose
beauty, depending on character, had grown with advancing years” [19: 126].
“They went first into a large, bare room where a number of Chinese girls (= women-workers) were working at elaborate embroideries” [19: 128].
“Oh, when will this terrible epidemic cease? Two of our girls (= nuns) have been attacked
this morning and nothing but a miracle can save them” [19: 146].
120

“The check had been put on the table when the girl (= the waitress) brought their tea, and
when they got up Julia took a shilling out of her bag” [17: 255].
SISTER
“Do you know why I married you?”
“Because you wanted to be married before your sister Doris (the word sister is used in its
direct/neutral meaning)” [19: 69].
“The Sisters (= the nuns) tell me that she belongs to one of the greatest families in France, but
they won’t tell me which; the Mother Superior, they say, doesn’t wish it to be talked of” [19: 119].
“I am afraid something has happened,” she faltered.
“Would you like me to go away? I can come another time.”
“No, no. Tell me what I can do for you. It is only – only that one of our Sisters (= nurses)
died last night” [19: 145].
MOTHER
“For the first time Kitty thought of her mother (the word mother is used in its direct/neutral
meaning)” [19: 81].
“But I like to come, Mother (= the Lady-Superior). I find that it rests me” [19: 153].
The given examples demonstrate that neutral words are highly polysemantic. It means that
they are quite ambiguous, but certain speech conditions (i.e. the context in which they are
represented) work to eliminate the polysemy of neutral vocabulary. In polysemantic words
we are faced not with the problem of analyzing their individual meanings (the meaning of a
polysemantic word is born in context [31: 23]), but primarily with the problem of interrelation
and interdependence of various meanings in the semantic structure of one and the same word.
So, we can conclude that stylistically neutral words constitute the common core, or the
bulk, of the vocabulary. They are characterized by high frequency, as neutral words are independent of the sphere of communication, i.e. neutral words possess no stylistic connotations
and are suitable for any communicative situation. It means that neutral words have no restrictions in the sphere of usage. Moreover, the ability of the neutral vocabulary for assuming new
meanings and generating new stylistic variants is often quite amazing.
Neutral words can also be analyzed from the point of view of their synonymic, antonymic
and homonymic potential. Our future investigation will highlight the enumerated aspects 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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МЕТАФОРИЧНЕ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ АМЕРИКА
Стаття присвячена опису концептуальної метафори. Проаналізовано метафоричне втілення концепту АМЕРИКА, джерелом якого найчастіше виступає антропоморфний код. Розглянуто інші метафори газетного дискурсу із досліджуваним концептом.
Ключові слова: метафора, когнітивна лінгвістика, політична метафорологія, метафоризація, аналогія.
Статья посвящена описанию концептуальной метафоры. Проанализировано метафорическое воплощение концепта АМЕРИКА, источником для которого чаще всего
выступает антропоморфный код. Рассмотрены другие метафоры газетного дискурса
с изучаемым концептом.
Ключевые слова: метафора, когнитивная лингвистика, политическая метафорология, метафоризация, аналогия.
The article is devoted to the study of conceptual metaphor. The concept “America” has
been researched with the anthropomorphic code as its source. Other newspaper discourse
metaphors have been investigated together with the concept under analysis.
Key words: metaphor, cognitive linguistics, political metaphor science, metaphorization,
analogy.
Учення про метафору бере свій початок ще з праць Аристотеля, який першим вказав
на її пізнавальний потенціал. Уже майже два тисячоліття метафора постійно перебуває
в центрі уваги мовознавців. Останнім часом науковий інтерес до неї тільки зростає і
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це пов’язано з появою нового напряму досліджень – когнітивної лінгвістики, яка розглядає метафору «як основну ментальну операцію, як спосіб пізнання, категоризації та
концептуалізації світу, адже з її допомогою людина не тільки виражає свої думки, але
й мислить» [11]. Тому в основі когнітивного підходу до вивчення метафори лежить положення про її ментальний характер (онтологічний аспект) та пізнавальний потенціал
(епістеміологічний аспект).
Дослідженню метафори присвячені праці А. Річардса, М. Бірдслі, Х. Ортега-іГассета, Е. МакКормака, П. Рікера, Е. Кассірера, М. Блека та Н. Арутюнової [8], однак саме Дж. Лакофф і М. Джонсон у праці «Метафори, якими ми живемо» розробили теорію, що внесла системність в опис метафори як когнітивного механізму і продемонструвала великий потенціал її застосування в практичних дослідженнях. Згідно з
когнітивною теорією, метафора – це поверхове відображення концептуальних метафор,
які закладені в понятійну систему людини і структурують її сприйняття, мислення і діяльність. А в основі метафоризації лежить процес взаємодії між структурами знань двох
концептуальних доменів – сфери-джерела і сфери-мішені [6: 9].
За допомогою метафори людина намагається все нове і складне для розуміння
осмислити через призму більш знайомої їй сфери. Тому сьогодні надзвичайно популярними є дослідження концептуальної метафори в політичній комунікації, яка відрізняється складністю і високим ступенем абстракції. Про це свідчить виокремлення як окремого
напряму лінгвістичних досліджень політичної метафорології, утвореної на порубіжжі
політичної лінгвістики, метафорології, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології,
дискурс-аналізу, психолінгвістики та інших «субдисциплін» [2: 15].
У дослідженні політичної комунікації важливим є дискурсивний підхід, який враховує політичну ситуацію, в якій було створено текст, та його співвідношення з іншими
текстами, а метафора вивчається із урахуванням політичних поглядів і особистісних рис
автора та цілей, які він переслідує [12].
Дослідженню метафори в політичному дискурсі присвячені роботи О. Андрейченко
[1], Х. Дацишин [3; 4], М. Піменової [7], С. Філатенко [9], О. Чадюк [10] та А. Чудінова
[11; 12; 13], виконані на матеріалі різних мов. Однак у вітчизняному мовознавстві, на відміну від російського, бракує наукових розвідок із вивчення концептуальних політичних
метафор, характерних для опису певної країни світу. Тому мета нашої статті – дослідити
метафоричне втілення концепту АМЕРИКА в газетному дискурсі.
Під метафоризацією ми розуміємо перенесення ознак одного предмета чи дії на інший за подібністю. Важливу роль у цьому процесі відіграє аналогія, коли для розуміння
чогось нового і незрозумілого людина намагається застосувати елементи більш знайомої
сфери. Отже, з позицій когнітивної лінгвістики метафора – це не художній засіб, а вияв
аналогових можливостей людського мислення. Розрізняють орієнтаційні метафори, онтологічні та структурні, які дають можливість використовувати одну понятійну сферу
для опису іншої [13]. Як слушно підмітила М. Піменова, найчастіше джерелом створення метафор виступає антропоморфний код. Тому не дивно, що в політичній комунікації
дуже часто зустрічаються антропоморфні метафори, у яких ті чи інші політичні реалії
виражаються ознаками людини [7]. Наприклад, людськими рисами наділені Сполучені
Штати Америки. Зокрема, ця країна має:
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досвід: «Приміром, досвід США показує, що близько двох третин усіх продовольчих
товарів, які є у продажу в цій країні, містять ГМ-інгредієнти» [5, №39 (363), с. 11];
імідж: «Аби війна з тероризмом принесла успіх, Сполученим Штатам слід було б
подумати про новий імідж» [5, №39 (414), с. 5];
наміри: «Ми, комуністи Румунії, рішуче виступаємо за відновлення Радянського Союзу в його старих кордонах, тому, що тільки ця держава може протистояти Сполученим Штатам, – заявляє один із лідерів РКП О. Пантазі. – Наша партія давно
звернула увагу на агресивні наміри США, спрямовані на розширення НАТО…» [5,
№47 (422), с. 21];
настрої: «…мусульмани переконуються у войовничих настроях США, котрі для
зміни ситуації в регіоні покладаються лише на військову силу» [5, №39 (414), с. 5];
успіх: «Лише успіхи США можна частково пояснити наявністю верстата для друку доларів і можливістю купівлі на них наукових і конструкторських
талантів за кордоном» [5, №39 (363), с. 12];
цілі: «І справді, воєнними цілями Сполучених Штатів в Афганістані були: усунення руху Талібан від влади, захоплення або знищення «Аль-Каїди», поява в країні підконтрольного Вашингтону уряду та створення умов, за яких терористи не зможуть
привільно почуватися на афганській землі» [5, №39 (414), с. 5].
Застосування зооморфної ознаки дозволяє виразити або підкреслити особливу агресивність та холоднокровність у поведінці деяких країн, напр.: «В усіх республіках постійно страйкують не менше 20 % робітників, злидні та безробіття розпочалися відразу ж
після того, як НАТО і США розірвали Югославію на шматки» [5, №47 (422), с. 21].
Відносини між країнами також нагадують людські, наприклад, держави:
мають союзників і ворогів: «США та їхні союзники будуть змушені взяти на себе
відповідальність за країну, не знайому з демократією, де залізна рука диктатора тримає під контролем усе, давить у зародку, приміром, релігійну й етнічну ворожнечу» [5,
№30 (405), с. 5];
«Комуністи переконані, що після руйнації комунізму «головним ворогом Америки
залишилось російське православ’я» [5, №10 (385), с. 16];
домовляються або погрожують, маніпулюють, тиснуть:
«Так, компенсації за мертвих одержать лише ті спадкоємці чи родичі, заповідачі
яких померли після 15 лютого 1998 року – дня, коли велика Америка домовилася про виплати з багатою Німеччиною» [5, №10 (385), с. 11];
«Усе це дратує Росію, але коли зі сприяння США було закладено перший символічний камінь у фінансоване США будівництво нафтопроводу Баку–Тбілісі–Джейхан і Вашингтон виділив на його будівництво 2 млрд. доларів, роздратування перейшло в лють,
і міноборони Росії Іванов почав погрожувати Грузії превентивними ударами» [5, №39
(414), с. 2];
«США цим ударом хочуть показати: так буде з кожним, хто наважиться чинити
спротив експансії НАТО, тобто США» [5, №47 (422), с. 21];
«Втім, європейці можуть використовувати для тиску на США лише дипломатичні методи, а позиція держав, розташованих безпосередньо поблизу іракських кордонів, має для Вашингтона принциповий характер у разі планування воєнної операції…»
[5, №30 (405), с. 5];
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надають підтримку, виявляють прихильність або пред’являють претензії: «Найпалкішу підтримку в економічній війні, на думку США, їм надала дружня Великобританія…»
[5, №39 (363), с. 10];
«США також чітко визначили свою прихильність до ідеї незалежності України»
[5, №14 (338), с. 9];
«Це і проблеми інвестиційного клімату, і залучення американського капіталу в нашу
економіку, і захист інтелектуальної власності – питання, в якому США мають певні
претензії до України» [5, №48 (372), с. 15];
оголошують війну, ведуть бойові дії або зберігають нейтралітет: «Коли США оголосили терористам глобальну війну, їх підтримали практично всі країни світу…» [5,
№39 (414), с. 5];
«Талібан оголошує джихад Сполученим Штатам та їхнім союзникам» [5, №39
(363), с. 5];
«Ще через три дні війну Сполученим Штатам оголосила Німеччина й Італія» [5,
№48 (372), с. 20];
«Цього тижня британська преса опублікувала вже й варіанти бойових дій США
проти міжнародного тероризму» [5, №39 (363), с. 5];
«Сполучені Штати зберігали нейтралітет, поки не виявилися втягненими у світовий конфлікт нападом 7 грудня 1941 р. Японії на Пірл-Харбор» [5, №10 (385), с. 23].
У політичній комунікації поширеною є метафора гри, в якій політика представлена
як боротьба за владу і сферу впливу. Напр.: «Несподіваний удар мав розгромити американський флот і надовго вивести США з гри» [5, №48 (372), с. 20]. Із нею перехрещується метафора спорту, яка описує постійне змагання країн, де в гонитві за першістю
лідерство заслужено належить Америці, напр.: «Доти, поки ми хоча б не наздоженемо
Америку в рівні інформатизації суспільства» [5, №20 (395), с. 11];
«Ніхто не стане сперечатися з приводу того, що на сьогодні Китай за всіма аспектами поступається Сполученим Штатам» [5, №22 (346), с. 5];
«Попри те що багато політологів теревенять про однополярний характер світової
політичної системи (лідируюча роль у ній належить, звісно, США), скидати з рахунків
Росію та Китай було б неприпустимою помилкою…» [5, №22 (346), с. 5];
«Зрозуміло, що у глобальному плані лідер, звісно, США, де всі сфери біотехнології
розвиваються однаково добре і збалансовано, у т.ч. й розробка заходів безпеки…» [5,
№48 (372), с. 12].
Також ми звернули увагу на метафору шляху, наявну в багатьох культурах, що традиційно передає людське життя. Існування держави також дуже часто подається як рух у
певному напрямку або у вигляді циклу, у якому період піднесення змінюється занепадом і
навпаки. Напр.: «США роблять практичні кроки в цьому напрямку» [5, №48 (372), с. 4];
«Європа перебуває на початку свого економічного відродження, тоді як Америка
завершує свій економічний цикл» [5, №3 (327), с. 10]. Однак, досить часто на шляху
з’являються перепони, напр.: «Суперечності між США та РФ щодо долі Договору
ПРО 1972 р. є сьогодні головною перешкодою на шляху забезпечення подальшого прогресу в сфері контролю над стратегічними озброєннями» [5, №14 (338), с. 1].
Цікавим є також той факт, що у політичній комунікації наявні види руху, пов’язані
із плаванням. Для того, щоб рухатися у конкретному напрямку, необхідно мати курс,
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який, на думку Х. Дацишин, є протиставленням до некерованого пересування [3]. Напр.:
«Я переконаний: американська демократія витримає випробування нинішнього драматичного періоду, а Сполучені Штати визначать свій внутрішньополітичний курс…»
[5, №10 (385), с. 23]. Відхилення від узятого курсу передається словом «дрейфувати»,
напр.: «Люди, які люблять Америку, із прикрістю завважують, що США останні два
десятиліття помітно дрейфують від класичної західної моделі «держави загального
благоденства» у напрямі ліберального радикалізму, коли влада усуває всі перешкоди на
шляху ще більшого збагачення багатих» [5, №22 (346), с. 18]. А от рух у фарватері означає дотримання головної лінії, напряму діяльності, напр.: «У фарватері зовнішньої політики США традиційно йде лише Великобританія» [5, №30 (405), с. 5].
Отже, газетний дискурс є благодатною джерельною базою для подальшого поглибленого дослідження метафоричного втілення концепту АМЕРИКА. Найчастіше тут зустрічаються антропоморфні метафори, коли певні політичні реалії виражаються ознаками
людини, а також широко використовуються метафори гри, спорту та шляху.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

УДК 184.132
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(Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
АЙДЗУТІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕДАЧІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Стаття присвячена специфічному явищу комунікативної поведінки японців – айдзуті, – терміну, що позначає вигуки, які вказують на активний діалог між співрозмовниками. Головною метою роботи є класифікація айдзуті відповідно до типів ситуацій, у
яких вони вживаються у мовленні та їх переклад українською мовою.
Ключові слова: айдзуті, вигуки, діалогічне мовлення, японська комунікативна поведінка, класифікація.
Статья исследует айдзути – термин для обозначения часто встречающихся в японском языке междометий, указывающих на то, что собеседники принимают активное
участие в коммуникации. Основная задача работы заключается в попытке классифицировать айдзути по типам ситуаций их употребления в речи, а также переводе на
украинский язык.
Ключевые слова: айдзути, междометия, диалогическая речь, коммуникативное поведение японцев, классификация.
The article is devoted to aizuchi – a short verbal back-channel replies, which are very
important to make a conversation between Japanese people smooth. The main purpose of this
research is to classify aizuchi according to situations of their usage in conversation and to
translate them into Ukrainian language.
Key words: aizuchi, interjections, dialog, conversation, Japanese communicative behaviour, classification.
Японську комунікативну поведінку характеризує особлива увага до співрозмовника
під час ведення діалогу. Це можна пояснити тим, що поколіннями японці жили досить
закритими групами, при цьому тісно між собою взаємодіючи, внаслідок чого історично
виробилася суспільна установка, що покращення мовленнєвого спілкування – це важливий засіб удосконалення та розвитку суспільства [3: 116]. Японська мовленнєва культура
дуже відрізняється від західної цілим комплексом різноманітних комунікативних і некомунікативних категорій, однією з яких є айдзуті. Це явище в різні часи широко досліджувалося багатьма лінгвістами: Сугіто (1989), Уенода (1999), Міядзакі (2002), Маруяма (2005), Алпатов (2008), Горохова (2011), Фісенко (2007) та ін., проте в українській
японістиці ми не знайшли жодної роботи, присвяченої даному питанню. Відтак, практична відсутність у вітчизняному сходознавстві досліджень стосовно айдзуті з одного
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боку, власний дослідницький інтерес з іншого, а також стрімкий розвиток українського
японознавства, який можна спостерігати протягом останнього десятиліття, обумовили
актуальність даної роботи.
У рамках нашого дослідження маємо на меті вирішити кілька завдань:
* дати визначення поняттю айдзуті, озкрити його зміст;
* класифікувати айдзуті відповідно до ситуацій їх уживання у мовленні;
* запропонувати їх переклад українською мовою.
Як зазначалося вище, айдзуті (англ.backchannels) – це термін для позначення вигуків, що супроводжують діалог і вважаються невід’ємними складовими японської комунікації. Великого смислового навантаження ці слова не несуть, проте мають суттєве
конотативне забарвлення, без якого японський діалог важко уявити. Застосування айдзуті є зручним засобом спілкування, це ніби своєрідний сигнал тому, хто говорить, що співрозмовник його не тільки слухає, але й розуміє. Як правило, під час японського діалогу,
коли говорить один із партнерів, інший вставляє у його мовлення різні короткі слова та
словосполучення типу hai, ee, un (так), naruhodo (а й справді!), so: desu ne (саме так, я
такої ж думки), so: desu ka (та Ви що?! Дійсно так?), honto:, honto:ni (дійсно, правда, насправді) та інші.
Крім того, айдзуті можуть звучати як “відлуння”, коли репліка у відповідь буде складатися з іменника, іменникової дієслівної зв’язки (desu) та питального слова (ka) у ситуації, коли один зі співрозмовників підтверджує своє розуміння суті сказаного. Наприклад: A: Musuko san wa itsu kuni he o-kaeri ni narimasuka? (Коли Ваш син повертається до
Японії?). B: Raigetsu desu. (Наступного місяця). A: Raigetsu desuka? (Наступного місяця,
он як!).
До вербальних форм різновидів айдзуті можемо віднести також інтонацію, яка відіграє значну роль під час комунікації. Так, один і той же вираз so: desu kа в залежності
від спадної або висхідної інтонації може означати дві різні реакції на сказане. Переважна
більшість айдзуті уживається зі спадною інтонацією, проте, щоби виразити, наприклад,
сумнів у сказаному, подив, зніяковіння тощо so: desu kа вимовляється з висхідною інтонацією.
Якщо говорити про невербальні форми айдзуті, то до них можна віднести кивання
головою та поклони, коли спина співрозмовника згинається у поклоні під різним кутом
(від легкого до глибокого), в залежності від його реакції на почуте від партнера.
Багато дослідників [1; 2; 4; 6] зазначають, що іноземці, які не знайомі з такою манерою японців будувати діалог, помилково можуть сприймати айдзуті як сигнали, що
символізують згоду з озвученими пропозиціями або твердженнями, тоді як насправді
японці лише проявляють зацікавленість та розуміння до партнера. Існує також думка, що
часті підтакування-айдзуті з точки зору європейців, можуть сприйматися як набридливі
та дратівливі перешкоди, оскільки “слова, що не несуть інформацію, але виражають зацікавленість, не є обов’язковими у європейських мовах, тому їхня відсутність у діалозі
не сприймається як щось неввічливе. Крім того, уважне слухання виражається через зберігання тиші, тому європейцю, який говорить, інколи здається, що японці постійно перебивають його підтакуваннями. З іншого ж боку, японці, яких “по-європейськи” уважно
слухають мовчки, можуть розгубитися і засумніватися, чи чують (розуміють) їх співрозмовники” (посилання на айдзуті).
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Отже, айдзуті – це цілий комплекс вербальних (вигуки, інтонація) та невербальних
(кивки головою, поклони) засобів ведення діалогу, засвоєння яких є важливою складовою процесу оволодіння японською мовою.
Якщо говорити про класифікацію айдзуті, то на сьогодні не існує якихось конкретних розробок, які б узагальнювали весь спектр існуючих вигуків. Нами опрацьовано декілька япономовних джерел і, відповідно, ми виокремили п’ять основних типів ситуацій,
коли вживається якась конкретна група айдзуті:
1. Коли відбувається акцептація нової інформації.
2. Коли один зі співрозмовників має сумніви щодо почутого, або отримана інформація викликає у нього скептицизм.
3. Коли один зі співрозмовників висловлює схвалення або погоджується з почутим.
4. Коли один зі співрозмовників висловлює заперечення або не погоджується з почутим.
5. Коли одному зі співрозмовників висловлюється схвалення або комплімент, які він
заперечує.
Зупинимося детальніше на кожній зі згаданих ситуацій конкретніше і визначимо ті
айдзуті, які вживаються відповідно до кожного з типів. Зазначимо, що згідно з мовленнєвою ситуацією, яка має місце у сучасній японській мові, ми подаємо вирази двох видів:
айдзуті, які вживаються у нейтрально-ввічливому мовленні та та ті, що вживаються у
повсякденному мовленні.
1. При нейтрально-ввічливому мовленні у ситуації, коли відбувається акцептація нової інформації, зазвичай уживаються такі слова та вирази: hai (так), ha: ↓ (з пониженою
інтонацією: а-а, таак…), ee ↓ (так), so: desu ka ↓ (он як! Зрозуміло…). Коли інформація уточнюється, або ж підтверджується почуте від співрозмовника, вживається перепитування. Наприклад: Викладач: Tesuto wa mokuyo:bi desu. Yoku benkyo:shite kudasai.
(Тест відбудеться у четвер. Будь ласка, підготуйтесь). Студент: Mokuyo:bi desuka ↓ Hai,
wakarimashita. (У четвер? Зрозуміло!).
У повсякденному мовленні у відповідній ситуації вживаються такі слова та вирази
айдзуті: un (так), fu:n (гм…), he: (он як!), so: ↓ (ага!), so:na no (он як!), so:nan da (он воно
як!) тощо.
2. При нейтрально-ввічливому мовленні у ситуації, коли один зі співрозмовників має
сумніви щодо почутого, або отримана інформація викликає у нього скептицизм, уживаються айдзуті з висхідною інтонацією: ha: (он як?!), e, ee (так?), so:desu ka (та невже?!).
Наприклад: Викладач: Ashita wa tesuto wo shimasu. (Завтра буде тест). Студент: E, ashita
desu ka ↑ (Що, завтра?). Викладач: Ee, ashita desu yo. (Саме так, завтра). Студент: Tesuto
desu ka ↑ (Що, тест??). Викладач: Hai. Yoku benkyo: shite kudasai (Так. Добре готуйтеся!).
У діалозі повсякденного мовлення для передачі здивування або скептицизму японці
вживають: sugoi! (круто!), masaka! (та не може бути!), honto:ni! (та невже?) та ін.
3. У ситуації, коли один зі співрозмовників висловлює схвалення або погоджується з
почутим для нейтрально-ввічливого мовлення харакерні такі айдзуті: hai, ee (так), ee,ee
(так-так), so: desu ne (саме так), watashi mo so: omoimasu (я теж так думаю), motto mo
desu (це резонно).
Повсякденному діалогу притаманні: un (так), un un (так-так), so: (так), so:so: (тактак), so: da ne (дійсно), so: nan da yo (дійсно так), honto honto (правда-правда), naruhodo
(дійсно!), yappari (саме так!) та ін.
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4. Для ситуації, коли один зі співрозмовників висловлює заперечення або не погоджується з почутим у нейтрально-ввічливому мовленні японці вживають: so: desu ka ↑
(он як?), honto: desu ka ↑ (це правда?), chigaimasu yo (Ви помиляєтесь, це не так), iie,
chigaimasu (ні, не так), tondemonai desu (це неймовірно!) тощо.
Розмовному мовленню притаманні: ee ↑ (що?), so: ↑ (так?), so: kana (он як?!), uso ↓
(брехня!), honto ni ↑ (правда?), iya: (та ні), iya iya (ні-ні), chigau yo (помиляєшся!), chigau
chigau (ні-ні), so: ja nai yo (це не так!), so: ja nai, so ja nai (не так, не так (ні-ні)) тощо.
Наприклад: діалог між двома подружками. А: Kesa, C-chan no kareshi, betsu no kanojo
to mita wa yo! (Слухай, бачила сьогодні хлопця нашої С з іншою подружкою!). B: Uso ↓!
(Не може бути! (Брехня!)). A: Honto ↑! (Правду кажу!).
5. Коли одному зі співрозмовників висловлюється схвалення або комплімент, які
він заперечує, у нейтрально-ввічливому мовленні зазвичай фігурують: ie ie (ні-ні),
tondemonai desu (пусте!), iie, zen zen mada desu (та ні, ще зовсім ні….), sonna koto wa
arimasen (це не так (цього не може бути), sore hod demo arimasen (не так, щоби….).
У розмовному мовленні вжаваються: uun (ні), iyaiya (ні-ні), tondemonai (пусте!),
sonna koto nai yo (та ні…), zenzen dame (зовсім ні (досл. Зовсім погано) тощо.
Наприклад. Викладач: A san wa nihongo ga jo:zu desu (Пане А, у Вас чудова японська!). Студент: Iie, zenzen mada desu (Та що Ви! Це зовсім не так!).
Запропонована класифікація, звичайно, не є досконалою з точки зору кількості наявних у ній айдзуті, оскільки японська мова оперує значно більшим числом специфічних виразів та слів, що мають відношення до тематики нашої роботи. Вдосконалення
(розширення) зразків та прикладів є матеріалом для наших подальших лінгвістичних
розвідок.
Проте, вважаємо, що навіть у такому стислому варіанті наведені дані можуть бути
використані на заняттях з японської мови у вищих навчальних закладах України, починаючи вже з початкового рівня (sho kyu:), а також бути цікавими як науковцям-лінгвістам,
так і більш широкій аудиторії.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алпатов В. М. Этикет в диалоге / Владимир Михайлович Алпатов // Япония: язык
и культура / В. М. Алпатов. – М.: Языки славянских культур, 2008. – С.138-142.
2. Горохова Т. Н. Японские «аидзути» и аналогичные категории в русском языке / Т.
Н. Горохова // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. – 2011. –
Т.13. – №1. – С.98-103.
3. Фисенко А.А. Особенности делового речевого этикета и нормы межличностных
отношений в Японии [Електронний ресурс] / А.А.Фисенко // Азиатско-Тихоокеанский
регион (Экономика. Политика. Право). – Владивосток, 2007. – № 2 (16). – С.116-126. –
Режим доступу до журн.: http://www.elibrary.ru/title_items.aspid=26645.
4. Хованчук О. Диалоги по-японски [Електронний ресурс] / О.Хованчук. – Режим
доступу: http://ru-jp.org/hovanchuk10.htm.
5. 上野田鶴子コミュニケーションと日本語[Електронний ресурс] /上野田鶴子コミ
ュニケーションと日本語 // 日本語学 – 1999. – 第18巻. – С28-35. – Режим доступу до
праці: http://www.koidekinen.com
132

6. 丸山明香日本語・韓国語のあいづちについての一考察 [Електронний ресурс] / 丸山明香日本語･韓国語のあいづちについての一考察－あいづちの種類・
機能の比較－2005. – 46 с. – Режим доступу до праці: http://www2.aasa.ac.jp/people/
smiyata/025182maruyamaSotsuron .pdf
7. 宮崎幸江日本語の電話と対面会話におけるあいづち [Електронний ресурс] / 宮
崎幸江 // 小出記念日本語教育研究会論文集アーカイブ. – 2002. – №3. – Режим доступу до журн.: http://www.koidekinen.com/2002_10/miyazaki.pdf

133

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК 811.161.1’373 (091)

Мунтян А.А.
(Киев, Украина)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСЕМЫ "КАШЕЛЬ"
И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVII – XVIII вв.
У статті розглядається лексема кашель та похідні від неї, які функціонують у російській мові XVII – XVIII ст., в семасіологічному, функціональному і дериваційному аспектах.
Ключові слова: термін, терміноване словосполучення, лексема, семантика, семантичний процес, семантична структура, синонім.
В статье рассматривается лексема кашель и ее производные, которые функционируют в русском языке XVII – XVIII вв., в семасиологическом, функциональном и деривационном аспектах.
Ключевые слова: термин, терминологическое словосочетание, лексема, семантика,
семантический процесс, семантическая структура, синоним.
The article deals with the lexeme «кашель» and its derivatives, which function in the Russian language of the 17-18th centuries, in semasiological, functional and derivational aspects.
Key words: term, technical collocation, lexeme, semantics, semantic process, semantic
structure, synonym.
Одной из актуальных проблем исторической лексикологии остается исследование
слов в диахроническом аспекте. По мнению акад. Ф. П. Филина, «оно позволяет полно
и всесторонне установить связь между словами и обозначаемыми ими явлениями, выяснить объем значений слов, их употребления…, определить удельный вес этих групп в
словарном составе языка, их рост или сокращение в зависимости от внешних, исторических обстоятельств, процессы терминологизации слов с общими значениями…, расширение и сужение значений слов…, установить в некоторой степени стилистическую
дифференциацию слов в пределах тематической группы» [11: 166].
Цель нашего исследования – выявить семантический объем и особенности функционирования лексемы кашель и ее производных в восточнославянских письменных источниках начального периода формирования национальных языков, что позволит систематизировать тематические словари современных восточнославянских языков и описать
данные лексемы с точки зрения их словообразования и семантической структуры.
Судорожный выдох с хрипом (при болезни дыхательных путей) в русских памятниках письменности начального периода формирования русской нации обозначало обще© Мунтян А.А., 2012
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славянское существительное кашель (укр. кашель, болг. кашлица, сербохорв. кäшаљ,
словен. kašəlj, чеш. kašel, польск. kaszel, в.-луж., н.-луж. kašel), которое восходит к индоевропейскому *kāslio [2 (2: 214); 3: 192].
Фонетический вариант лексемы кашель – кашьль в значении «кашель» фиксируется
письменными источниками древнерусского периода с низкой частотностью (приблизительно 1 раз): до съконьчяния ·г п(с)лм. протязание и кашьль // будьржяти присно же
вънимати [4 (4: 206)]. В результате процесса падения редуцированных редуцированный
[ь], который находился в сильной позиции, переходит в [е].
В русском языке XVI – XVIII вв. у существительного кашель наблюдается колебание
в категории рода, оно могло функционировать в форме мужского или женского рода. По
памятникам письменности исследуемого периода лексема кашель в значении «кашель»
активно функционирует без территориальных и жанровых ограничений: Быс(ть) ему
[Ироду] кашель золъ [5 (7: 98)]; Пять недhль непристанно лихоратка… съ кашлемъ
томила (Х. Рад., 196. 1628 г.); Куплено… соку солодково от кашли [Кн. Ивер. м. I, 56.
1665 г.]; Ветряница – от порчи, кашлю, удушья [Леч. (Зм.), 215. XVII в.]; Кашель великой припалъ [Пис. к Голицыну, 41. 1689 г.]. В лечебниках XVIII века существительное
кашель терминологизируется и употребляется в форме мужского рода для обозначения
симптомов простудных болезней: Митридасу принимаемъ з бобовое зерно в теплом
ренъском или во фляжском бhломъ вине: помогает от кашлю и удушья [Леч. II, гл.
321. XVIII в. ~ XVII – XVIII вв.]; А от холодного кашля сахаръ спустить с анисовым
маслом табаку да подлешнику смешать с постилою яблоневою [Леч. II, гл. 131. XVIII
в. ~ XVII – XVIII вв.]; То же приятие болесть из грудеи вычистить, вредительнои
же кашель уиметъ [Травник Любч., 207 об. XVII в. ~ 1534 г.]; Когда кашель становится упорнымъ, то не безъ причины можно опасаться нещастныхъ послhдствий
[Простонарод. леч. 41]; Не рhдко причиною такожде бываетъ кашлю испорченный
желудокъ [ДЛ, 1765, 196]; Кашель есть скорое и сильное сжимание груди [Детск.
леч. I, 124]; Кашель тhмъ бываетъ опаснhе, чhмъ сильнhе и чаще [Там же, 126];
Для младенца страждущаго кашлемъ нhтъ ничего полезнhе какъ молоко [Там же,
128]; О кашлh [Леч. 246 б.]; Лhчутъ кашель также клюквою [Сельск. леч., 1264];
От кашля [Прохлад. ветр. 21 б]. Именно в этот период форма мужского рода вытесняет форму женского рода из литературного словоупотребления, закрепляясь в
литературном языке как норма. Лексема кашель в форме мужского рода с семантикой
«болhзненное, съ усилениемъ испускание воздуха изъ легкихъ» фиксируется «Словарем
церковнославянского и русского языка» [6 (2: 167)]. В словарях существительное кашель
начинает отмечаться с 1704 года [ЛП, 143].
В специальной медицинской литературе XVIII века существительное кашель, согласуясь с прилагательными грудной, симптоматический, нервный, желудочный, функционировало в составе терминированных словосочетаний грудной кашель, симптоматический кашель, нервный кашель, желудочный кашель, которые обозначали разновидности
и локализацию кашля: Грудной кашель, или происходящий изъ легкаго, бываетъ либо
сухой, либо мокрой [Сельск. леч., 1265]; О грудномъ, т. е. происходящемъ изъ легкихъ
кашлh [Дом. леч. II, 376]; Грудной кашель долhе продолжается [Там же, 377]; не почитать за бездhлицу грудной кашель [Там же]; О симптоматическомъ кашлh [Там же,
388]; О кашлh нервномъ [Там же, 386]; Пользование нервнаго кашля у взрослыхъ и у
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младенцовъ [Там же]; О желудочномъ кашлh [Там же, 382]; Желудочный кашель различествуетъ отъ груднаго [Там же, 383]; Желудочный кашель обыкновенно соединенъ
съ болhе или менhе болhзненнымъ чувствиемъ въ желудкh и спинh [Там же].
В русском языке исследуемого периода параллельно с лексемой кашель функционируют ее производные. Существительное кашление, образовано от основы лексемы
кашель с помощью суффикса -ениj-, обозначает «кашель»: В<опрос>. В кашлении кая
чистота имать быти хранима? О<твет>. Да никому же во уста кашляемъ ниже
гласнh паче неже естество требуетъ [5 (7: 98)]; Чеснокъ вареный… лехкое кашление
творитъ у котораго от студености приключается [Леч. II, гл. 26. XVIII в. ~ XVII – XVIII
вв.]. Прилагательное кашлючий, образованное от основы лексемы кашляти с помощью
суффикса -юч-, употребляется с семантикой «страдающий кашлем»: Девесилова коренье
толчено мелко и смешано с медом… велми пристоитъ кашлючимъ людемъ понеже от
того кашель уимется [Леч. II, гл. 39. XVIII в. ~ XVII – XVIII вв.]. Глагол кашляти, образованный от основы существительного кашель с помощью суффикса -а(ти)-, функционирует с семантикой «кашлять»: Туто не кашлять [Дм., 16. XVI в.]; Здоровость
воды в нhкоторои ни буди странh мошно познати по здоровию людей тамо обитающих… будетъ не кашллютъ, на легком и на персех не болят… будет сицевое здоровие
[Назидатель, 138. XVI в.]; Да никому же во уста кашляемъ ниже гласнh паче неже
естество требуетъ [5 (7: 98)]. В этот период в русском языке также функционируют
однокоренные с лексемой кашель глагольные формы кашлянути, кашляющий, закашлять, закашляться. Глагол кашлянути, образован от основы глагола кашлять с помощью суффикса -ну(ти)-, выражал значение «однократно совершить действие, названное
мотивирующим глаголом»: А сице их [армян] причастие словет у них удыбание к водh
утаясь всhх о полночи, шихъ их тако то бы ничего ж не чюлъ ни песъ брехнул… ни члкъ
ни песъ стрhтил ни кашленул ни свезнулъ ни рыба в водh потьплася тож почрети воды
[Корм. Балаш., 490. XVI в.]; Старцы и младенцы товочеловhка со вниманием слушают; аще же кто кашленетъ или чьхнет, то всh на тово человhка рhчь слышать [5
(7: 98)]. Причастие кашляющий // кашляючий, образовано от основы глагола кашлять
с помощью суффикса -ющ- // -юч-, субстантивировалось и выражало значение «тот, кто
страдает кашлем»: О сыропh сладкого дубца. Внутрь приятъ, помогаетъ отъ кашлю, а
буди кашляючий пиетъ много, и то именуется сухотный кашель, и отъ того пополамъ
смhшать съ сыропомъ фиалковымъ [Леч. III, 152. XVIII в. ~ 1672 г.]. Глагол закашлять,
образован от основы глагола кашлять с помощью префикса за-, выражает значение «начать кашлять»: У больнова кашель нhсколько миновался было, а теперь опять закашлял
[7 (3: 485)]. Глагол закашляться, образован префиксально-постфиксальным способом
от основы глагола кашлять, выражает значения «начать кашлять»: [Пролаз:] Я дам знак,
как надобно будет выйти. Я закашляюсь [Княж. Скупой 344] и «сильно раскашляться»:
На четвертом полустишии он поперхнулся; ибо весьма заторопился, и так закашлялся
что повалился от тово в постелю [ПЩ 29]; При концh [чтения] когда надобно было
давать резолюцию [Строганов] закашливался [Држ. VI 640].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово кашель фиксируется с семантикой «недугъ; частью простудный; судорожное и громкое выдыхание,
съ болью, харкотиною и друг припадками» [8 (2: 100 – 101)]. Существительное кашель
функционирует в современном русском литературном языке в форме мужского рода, вы136

ражая значение «судорожный выдох с хрипом (при болезни дыхательных путей» [9: 233].
В форме женского рода с семантикой «судорожные выдохи, сопровождающиеся хрипами, шумом; кашель» данная лексема функционирует в диалектном языке [10 (13: 149)].
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
ЗАВЕРШЕНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена семантичному аналізу основних морфологічних засобів вираження категорії завершеності у сучасній англійській мові. Виокремлено похідні лексичні
одиниці, утворені афіксальним способом із семантичним компонентом завершеності.
Ключові слова: функціонально-семантична категорія, завершеність, семантичний
маркер, семантичний компонент, лексико-семантична група.
Статья посвящена семантическому анализу основных морфологических средств
выражения категории завершенности в современном английском языке. Извлечены
производные лексические единицы, образованные аффиксальным способом, с семантическим компонентом завершенности.
Ключевые слова: функционально-семантическая категория, завершенность, семантический компонент, семантический маркер, лексико-семантическая группа.
The article deals with semantic analysis of the major morphological means of expressing
the category of completeness in modern English. The derivatives produced by affixation with
the semantic component of completeness have been distinguished.
Key words: functional semantic category, completeness, semantic marker, semantic
component, lexical semantic group.
Поняття завершеності, з одного боку, орієнтоване на філософські категорії (як-от категорії простору, часу, початку, кінця, цілісності), а з іншого – на семантичні категорії
мови (аспектуальності, темпоральності, локативності та ін.). Разом з тим реалізація цього поняття у різних мовах утворює складну систему різнорівневих мовних засобів. Це дає підстави розглядати завершення як функціонально-семантичну категорію
(ФСК), яка лежить в основі функціонально-семантичного поля (ФСП) завершеності.
Чимало дослідників розглядали поняття «початок» і «кінець» у їх опозиції. [1; 2; 3; 4;
5; 6; 7]. Здійснювались також спроби дослідження засобів вираження власне семантики
завершеності / кінця або семантики починальності / початку [8; 9; 10]. Щоправда, ці та
інші дослідження у сфері семантики на матеріалі різних мов не вичерпують широкого
спектру проблем, пов’язаних із аналізом різнорівневих мовних засобів із значенням завершеності і свідчать про актуальність та науковий інтерес до їх природи та застосування у мові.
У фокусі нашого дослідження перебувають одиниці мови із функцією вираження
завершеності. Отож, якщо розглядати ФСК завершеності у плані вираження, то її функціонально-семантична парадигма утворює систему словотвірних, лексичних, фразеологічних, граматичних, і навіть інтонаційних мовних засобів. «Якщо окрім напряму від
форми до семантики в граматичному описі використовується протилежний напрямок –
від семантичних категорій до формальних засобів їх вираження, то тип функціональної
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граматики виступає у всій повноті його ознак» [11: 5]. Опираючись на цю концепцію,
вважаємо такий комплексний та всебічний підхід ефективним, оскільки він дасть змогу
здійснити цілісний системний опис засобів вираження завершеності.
Завданням даної статті є проаналізувати мовні засоби із семантикою завершеності на морфологічному рівні у сучасній англійській мові. Йдеться про полісемантичні
морфологічні одиниці, одним із семантичних компонентів яких є завершеність. І хоча
специфіка семантики словотвірних елементів полягає у їх багатозначності та гнучкості
(багато з них є продуктивними і мають здатність утворювати нові слова з новими значеннями), певну тенденцію до утворення слів із спільним семантичним компонентом, у
даному випадку компонентом завершеності, з допомогою певних словотвірних засобів
все ж можна простежити. Так, шляхом вибірки із лексикографічних джерел, опираючись
на семантичні маркери, виокремлено значну групу похідних слів із семантикою завершеності, утворених з допомогою наступних афіксів: de-, dis-, un-, over-, -fy, -ize, -ate,
З метою простежити загальні тенденції словотвору, в якому задіяні вищенаведені словотвірні засоби, ми розробили класифікацію утворених слів з урахуванням двох
основних аспектів – формального (способу творення) і змістовного (значення).
За способом творення виділено три групи:
1) утворені з допомогою лише префіксів (dehorn, dethrone, deport, decline, decouple,
disable, disfrock, dismiss, discharge, unlash, unfrock, unsex, unloose, та ін.);
2) утворені з допомогою лише суфіксів (dandify, gasify, pacify, edify, systematize,
Americanize, liquidize, crystallize, та ін.);
3) утворені префіксально-суфіксальним способом (deindustrialization, decaffeinate,
decolonize, decalcify, та ін.).
Серед таких похідних лексичних одиниць, враховуючи семантичний аспект, на підставі словникових дефініцій і семантичних маркерів, можна виокремити наступні лексико-семантичні групи:
(1) «позбавлення» (to deprive of, to take away from).
У цій групі виділимо наступні уточнюючі семи:
- «позбавлення власності, речей»: debag, deforce, defraud, despoil, disarm,
dispossession1;
- «позбавлення прав, привілеїв, статусу»: defrock, depose, derecognize, deconsecrate,
debar, deport, dematerialize, denaturalize, disprince, disfrock, disbar, dispossession, uncrown,
unfrock, unking;
- «позбавлення певної властивості, ознаки»: deflower, demonetize, depersonalize,
decrypt, decode, desexualize, defame, demystify, demythologize, denaturalize, disable,
dishearten, disanimate, disaffect, discolor, unsex;
(2) «завершення перебування» (to leave the place): depart, decamp, deplane, detrain,
disembark;
(3) «видалення, усунення, переміщення» (to remove, to take out of).
Лексичні одиниці у цій групі можна поділити на дві великі підгрупи:
1) перша визначається за місцем (to remove from…):
- «пересувати, переміщати, забирати з певного місця»
1
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Підкреслено слова, які мають більше ніж одну уточнюючу сему.

demount, disbench, disblock, uncentre, unpile
- «видаляти із списку»: delist, depublish, dequeue, deregister, unroll;
2) друга визначається за об’єктом (to remove…):
- «видаляти небажані, непотрібні складники»: demine, debone, debridement, debug,
decompress, decontaminate, defecate, defuse, degauss, dehusk, deodorize, delouse, depilate,
degas, decaffeinate, detoxify, disburden, dismast;
- «виокремлювати»: deflesh, deseed, decontextualize, deglutinate, demodulate;
- «видаляти частини тіла живих істот»: decerebrate, declaw, decollate, dehorn, devein,
dishorn, deflesh, debone;
- «хімічні, біологічні процеси»: deaminate, decalcify, decarburize, deoxidize,
deoxygenate, deproteinize, desalinate, desaturate, desulfurize, degranulate;
- «усунення зв’язку, обмежуючих деталей, звільнення» (to remove, to release, to
separate, to break connection, etc.): delink, declutch, disjoin, unlash, unbelt, unbrace, unbutton,
uncap, uncase, unchain, unclip, uncloak, unclog, uncord, uncork, uncrate, uncrease, uncrown,
undress;
(4) «нищення, руйнування, скасування» (to distroy, to do away with, to cancel, to
put an end to, to cease, etc.): devastate, deflagrate, deforest, deracinate, desecrate, dismantle,
disannul.
Сюди також входить окрема група «соціальні зміни» із домінантою deracinate:
dechristianize, decolonize, decommunize, decreolize, deindustrialization, denationalize,
detribalize;
(5) «зникнення, припинення існування» (to cease to be, to cease to exist, etc.):
disappear, disband, disparish, disperse, dissipilate, defunction, deglaciation, delitescence,
unblush, unkithe;
(6) «зменшення, послаблення, скорочення» (to reduce, fade, to decrease, to become
smaller, etc.).
Останню групу ділимо на дві підгрупи за такими критеріями:
1) активне чи пасивне зменшення:
- «дії, які спричиняють зменшення»: debase, debilitate, decelerate, defragment, deface,
defile, deglamorize, demoralize, demotivate, depress, derate, detract, detune, depolarize,
devalue, deskill, deemphasize, deprave, unloose;
- «зменшення як внутрішній процес»: decay, decline, decrescent, decrepit.
Винятками є слова, які можуть входити у кожну із двох останніх груп: deteriorate,
degrade, defrost, demist, degenerate;
2) потенційно-якісна оцінка процесу зменшення:
- «позитивне зменшення»: deconflict, decongest, decontrol, deleveraging, desensitize,
unloose;
- «негативне зменшення»: debase, debilitate, deteriorate, decrepit, deface, defile,
degenerate, deglamorize, degrade, demoralize, depress, deskill, deprave.
Винятками тут є ті слова, які можна розцінювати як нейтральні, або позитивні чи
негативні, залежно від контексту: decelerate, defragment, destock, derate, deemphasize.
Для прикладу візьмімо слово decelerate, значення якого поза контекстом абсолютно нейтральне (зменшувати швидкість, сповільнювати хід), проте у ситуативному контексті
воно може набувати негативних (I) чи позитивних (II) відтінків:
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(7) Одним із семантичних компонентів дієслівних суфіксів –fy, -ize та -ate
встановлено «завершення дії, процесу». При цьому таке «завершення»
здійснюється з певною метою і є прикладом того, як семантика понять початок
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II. Learnрозуміє
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поняття «початку» як таке, яке вказує на відсутність дії до певного
(7) Одним із семантичних компонентів дієслівних суфіксів –fy, -ize та -ate встановмоменту, а поняття «кінець» вказує на те, що у певному моменті не було
лено «завершення дії, процесу». При цьому таке «завершення» здійснюється з певною
процесу, який був до того. Тобто «припиняти» означає «починати не» [12: 47].
метою і є прикладом того, як семантика понять початок і кінець накладається: кінець
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«створення,
перетворення
або
доведення
до
певного
стану»
(to
щем [2; 3; 4; 10]. В.Ю. Апресян взагалі розуміє поняття «початку» як таке,
яке вказує
cause
be, to
cause to became,
become,
etc.): dandify,
citify, deify,
horrify,
на відсутність
діїto до
певного
моменту,
а поняття
«кінець»
вказує
наstupefy,
те, що у певному
моменті не було
який Americanize,
був до того.
Тобто
«припиняти»
«починати не»
satisfy, процесу,
liquefy, systemize,
liquidize,
unionize,
fractionate, означає
domasticate.
[12: 47]. У нашому
конкретному
випадку
маємо
завершення,
передбачає
новий поВідбувається
своєрідний синтез
кінця
і початку
в одній яке
точці:
момент
чаток: «створення,
доведення
певного
(to cause to be, to
завершенняперетворення
певного процесуабо
і момент
початкудонового
станустану»
співпадають
cause to became,
become, etc.): dandify, citify, deify, horrify, stupefy, satisfy, liquefy, systemize,
(рис.1).
Americanize, liquidize, unionize, fractionate, domasticate. Відбувається своєрідний синтез
кінця і початку в одній точці: момент завершення певного процесу і момент початку
нового стану співпадають (рис.1).
рис.
рис.
1

1

Отже, серед префіксальних словотвірних засобів із семантикою завершеності домінантним очевидно є префікс de-, оскільки він утворює найбільшу кількість лексичних
одиниць із семантичним компонентом завершеності. Вирізняючись і формою, і змістом,
слова, утворені з допомогою суфіксів -fy, -ize та -ate, становлять окрему групу. Звісно,
цей поділ слід вважати умовним, оскільки існує низка таких лексичних одиниць, які не
входять до жодної з вищенаведених груп, але мають спільний семантичний компонент
завершеності (debacle, default, debunk, delimit, delineate, discharge, disabuse, disaggregate,
deconstruct, deflect, delaminate, demutualize, disown, deregulate, dismiss, disaffiliate), а також винятки, які можна зарахувати до двох груп одночасно: debark (2), (3); deflate (3),
(6); depopulate, dispeople (4), (6); discard (3), (4); disestablish (1), (4); deplume (1), (3);
demobilize, demilitarize (3), (4); defoliate (1), (3).
Незважаючи на те, що проаналізовані одиниці становлять лише одну з мікроділянок
складної системи ФСП завершеності, у процесі їх класифікації простежуються основні тенденції поділу функціонально-семантичних засобів завершеності загалом. Так,
В.Г. Гак поділяє термінативні слова, які виражають кінець, на загальні і спеціальні. До
загальних належать слова, які позначають кінець у загальному плані, а спеціальні співвідносяться лише з певними суб’єктами і об’єктами [10: 53]. У нашому випадку таку
опозицію простежуємо всередині кількох груп: deprive – загальне слово, а прикладами спеціальних є слова з уточнюючими семами debag, decolourize, decertify (1); depart:
debus, decamp (2); devastate: deflagrate, deforest; (4); disappear: deglaciation, delitescence
(5). Дії можуть супроводжуватися якісною чи емоційною оцінкою (6), а також можуть
бути цілеспрямованими чи спонтанними2(6). Останній класифікаційний критерій поді2
І. І. Макеєва теж поділяла дієслова завершення руху на «активні» і «пасивні» (убити/вмерти)
[4: 83]. Тут під терміном «цілеспрямовані» ми розуміємо дії, які передбачають або призводять до
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лу за активною чи пасивною дією простежується й у інших лексико-семантичних групах
із семою завершення (наприклад, (4) – активні (цілеспрямовані) дії, (5) – пасивні (спонтанні) дії).
У темпоральному аспекті явища, позначені словами із семантикою завершення,
не завжди асоціюються з фінальною точкою лінії [10: 55]. Таке тлумачення семантики термінативних слів значно розширює межі ФСП завершеності. Так, у рамках досліджуваної нами мікроділянки можна розглядати «різні кінці»: «абсолютний або повний»
(deracinate, disannul, deflagrate, defunction, defease); «зменшення або рух до кінця» (6);
«кінець, який передбачає новий початок» (7). Прикладами останнього можуть бути і слова, утворені префіксами: demutualize, disestablish, deindex, decolonize, devitrify, derestrict,
decouple, decode, та ін.
Такі відмінні інтерпретації кінця наштовхують на думку, що словотвірний елемент
over- теж входить до ФСП завершеності. У даній статті ми розглянемо його лише у призмі вираження завершеності3. Отож, уже описані нами префікси і суфікси виражають
завершення у темпоральному аспекті. Однак завершення може бути застосоване у просторовому, часовому або просторо-часовому контексті. Префікс over, одним із семантичних компонентів якого є завершеність, поєднує у своїй семантичній структурі усі ці
аспекти. Більше того, повертаючись до «різних кінців», варто розглядати over- як приклад окремого випадку вираження завершеності, який можна назвати «за-межевою завершеністю»:
(1) дієслова із семою «рух за межі певної точки, границі» (overfly, overgo, overgrow,
overreach, та ін.) виражають поняття не руху до кінця чи кінець руху, а рух чи процес,
який досягаючи кінця, минає його і продовжується далі (рис.2);
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завершення. Це дозволяє стверджувати, що ці морфологічні одиниці є засобами вираження семантики завершення на морфологічному рівні.
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Вільчинська Т.П.
(Тернопіль, Україна)

МОВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТВАРИННОГО СВІТУ
В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОСИСТЕМІ
Стаття присвячена аналізу фразеологічних одиниць із зоонімічним компонентом в
українській мові. Встановлено, що в основу концептуалізації тваринного світу покладені наївні уявлення людей про стереотипи поведінки тварин, а також аксіологічні стереотипи етносвідомості.
Ключові слова: фразеосистема, фразеологізм, концептуалізація, тваринний світ,
людина, стереотип, аксіологічна маркованість
Статья посвящена анализу фразеологических единиц с зоонимическим компонентом
в украинском языке. Выявлено, что в основу концептуализации животного мира легли
наивные представления людей о стереотипах поведения животных, а также аксиологические стереотипы в этносознании.
Ключевые слова: фразеосистема, фразеологизм, концептуализация, животный
мир, человек, стереотип, аксиологическая маркированность.
The article presents the analysis of phraseological units with zoonymic component in the
Ukrainian Language. It has defined, that the basis of conceptualization of Wildlife is formed
by naive ideas of people about animal behavior stereotypes, and also by axiological ethnoconsciousness.
Key words: phraseosystem, phraseologysm, conceptualization, Wildlife, a human, stereotype, axiological markedness.
У сучасній лінгвістичній літературі утвердилася думка про те, що фразеологічна система мови відбиває культурно-національну специфіку народу, а фразеологічні одиниці є
джерелом не лише мовної, а й культурної інформації (В. Телія, В. Жайворонок, В. Ужченко, М. Алефіренко, М. Жуйкова, Г. Богданович, О. Селіванова, Л. Савченко та інші).
Водночас у сучасному мовознавстві, що характеризується активізацією таких напрямків,
як когнітивна лінгвістика, етно- і прагмалінгвістика, психолінгвістика, концептологія,
сьогодні по-новому висвітлюється низка питань, пов’язаних із функціонуванням фразеологічних одиниць. Передусім це зумовлено введенням у термінологічний аппарат понять
концепту, концептуалізації, категоризації дійсності та под.
Саме концепт «втілює культурно зумовлені уявлення етносу про світ та може опредметнюватися системою мовних засобів» [1:6], він – «вмістилище узагальненого культурного смислу», за яким стоїть не лише реалія, а й образ або символ, що постають в тому
чи іншому етнокультурному просторі [2:10]. У базових концептах відбивається національне сприйняття світу, концентровано виражається духовно-емоційний досвід усього
етносу, ratio й emotіo кожної особистості [3:49].
У свідомості людини концепт народжується в результаті практичної діяльності, пізнання та оцінки об’єктивного світу. Утворення та розвиток концептів є наслідком мов© Вільчинська Т.П., 2012

145

леннєвого конструювання предметів та явищ. Указаний когнітивний процес кваліфікується як концептуалізація. Характеризуючись багатоканальністю і цілісністю отримання
та переробки інформації, вона спрямована на виявлення у свідомості суб’єкта пізнання
мінімальних змістових одиниць досвіду, що піддаються омовленню.
Концептуалізація знаходиться в тісному зв’язку з культурними схемами, які були
сформовані етносом у процесі його історичного розвитку, зумовлюється такими факторами, як образне сприйняття, фізична взаємодія, ментальність, та забезпечується роботою сенсорно-рецептивної, логіко-поняттєвої та емоційно-оцінної сфер свідомості.
Концептуалізація спирається на такий когнітивний процес, як категоризація. Саме
категоризація, за словами М. Жукової, стає унікальним засобом отримання якнайповнішої інформації, забезпечує ефективну інтерпретацію, оскільки «канонізує» перспективний досвід, задаючи основні параметри осмислення дійсності. Розуміння ж ментальних
образів вимагає встановлення смислів та їхньої вербалізації [4: 74].
Предметний світ, осягнутий людиною на поняттєвому рівні, в ідеальній формі існує
в системі мовних значень, які виступають засобом семантичної інтерпретації поняттєвого світу, …що дає змогу реконструювати концепт у ході аналізу семантики його мовних
репрезентацій [5: 21].
Аналіз фразеологічної концептуалізації світу сприяє поглибленню знань про семантику, синтактику і прагматику мови загалом, про їх зв’язок з етносвідомістю та культурою. В. Телія з цього приводу зазначає, що фразеологізми «можуть виконувати роль еталонів, стереотипів культурно-національного світобачення або вказувати на їх символьний характер і в цій якості виступати як мовні експоненти культурних знаків» [6: 250].
До показових у цьому плані фразеологічних одиниць належать словосполуки з лексемами на позначення тваринного світу. Виступаючи компонентами фразеологізмів,
фауноніми посилюють їх статус репрезентантів народного світосприйняття, виконують
функцію своєрідних етнографічних і культурно-історичних маркерів. «Чітко окреслену
– семантично й тематично – групу стійких надслівних мовних утворень, у складі яких
є фауноніми (зооніми) або їх образно-генетичні елементи», І. Чередниченко називає зоофразеологією [7: 81].
Фразеологічні словосполуки із знаками тваринного світу разом із тими, що позначають рослинний світ, репрезентують біоморфний код культури [8: 247], який згідно з
принципами антропометричності фразеологічного фонду мови та зооморфізму процесів
метафоризації використовується на позначення інших культурних кодів, насамперед антропного.
Тваринний світ завжди був близьким і водночас загадковим для людини. Вона збагачувала спектр найменувань власних ознак, дій, станів з огляду на свої уявлення, оцінки,
стереотипи щодо тваринного світу. Спостереження за різними тваринами, їхньою поведінкою забезпечували створення в етносвідомості певних стереотипів (архетипів, символів, прототипів), у яких наявна як актуальна, так і аксіологічна інформація, що зумовлює
мотивацію фразеологічних одиниць. Загалом у фразеологічному фонді української мови
звороти із зоонімічним компонентом репрезентують, на думку О. Селіванової, «парадоксальну, референційно не підкріплену тенденцію до інтеграції концептів ЛЮДИНА та
ТВАРИНА як поміщення тварин у тіло людини з метою позначення її фізіологічних та
психоемоційних станів і різних характеристик» [9: 159-160].
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Метою запропонованої розвідки є дослідження особливостей концептуалізації тваринного світу з проекцією на людину в українській фразеосистемі, виконане на лексикографічному матеріалі.
На позначення людини у фразеологізмах використовуються найрізноманітніші назви
тварин, свійських або диких, птахів, комах, плазунів, риб тощо. Наприклад: козел відпущення – «той, на кого звалюють чужу провину» [10: 303]; вовк в овечій шкурі – «лицемірна людина, яка під маскою доброзичливості приховує злі наміри» [10:119]; стріляний
горобець – «досвідчена, бувала людина, яку важко перехитрити, обдурити» [10: 162]; як
сонна муха – «млявий, інертний, байдужий» [10: 413]; підколодна гадюка – «підступна,
зловмисна людина» [10: 145]; велика риба – «поважна особа, впливова людина» [10: 597].
Часто у фраземах вживаються родові назви, як-от: птах (пташка), звір, риба. Пор.:
ранній птах, зальотна пташка, велика риба, ні риба ні м’ясо, злякане звірятко.
Фразеологізми із зоонімічним компонентом використовуються також на позначення
заперечення, міри, кількості, просторових та часових показників тощо: як з цапа молока
– «немає зовсім користі» [10: 754]; як мухи – «багато; настирливо, набридливо, безперервно» [10: 413]; і вуж не пролізе – «дуже густий» [10: 119]; як солоного зайця – «без
перепочинку, весь час (ганяти)» [10: 243].
Переважають фразеологічні одиниці, в яких зоонімічний компонент є метафоричним
асоціатом позначуваної структури знань, а другий становить або метонімічний партонім
концепту ЛЮДИНА (куряча голова, заяча (мишача) душа, совині (собачі, телячі) очі),
або предикат, що задає певну концептуальну структуру, здатну розгортатися у сцену чи
образ (ходити, як сич; мовчати, як риба; дивитися звіром; як сови ночували в голові –
«хтось відчуває сильний головний біль, безсоння» [10: 675]; і муха крилом уб’є – «хтось
фізично слабкий, безсилий» [10: 412]; горобці цвірінькають у голові – «хто-небудь легковажний, несерйозний або розумово обмежений» [10: 162]).
Нерідко у фразеологізмах реалізується умовний мотиватор, що не бере участі у формуванні змісту: підшитий собаками – «дуже злий» [10: 673]; свиняче вухо – «безсовісна
людина» [10: 631].
Іноді назви тварин у фраземах не виконують мотиваційної функції, що зумовлює
їхню варіативність (старий лис (сич)). Вибір зооніма в таких випадках залежить від
конкретної ситуації, напр.: старий лис – «бувала, досвідчена людина; лукава, нещира,
хитра» [10: 335]; старий сич – «про старого з багатим життєвим досвідом, часто відлюдькуватого чоловіка» [10: 649].
Цікавими в плані дослідження є фразеологічні одиниці, що реалізують фіктивні
сценарії. О. Селіванова виділяє декілька різновидів псевдореференції таких одиниць [9:
161]. Перший ґрунтується на зіткненні реального й гіперболізованого неможливого: куди
і ворон кісток не заносить – «дуже далеко» [10: 124]; усі кози в золоті – «все здається,
сприймається кращим, ніж є насправді» [10: 303]. Другий, навпаки, зумовлений применшенням неможливого: ні мушка не забринить – «нема ніяких звуків, тиша» [10: 413]; і
миша не пролізе – «ніхто не пройде» [10: 390]. Третій різновид базується на ірреальності
суміщення тварини з певним предметом, не властивим їй, що визначає зміст «поганий,
не такий, як треба»: як свині наритники – «зовсім не пристало» [10: 631]; як свиня в хомуті – «негарно виглядати» [10: 631]; хоч вовк траву їж – «абсолютно байдуже, що буде»
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[10: 119]. Четвертий різновид становлять фраземи, які через складну низку асоціацій
пов’язують абсолютно нереальний факт і реальну подію: і жаба цицьки дасть – «хтонебудь загине, потрапивши у складні, незвичайні умови; хто-небудь не може домогтися
чогось» [10: 233]; бик на вухо ратицею наступив – «хто-небудь зовсім не має музичного
слуху» [10: 27]. П’ятий різновид репрезентує ірреальність позначеного сценарію як неможливість того, що супроводжує фразеологізм: як рак свисне – «невідомо скільки, коли;
дуже довго» [10: 592]; як свині з череди йтимуть – «ніколи» [10: 631]; аналогічно як
рибі парасолька [10: 598]. Нарешті, шостий різновид ілюструють фраземи-евфемізми:
під джмелем – «у нетверезому стані, напідпитку» [10: 195]; аналогічно під мухою [10:
413]; придавити комара – «задрімати, заснути» [10: 306].
Унаслідок спостережень людини за поведінкою тварин з’явилися фразеологічні сполуки, що становлять інтеграційно-порівняльний тип мотивації. Серед них розрізняємо
ті, що корелюють із різними типами предикатів: (поводитися) як муха в сметані – «повільно, незграбно» [10: 413]; (сидіти) як сорока на тину – «незручно, невлаштовано,
непостійно» [10: 677]; (жити) як бобер у салі – «дуже добре, заможно, безтурботно»
[10: 34], і ті, в яких основне смислове навантаження припадає на слово-супровідник і
які часто опосередковують зміст міри, кількості і т. под.: надутий, як сич; голодний, як
собака; злий, як муха в спасівку; червоний, як печений рак; повільний, як черепаха та ін.
Стереотипні уявлення про тварин можуть виникати внаслідок асоціативних зв’язків
із діями (звуками) цих тварин. Наприклад, сорока – стереотип балакучості (сорока на
хвості принесла [10: 677]); риба – навпаки (як риба [10: 597]); бджола, як і мушка, асоціюється з певними звуками (як бджоли у вулику – «гудіти, одночасно голосно розмовляти,
створюючи гомін» [10: 26]; ні мушка не забринить – «нема ніяких звуків» [10: 413]).
Стереотипною для етносу є і аксіологічна маркованість фразеологічних одиниць.
Здебільшого вона зумовлена оцінкою назв тварин. Так, негативні конотації супроводжують такі фраземи: підколодна змія, як баран в аптеці, як мокра курка, як свиня в дощ, як
пес санджарівський, ні пес ні баран – «не здатний ні на що» [10: 500] та ін. (Змія символізує підступність, баран – тупість, курка – нерозумну, жалюгідну істоту, свиня – неохайну,
пес – злу, люту істоту). І навпаки, позитивні конотації характерні для таких фразеологічних сполук: як бджола, як голубки, перша ластівка, на коні та ін. (Бджола – символ
працелюбства, голуб – вірності, ластівка – доброї звістки, кінь – добробуту).
Домінують негативно забарвлені фраземи. Прикметно, що навіть такі близькі для
людини свійські тварини, як кіт, собака, корова частіше оцінюються як погані: скажений
собака, як побитий собака, як собака в пилипівку, як собака палицю, як собака в човні, іще
кіт не валявся, як кіт табаку, знає, чия кішка сало з’їла, чорна кішка дорогу перебігла,
дійна корова, як корова язиком злизала та ін.
Багато фразеологізмів у мові функціонують як лайливі, вживаються для вираження
незадоволення, несхвалення, рідше жартівливого побажання: щоб тебе качка копнула,
щоб муха вбрикнула, щоб тебе горобці подзьобали.
Конотативна маркованість фразеологізмів забезпечується також емоційністю й експресивністю. Емоційність фразем пов’язана з функцією передавання настрою, почуттів, емоцій, переживань. Фраземи можуть виражати: радість (мов собака, який зірвався
з цепу); ненависть (як кіт із собакою); гордість (мухи в носі грають); тривогу, страх (як
скаженого собаки); хвилювання (коти шкребуть на серці) та ін.
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Експресивність детермінована насамперед «інтенсифікованою напругою» семантики фразеологічної одиниці, показником якої у словниковій дефініції виступають лексеми: дуже, зовсім, надто, ніколи, нікого та под.: як цап на зорях – «зовсім не розумітися»
[10: 754]; як теля в наритнику – «надто пишатися собою» [10: 708]; як собаці муха –
«дуже мало» [10: 413]; як щупак на сковорідці – «дуже сильно, надзвичайно» [10: 783];
ані рудої миші – «нікого немає, порожньо; абсолютно нікого» [10: 390].
Загалом фразеологізми із зоонімічним компонентом несуть у собі об’ємну, аксіологічно забарвлену інформацію, яка є специфічним способом відображення й оцінювання
тварин у свідомості людей. В основу концептуалізації тваринного світу покладені насамперед наївні уявлення людей про стереотипи поведінки тварин. Зауважимо, що тваринний світ може бути представленим у фраземіконі української мови не тільки зоонімами,
а й іншими знаками концепту ТВАРИНА, зокрема паронімами, як-от крила, пазурі, кігті,
копита, роги, хвіст та ін., але це вже матеріал іншого дослідження.
Проведені ж спостереження дозволяють зробити висновок, що фраземи із зоонімічним компонентом репрезентують тенденцію до інтеграції концептів ЛЮДИНА і ТВАРИНА. Мовна концептуалізація тваринного світу у фразеосистемі української мови
характеризується процесами антропоморфної аналогізації, що грунтуються на знаннях
про поведінку тварин, їх зв’язок із людиною, а також на аксіологічних стереотипах етносвідомості.
Подібне дослідження є перспективним, оскільки проектує наукові зацікавлення на
дослідження фразеологічного фонду мови як невичерпного інформаційного джерела, що
демонструє наступним поколінням стереотипні уявлення українського етносу про довкілля, культуру, історію, ціннісні орієнтації тощо. Застосування когнітивного підходу
дасть змогу дослідити етнокультурний аспект фразеологічних одиниць.
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ЛЕКСЕМЫ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
‘УМЕРЕТЬ’, ‘УМИРАТЬ’ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Стаття присвячена вивченню синонімів дієслів ‘умереть, умирать’, виражених
окремими словами і фразеологізмами в сучасній російській мові. Матеріал, який є предметом аналізу, запозичений із сучасних польських і російських словників.
Ключові слова: лексема, слово, фразеологічний зворот, синонім, синонімічний ряд.
Статья посвящена изучению синонимов глаголов ‘умереть, умирать’, выраженных
отдельными словами и фразеологизмами в современном русском языке. Материал, являющийся предметом анализа, извлечен из современных польских и русских словарей.
Ключевые слова: лексема, слово, фразеологический оборот, синоним, синонимический ряд.
The article is devoted to the study of synonyms of the verb ‘die’ expressed by means of
separate words and phrasemes in contemporary Russian. The material for the analysis was
collected from modern Polish and Russian dictionaries.
Key words: lexeme, word, phraseme, synonym, synonymy.
Смерть является неотъемлемой частью существования. Однако, несмотря на то, что
все знают, что такое смерть, все помнят о её неизбежности, далеко не у всех одинаковый
подход к этому явлению. Смерть часто кажется непонятной, таинственной, загадочной.
Со смертью связаны такие чувства как: тревога, волнение, страх, ужас. Широко известно, что о неприятных фактах и грустных моментах в жизни легче говорится, используя
образные средства языка, чем непосредственно, употребляя конкретные, точные слова.
В связи с этим одни пытались как бы «освоить» смерть, приблизить её к повседневной
жизни, снижая её торжественный характер, нередко наделяя высказывания о ней насмешкой или иронией. Другие считают смерть необычным, таинсвенным, возвышенным
явлением и говорят о ней, употребляя слова, относящиеся к высокой лексике.
Все эти попытки находят отражение в довольно большом количестве лексем и фразеологических оборотов, представляющих собой синонимические ряды единиц со значением ‘умереть, умирать’.
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150

Общие признаки фразеологизма и слова – это лексическое значение и грамматические категории. А.И. Молотков замечает, что сходство этих единиц проявляется в том,
что фразеологический оборот и слово можно соотнести по их лексическому значению
как синонимы [1:8].
В настоящей статье фразеологические обороты и лексемы, обладающие значением
‘умереть’, ’умирать’ будут рассматриваться с точки зрения их стилистической характеристики с учетом их принадлежности к группе нейтральных, экспрессивных, книжных,
разговорных и тому подобных единиц.
Следует обратить внимание на то, что синонимы – это языковые единицы, обла
дающие тождественным или близким значением. Поэтому в рассматриваемой группе собраны лексемы и фразеологизмы - синонимы к глаголам умереть, умирать, отличающиеся как разной стилистической окраской, так и некоторым оттенком значения. Среди них
находятся языковые единицы, называющие естественную смерть, натуральный процесс
умирания, и обороты, определяющие смерти: героическую, из-за несчастного случая, от
болезни и др. Отдельную группу составляют глаголы, относящиеся к смерти животных.
Почти во всех словарях в качестве синонимов слов ‘умереть’, ‘умирать’ помещаются
нейтральные глаголы: угаснуть, скончаться, погибать; разговорные мереть; просторечные помирать, упокоиться (устаревшее). Есть и такие глаголы, которые в современном русском языке относятся к высоким, устаревшим, но употребляются в функции компонента фразеологизмов, как например глагол почить (устаревший вариант: опочить)
[2:560], который появляется в устойчивых оборотах типа: почить вечным [непробудным]
сном – ‘умереть, скончаться’ [1:350]. Также к этой группе надо отнести фразеологизмы,
характеризующие героическую смерть с компонентом пасть (книжное) ‘погибнуть на
поле боя’: пасть на поле сражения [3:430], пасть смертью храбрых – ‘умереть героем’
[4:266], пасть жертвой чего – ‘погибнуть от чего-л., во имя чего-л.’ [4:79]. Высокий
оттенок значения характеризует фразеологические обороты лечь костьми ‘погибнуть в
бою, на поле брани’ [4:120], класть (положить) голову [жизнь, живот] за кого ‘поги
бать, умирать за кого-л.’ [4:109], отдать (отдавать) жизнь за кого, что ‘пожертвовать
жизнью, умереть, защищая кого-л., что-л.’ [4:80], положить жизнь за кого, что ‘пожер
твовать жизнью, умереть, защищая кого-л., что-л.’ [4:80], положить (сложить) голову
‘умереть, погибнуть во имя чего-л.’ [4:52], положить душу за кого, что ‘отдать жизнь,
пожертвовать жизнью’ [4:74].
Следующую группу составляют фразеологизмы, в которых значение ‘умереть’ выражается посредством применения компонентов дух, душа, вздох: испускать последний
вздох [дух] [5:90], испустить дух [дыхание, душу, последний вздох] [3:430].
Умереть связано также с границей, концом жизни [2:560], что проявляется в оборотах: кончить (кончать) жизнь [век] [4:116], кончить земное поприще (существование)
[3:430], окончить дни свои [1:296].
К фразеологическим единицам с данным значением принадлежат и такие как: велеть
долго жить [4:81], лечь (ложиться) в гроб [в могилу, в землю] [1:231], найти себе могилу [4:152], найти (находить) смерть [могилу, конец] [4:161], проститься (прощаться)
с жизнью [с головой] [4:226], сложить кости [4:264], приказать долго жить [6:389],
или: приложиться к предкам, проститься с жизнью, пропеть лебединую песню [3:430],
покинуть земную сень, покинуть земные пределы [7].
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Отдельную группу фразеологизмов, связанных со смертью, точнее с процессом умирания, относящихся к высоким, образуют обороты с компонентом бог: отдать (отдавать) богу душу [4:74], волей Божией скончался, предстать перед богом [7], почить в
бозе [боге] [6:385], бог прибрал кого [2:560].
Во многих случаях синонимами слова умереть являются фразеологизмы с компонентом спать (уснуть), например: спать вечным [посл едним, могильным] сном [4:270],
спать сном могилы [4:270], уснуть вечным [последним, могильным] сном [4:304], уснуть
навеки [навсегда] [4:304].
Смерть сравнивается с путём, дорогой и поэтому значение ‘умирать’, ‘умереть’
передается с помощью компонентов – глаголов движения, например: сойти (сходить)
[уйти (уходить)] в могилу [4:152], уйти (уходить) из жизни [к праотцам; в могилу; в
землю] [4:301], уйти из жизни [в лучший мир, к праотцам] [8:987], уйти в елисейские
поля; отойти в вечность [в горняя, в лоно Авраама] [7], отойти (отходить) в вечность
[1:305].
Можно также: отправиться (отправляться) на тот свет [1:306], отправляться (отправиться) к праотцам [1:305] или: переселиться в лучший [иной, другой] мир
[4:151].
Сравнительно многочисленную группу составляют просторечные фразеологизмы:
дать (давать) дуба [4:72], протянуть (протягивать) ноги [1:370], дух [душа] вон
[1:148], с шутливой окраской: отдать (отдавать) концы [4:184], или грубое: сыграть в
ящик [4:284]. Здесь нельзя не обратить внимания на множество просторечных, нередко
грубых слов и выражений со значением ‘умереть’, употребляемых в разговорной речи,
например глаголы: перекинуться, гигнуться, загнуться, скопытиться, окочуриться,
скапуститься, скапутиться, сдохнуть, свернуться [2:560], а также фразеоллгизмы: вре
зать дубаря, задрать [протянуть] ноги, отбросить когти, откинуть коньки, загнуть
[откинуть] копыта, отдать концы, откинуть хвост, свалиться с копыт, зажмуриться [7]. О внезапной смерти говорится в просторечном фразеологическом обороте: карачун пришел (кому) [1:195].
Среди фразеологизмов, обладающих значением ‘умереть’ есть и устаревшие единицы, например: отойти от мира <сего> [1:305], смежить очи [глаза] [1:437] и др.
Необходимо отметить лексемы, связанные с умиранием, относящиеся, в основном,
к животным, например, о животных, насекомых: дохнуть [9:281], издыхать, издохнуть
[9:380], околеть [9:708], пасть, пропасть [3:430]. Надо подчеркнуть, что эти глаголы
могут также употребляться как бранные слова в отношении к людям [9:708], примером
послужит здесь фразеологический оборот: дохнут [мрут] как мухи – ‘умирают в большом количестве’ [4:156].
Приведенный анализ подтверждает богатство языковых средств, отличающихся значением ‘умереть, умирать’ в русском языке, которые доставляют нам информации не
только о характере развития языка, особенно фразеологии, но и являются источником
знаний о способах понимамаия и называния процесса смерти.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ИНТОНАЦИИ
АФРОАМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Дане наукове дослідження присвячене проблемі вивчення територіальної варіативності інтонації, а зокрема інтонації монологічного мовлення носіїв афро-американського варіанту англійської мови.
Ключові слова: афроамериканський варіант англійської мови, територіальні інтонаційні особливості, соціолінгвістика, регіонально маркований текст.
Данное научное исследование посвящено проблеме изучения территориальной вариативности интонации, а в частности, интонации монологической речи носителей
афроамериканского варианта английского языка.
Ключевые слова: афроамериканский вариант английского зыка, территориальные
интонационные особенности, социолингвистика, регионально маркированный текст.
The present research is dedicated to the problem of territorial intonation variation’s study,
intonation of monologue speech of Afro-American variant of English language in particular.
Key words: Afro-American variant of English language, territorial intonation peculiarities,
sociolinguistics, regionally marked text.
Афроамериканский диалект (African American English - AAE) или Эбоникс – это
один из диалектов американского английского, носителями которого является афроамериканское население США. Как и другие американские диалекты, афроамериканский
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диалект является вариантом языка, с собственным набором правил, который отличается
от других диалектов фонетикой, лексикой и грамматикой [1].
Слово “еbonics” образуется путем сложения двух слов: “ebony” (черный) и “phonics”
(звуки), что означает «черная фонетика» [2].
Существует несколько теорий происхождения негритянского английского. Первая
– креольская, предложенная Д. Уинфордом [2]. По мнению сторонников этой теории,
нынешний диалект возник на основе «релексификации» (т.е. замены лексического наполнения грамматических моделей без изменения последних) так называемого общего
креольского языка плантаций, распространенного в ранний период колонизации Америки по всей территории Юга. (Bailey, Stewart, Dillard). Рабы, привезенные в Североамериканские штаты, завезли с собой западноафриканские языки, в контакте с белыми
хозяевами развили примитивный способ общения с использованием английской лексики, а звуковой строй языка представляет собой нечто среднее между его английским и
африканским источниками [2].
Вторую теорию разрабатывают американские диалектологи. Они считают, что язык
появился на основе специфических диалектов юга США, на которые особенно повлияли
восточно-английские диалекты.
Третья, самая актуальная, – теория социолингвистическая. Она говорит, что своей
непохожестью, другим словарным составом язык обязан тому неприятному факту, что
его носители в течение нескольких веков были загнаны в черное гетто больших городов
(так называемые “inner cities”) – и в замкнутых, вытесненных в нижний класс сообществах, в ограниченном пространстве появилось это своеобразное явление [2]. По словам
Дж. Бо: «Темнокожее население оставалось изолированным в бедных гетто и в результате сохранило свой диалект. Физическая изоляция способствовала лингвистической изоляции и сохранению афроамериканского разговорного (vernacular) языка» [4].
Обратившись к проблемам изучения афроамериканского языка, отметим, что данной
проблемой занималось большое количество как западных, так и отечественных специалистов, таких как D. Crystal [5], C. Baugh и T.Cable [6], Р.В. Резник, Т.С. Сорокина [7],
Швейцер А.Д [8] и многими другими. Следует обозначить и особый вклад в изучение
афроамериканского английского американского социолингвиста У. Лабова.
Исследование афроамериканского варианта английского языка неразрывно связано
с изучением различных социальных процессов, именно поэтому в рамках американской
социолингвистики Black English остается приоритетным предметом изучения. При этом
вполне естественно, что речь представителей белого населения будет отличаться от речи
афроамериканцев, поскольку в рамках социолингвистики различия определяются социальным окружением – местом жительства, наличием языковых личностей, ситуациями
общения, в которых индивид себя проявляет. [3].
Объектом исследования является изучение акцентно-мелодических особенностей
афроамериканского варианта английского языка.
Предметом исследования является территориальные интонационные особенности
афроамериканского варианта английского языка.
Цель исследования заключается в определении интонационных особенностях регионально маркированного текста, а также в обобщении и систематизации полученных
данных.
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Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
- проанализировать историю возникновения афроамериканского варианта английского языка;
- выявить основные территориальные интонационные особенности речи носителей
афроамериканского варианта английского языка с учетом таких параметров как:
а) паузация,
б) синтагматическое членение,
в) темп речи (быстрый, средний, медленный),
г) акцентно-мелодические контуры;
- на основе экспериментального материала выявить закономерности интонационного оформления территориально маркированного текста с учетом гендерных и профессиональных особенностей носителей языка.
Проведенный анализ позволил нам разделить дикторов на 3 группы:
- северо-восточный тип
- северный тип
- западный тип
Основным материалом нашего исследования послужил документальный фильм
“The History of Afro American Lives 4”. В нем рассматривается речь 7 дикторов разных
полов - женщин и мужчин - из различных регионов США и разных профессиональных
сфер деятельности, из которых – 4 женщины в возрасте 56 – 68 лет, и 3 мужчин, в возрасте от 55 до 79 лет. Далее дикторы были обозначены как дикторы с соответствующим
порядковым номером. Упомянутые данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Данные о дикторах, носителях афроамериканского английского языка
Диктор 1
Oprah Winfrey
актриса, ведущая ток шоу, продюсер
Диктор 2
Whoopi Goldberg
актриса, ведущая ток шоу
Диктор 3
Sara Lawrence-Lightfoot социолог, профессор
Диктор 4
Mae Carol Jemison
Врач-терапевт астронавт NASA
Диктор 5
Quincy Jones
дирижёр, аранжировщик, композитор,
телевизионный продюсер, трубач.
Диктор 6
T.D. Jakes
священник
Диктор 7

Henry Louis Gates JR.

ученый

Главной составляющей акцентно-мелодического контура является шкала. Анализируя речь дикторов и, основываясь на полученных результатах, можно отметить, что
преобладающим типом мелодической шкалы является скользящая шкала в сочетании с
восходящим и восходяще-нисходящим ядерным тоном, что позволяет утверждать следующее: речь носителей афроамериканского английского отличается значительной степенью эмоциональности.
Говоря от темпоральных отличиях интонационного оформления регионально-маркированного текста, следует уточнить, что под темпом обычно понимают скорость протекания речи во времени, а в частности длительность речевого отрезка и паузы. Выделяют
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три типа темпа: средний, быстрый и замедленный. Анализ темпоральных данных показал, что, в большинстве случаев, речь дикторов можно отнести к среднему и быстрому
темпам. Данные исследования позволили заключить, что особенности темпа зависят
от следующих факторов: эмоционального состояния человека (Диктор 7 “ How much
pain and misery and squalor and suffering did our ancestors experience when they were sold
into slavery from beaches like this and shipped to the New World” – темп замедлен из-за
большой частоты эмфатических пауз, передающих весь спектр переживаний автора, показывая всю драматичность и важность высказывания) и рода занятия человека (речь
диктора 6 характеризуется мелодичностью и скользящей шкалой, напоминая молитву в
виду профессиональной деятельности говорящего “ Is that true? It’s like a set of twins who
were separated at birth and raised in two different parts of the world and they meet together
for the first time”). Возрастной фактор, также как и гендерные особенности не являются
релевантными в данном исследовании, что полностью соответствует исследованиям У.
Лабова, который в своих исследованиях отмечает следующее: мужчины меньшим образом подпадают под общие стандарты языка различных рас и социальных групп, чем
представители женского рода.
В проанализированном материале исследования преобладали синтагматические паузы, паузы хезитации, что обусловлено особенностями спонтанной речи. ( Диктор 1. “I’ve
been told that I was zooloo and when I am in Africa I always feel, you know, I feel like I look
zooloo…”, диктор 2: “So, whole stories are gone, whole lives are gone, whole history is gone,
and that bothers me, because there is no emotional compensation for that, you know, when you
sit with the focus and they say, well, you know…”). Наиболее частотны в нашем исследовании - краткая и сверхкраткая паузы (таблица 2).
Территориально материал исследования был поделен на 3 группы:
- северо-восточный тип
- северный тип
- западный тип
В результате перцептивного исследования мы можем утверждать, что, северный тип
охватывает территорию штата Иллинойс. Данная группа характеризуется следующими
особенностями: преобладанием сверхкратких пауз и использованием нисходяще – восходящего ядерного тона в сочетании со скользящей шкалой, что говорит об эмоциональной
окраске голоса, свойственной жителям этого региона.
Северо-восточный тип произношения, включающий штаты Нью-Йорк, Массачусетс,
близок по своим интонационным характеристикам диалектам Северного региона, однако
отличается более быстрым темпом речи, наличием большего количества синтагматических пауз.
Западный тип представлен Калифорнией и характеризуется преобладанием сверхкратких пауз и скользящей шкалой в сочетании со сложным тоном типа Fall-Rise и отличается эмоциональной насыщенностью.
Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию можно с уверенностью
заключить, что просодия афроамериканского английского языка имеет свои отличительные особенности, которые, прежде всего, говорят об эмоциональной окраске речи
носителей этого диалекта, а также о территориальной вариативности. Перспективным
направление данного исследования является расширение экспериментального корпуса
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с привлечением фонетистов – экспертов, что даст возможность более полно раскрыть
территориальную и интонационную вариативность афроамериканского варианта английского языка.

имя

диктор 1

диктор 2

Таблица 2

Результаты перцептивного исследования
анализируемого материала
Место жипол
воз- Сфера деяТемп
тельства
раст тельности
женМесто
ский
рождения:
Kosciusko,
Миссисипи,
Место жительства:
Калифорния
Нью-Йорк
женский

58

Шкала/
терминальный
тон
актриса, веду- быстрый Sliding
щая ток шоу,
Scale +
продюсер
Fall Rise

паузация
сверхкраткая

57

актриса, веду- быстрый Fall -Rise краткая
щая ток шоу

диктор 3

Бостон
(Массачусетс)

женский

68

быстрый High-Fall краткая
социолог,
профессор
Harvard Graduate School of
Education

диктор 4

Чикаго
(Иллинойс)

женский

56

Врач-терапевт средний
астронавт NASA

диктор 5

Чикаго
(Иллинойс)

мужской

79

диктор 6

Южный
Чарльстон,
(Западная
Виржиния)
Кейсе (Западная Виржиния)

мужской

55

дирибыстрый Sliding
жёр, аранжиScale
ровщик, композитор, телевизионный
продюсер,
трубач.
священник
быстрый Sliding
Scale

сверхкраткая

мужской

62

ученый

средняя

диктор 7

средний

Fall-Rise

Sliding
Scale

сверхкраткая
сверхкраткая
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ДЕРИВАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ
Дана стаття присвячена актуальним проблемам сучасної української термінології.
А саме – джерелам формування термінів лексикології та принципам їх деривації. Розглянуто приклади зовнішнього і внутрішнього словотворення термінів лексикології.
Ключові слова: термінологія, деривація, форма терміну, дефініція терміну.
Данная статья посвящена актуальным проблемам современной украинской терминологии. А именно, - источникам формирования терминов лексикологии и принципам их
деривации. Рассмотрены примеры внешнего и внутреннего словообразования терминов
лексикологии.
Ключевые слова: терминология, деривация, форма термина, дефиниция термина.
The article deals with actual problems in the field of modern Ukrainian terminology,
namely, sources of lexicology terms formation and principles of their derivation. Examples of
the inner and external word-formation of lexicology terms were analyzed.
Key words: terminology, derivation, term form, term definition.
© Дерба С.М., 2012
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Для сучасного термінознавства й термінографії важливим є теоретичне осмислення
системних відношень між термінами, зокрема в лінгвістичній термінології. З’ясування
особливостей системної організації української лінгвістичної термінології, семантичних
відношень між її одиницями має велике значення для виявлення законів семантичного розвитку терміносистем, для подальшого впорядкування і стандартизації цього шару
української наукової термінології.
Для вивчення деривації у термінології нами обрано велику за кількістю термінів
українську лінгвістичну термінологію з лексикології. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю: а) уточнення деяких теоретичних положень українського
термінознавства; б) узагальнення аналізу деривації українських лінгвістичних термінів
лексикології на великому фактичному матеріалі. В українському мовознавстві відсутнє
узагальнене комплексне дослідження деривації української лінгвістичної термінології.
Об’єктом вивчення є українські лінгвістичні терміни лексикології, засвідчені у
словниках та підручниках для вищих навчальних закладів. З’ясування особливостей деривації лінгвістичних термінів становить предмет дослідження. Для аналізу відібрано
більше ста термінів, з їхніми дефініціями. поданих у сфері фіксації: термінологічних
словниках, виданих у 90-і роки ХХ ст. – на початку ХХI ст. Залучено також й підручники
з лексикології для студентів вищих навчальних закладів.
Більшість сучасних учених наголошує, що термін менше залежить від контексту, ніж
звичайне слово, тому одиниці спеціальної лексики найкраще вивчати саме за словниками, що містять термінологічні дефініції: “Будь-який тлумачний словник – це вид гранично спресованого семантичного опису... Відбиваючи через терміни систему наукових
понять, словник є засобом експлікації лексики мови науки... і тим самим засобом зв’язку
між філософським та лінгвістичним розумінням мови науки” [1: 51]. Певна обмеженість
дослідження семантичних відношень лише на матеріалі словників, а також деяка невідповідність словникової кодифікації мовній нормі не завадять, на нашу думку, повноцінності такого дослідження, оскільки лексикографічні праці досить повно відбивають
реальний стан термінології на конкретному етапі її розвитку.
Метою роботи є з’ясування особливостей деривації української лінгвістичної термінології у галузі лексикології, яка є складовою частиною лексичної системи української
мови. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких основних завдань: 1.
Виділити науково-технічні терміни серед суміжних з ними номінацій спеціальної лексики. 2. Уточнити певні теоретичні положення термінознавства. 3. Подати всебічну
характеристику українських лінгвістичних термінів у галузі лексикології. 4. З’ясувати
особливості деривації української лінгвістичної термінології лексикології. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній: 1) уточнено деякі загальнолінгвістичні поняття;
2) уперше в умовознавстві досліджено деривацію українських лінгвістичних термінів
(лексикології).
Дане дослідження має практичне значення, оскільки його результати можуть бути
використані в лексикографічній роботі (під час укладання термінологічних словників і
програм комп’ютерного перекладу української лінгвістичної термінології), у навчальному процесі (під час розроблення й викладання курсів із лексикології сучасної української
літературної мови, спецкурсів і спецсемінарів, присвячених проблемам культури мови,
у курсі термінознавства, а також у спецкурсах для фахівців філологічного профілю). Ви159

словлені в роботі узагальнення, спостереження й рекомендації будуть корисними для
подальшого внормування української наукової термінології на сучасному етапі, систематизації фактів сучасної лексикографії, що сприятиме її подальшому вдосконаленню.
Українські і зарубіжні вчені іноді розуміють терміни як особливі слова, що протиставляються загальновживаним лексемам семантичною і граматичною структурою.
Проте переважна більшість сучасних дослідників визнає загальномовну природу термінологічних одиниць на тій підставі, що, по-перше, у плані вираження терміни-слова
нічим якісно не різняться від слів загальновживаної мови, оскільки акцентологічно, фонетично, структурно-граматично оформлені і реалізують синтагматичні зв’язки у складі
словосполучення та речення за законами конкретної мови. По-друге, вони цілісно виділяються та вільно відтворюються в мовленні. По-третє, їм, як і всім словам (за винятком
службових), властива номінативна функція, хоч називають вони, на відміну від загальновживаних слів, не побутові поняття, предмети та явища, а наукові поняття спеціальної галузі знання. У зв’язку із цим досить поширеною серед українських та зарубіжних
мовознавців є думка, що терміни – це слова в особливій функції. Ми приєднуємося до
тих учених, хто визнає термінологію функціональним різновидом загальнолітературної
лексики. Таким чином, термін є членом терміносистеми й одиницею загальномовної
системи, тому він функціонує за законами обох цих систем: це одиниця мовного та професійно-наукового знання, оскільки акумулює загальномовну і спеціальну інформацію,
у цьому – двоєдина сутність терміна. Зазначимо, що як терміни в українській лінгвістичній термінології використовуються спеціалізовані загальновживані слова, тобто слова в
особливій функції (істота, поняття), і мовні одиниці, створені або запозичені спеціально для цієї галузі знання (публіцистичний стиль, авторські неологізми, арготизми,
синекдоха, синоніміка та ін.). За нашими спостереженнями, в українській лінгвістичній
термінології (лексикології) домінують специфічні мовні одиниці (90%). Виявивши неоднорідність складу цієї термінології і вважаючи за недоцільне протиставляти термін і
загальновживане слово, можемо стверджувати, що раціональніше в кожному окремому
випадку встановлювати ступінь термінологічності словесного знака (за специфікою семантики, за належністю його до певної системи знаків тощо).
У 70-ті роки ХХ ст. у германомовних країнах Європи виник термін мова для спеціальних цілей. Зазначаючи значні фонологічні, орфографічні, лексичні розходження,
здавалося б, єдиної німецької мови на території Австрії, Бельгії, НДР, Швейцарії, дослідники, що працювали в галузі термінології, поставили питання про необхідність збереження єдиної німецької мови хоча б у галузі спеціальних знань. Так склалось поняття
«мова для спеціальних цілей». Це поняття близьке до нашого підмова, оскільки основою
будь-якої мови для спеціальних цілей є спеціальна лексика. Тобто, мову для спеціальних
цілей можна вважати одним з одних типів підмови, що властиві спеціальній комунікації
в галузі науки і техніки [1: 63]. В. М. Лейчик стверджував: «Терміни фігурують як такі
саме в лексиці мови для спеціальних цілей, а не в лексиці тієї чи іншої природної мови
в цілому» [2: 9].
На мові для спеціальних цілей складаються термінологічні словники, термінологічні
стандарти, опис терміносистем, технологічних процесів, конструкцій і т. і. Деякі учені
вважають, що предмет загальної термінології – мова для спеціальних цілей. З точки зору
функціональної лінгвістики – це функціональна мова, мова у спеціальній функції, під160

мова даної національної мови. Це моно функціональна мова на відміну від національної
літературної мови, яка поліфункціональна.
Таким чином, галузева термінологічна лексика української лінгвістики, а саме лексикології – це автономна і відносно замкнена термінологія, що не позбавлена впливів
загальновживаної мови та термінологій інших галузей. Лексикологія – це розділ мовознавства, що вивчає слово як основну одиницю мови і словниковий склад мови – лексику.
Лексикологічні дослідження ведуться в аспекті теорії слова, у семантичному, соціолінгвістичному та інших аспектах.
Семантичні аспекти лексичних одиниць досліджуються в лексичній семантиці (семасіології): це природа лексичного значення слова, його типи, структурування; слово
як назва і явище номінації; полісемія, її типи і шляхи формування; лексико-семантична
система мови та її конкретні вияви, що реалізуються в групуванні слів за їхніми значеннями або формою, за парадигматичними відношеннями або синтагматичними зв’язками:
синонімія, антонімія, паронімія, гіпонімія, омонімія, лексико-семантичні групи, лексикосемантичні поля, сполучуваність тощо.
Стилістичні аспекти вивчаються в плані, по-перше, диференціації національної мови
на загальнонародну і не загальнонародну (наприклад, діалектизм, професіоналізм, жаргон, арго, сленг та ін.), а загальнонародної – на літературну мову і просторіччя; по-друге,
диференціації літературної мови на функціональні стилі, по-третє, емоційно-експресивних та емоційно-оцінних характеристик слів і, по-четверте, художньо-естетичне використання різноманітних семантик та форм, особливостей слів (наприклад, терміни троп
чи фігура мови).
Лексика (грец. lexikos «словниковий») — це словниковий склад мови з фразеологією
включно. За допомогою лексики ми членуємо навколишній та свій внутрішній світ на
частини і кожній із них присвоюємо назву-замінник. Розділ науки про мову, який вивчає
лексику в усьому її обсязі, називається лексикологією.
Усі слова мови становлять її лексику (словниковий склад). Лексикою називають також певну частину словникового складу мови: лексика абстрактна, лексика термінологічна, лексика побутова, лексика емоційна і т. д. Найбільше багатство кожного суспільства — його мова, а в мові — її словниковий склад. Лексичне багатство мови свідчить
про рівень розвитку суспільства. В українській мові лише загальних назв (разом із термінами) кількасот тисяч. А якщо врахувати й те, що багато слів мають не одне, а кілька
значень, то стане зрозумілим, наскільки неосяжна лексика високорозвиненої мови. «А
мова — як море», — сказав письменник С. Плачинда, маючи на увазі лексику.
Терміни-слова за ступенем похідності терміни-слова поділяємо на дві групи: а) непохідні: антонім, лексика, жаргон, контекст; б) похідні: афіксація, жаргонізми, парономазія
тощо.
Терміни-слова в українській лінгвістичній термінології мають певні особливості
плану вираження порівняно зі словами загальновживаної мови. Це стосується, наприклад, їхнього походження. У загальновживаній мові спостерігається превалювання одиниць слов’янського походження, кількість же запозичених слів є меншою. Досліджуючи
термінологію лінгвістичної галузі знання, ми звернули увагу на те, що тут частіше використовуються терміни іншомовного походження, що зумовлено кількома причинами:
1) запозиченням іншомовної назви разом із уведенням наукового поняття до української
161

лінгвістичної галузі; 2) зручністю позначення спеціального поняття в деяких випадках
однозначним, точним, коротким іноземним терміном; 3) прагненням окремих учених до
інтернаціоналізації певної галузі науки тощо. Наприклад: контекст, синонім, абревіація.
Аналіз лексикографічних праць останнього десятиліття ХХ ст. – поч. ХХІ ст. свідчить,
що до складу української лінгвістичної термінології уведено велику кількість іншомовних одиниць унаслідок стрімкого науково-технічного прогресу, розвитку галузевих терміносистем.
В українському мовознавстві спостерігається неоднозначне ставлення до термінологічних запозичень, хоча вчені загалом розуміють неминучість їх використання. І річ не
лише в тому, що деякі чужомовні одиниці спеціальної лексики можуть бути коротшими,
точнішими або вже мати в українській лінгвістичній термінології (лексикології) розгалужені словотвірні гнізда, але і в тому, що весь такий термінологічний фонд нереально замінити питомими відповідниками, не створивши при цьому інших великих проблем (полісемії, омонімії). Ми переконані, що в кожному окремому випадку під час запозичення
терміна слід усебічно аналізувати ступінь його придатності для позначення наукового
поняття, точності, деривативної здатності, а також визначати ступінь його необхідності
для української лінгвістичної термінології.
Досить поширеними в українській лінгвістичній термінології є складні терміни,
що, на нашу думку, спричиняється складністю пойменованих понять (явищ, процесів):
загальновживана, інтернаціоналізм, офіційно-діловий, розмовно-оповідне, семантикостилістичні тощо.
Своєрідністю досліджуваної термінології є також і те, що в ній широко вживаються абревіатури, які, коротко і здебільшого точно називаючи наукові поняття, сприяють
лаконічності в науковому спілкуванні під час передавання спеціальної інформації: ГЗ –
граматичне значення, ЛЗ – лексичне значення, ПС – публіцистичний стиль.
Терміни-слова слід розуміти як цілісні мовні одиниці, що належать до тієї чи іншої
частини мови і мають певну граматичну оформленість. В українському мовознавстві дослідники визнають, що з повнозначних одиниць мови займенники (через свою невизначеність поза контекстом) та числівники не використовуються в ролі термінів, щоправда,
числівники можуть бути словотворчими компонентами термінів або функціонувати у
складі номенклатурних назв [3]. Окремі науковці до частин мови, які не можна вважати
самостійними термінологічними одиницями, зараховують також прикметники, дієслова, прислівники, оскільки, наприклад, прикметники позначають не спеціальні поняття,
а лише їхні ознаки, дієслова ж не застосовуються як терміни через неспроможність вираження родо-видових відношень, через обмеження словотворчих можливостей тощо.
Тому ці науковці, уважаючи, що прикметники, дієслова, прислівники не можуть бути
самостійними термінами, твердять про використання цих частин мови під час творення
складних і складених термінологічних одиниць [3]. Однак усе частіше в українському
термінознавстві ставиться під сумнів неможливість інших повнозначних частин мови,
окрім іменників, позначати наукові поняття. Досить багато сучасних дослідників, посилаючись на мовленнєву практику, наукові тексти, визнає термінологічність таких частин
мови, як прикметники, дієслова (у тому числі й дієприкметники), прислівники, хоча й
підкреслює, що ступінь їхнього термінування різний. Так, Н. Непийвода зауважує, що
науковий виклад набуває іменного характеру за рахунок абстрактних термінів-іменників,
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оскільки досить часто “семантику дії і властивості, яка в звичайній мові найчастіше передається за допомогою дієслів і прикметників, у науковому стилі передають абстрактні
іменники” [4: 99]. Ці погляди українських мовознавців близькі до наукових положень,
висловлюваних різними зарубіжними дослідниками термінів. Одні з них не визнають
термінів, виражених повнозначними частинами мови, окрім іменників, субстантивованих прикметників, іменникових словосполучень, при цьому неспроможність прикметників і дієслів бути термінами аргументується несамостійністю їхніх граматичних значень, “суфіксально-словотвірною бідністю дієслів” тощо. У зарубіжному мовознавстві
сьогодні все частіше твердять про термінологічну спроможність інших повнозначних
частин мови, окрім іменників. Отже, зарубіжні науковці слушно визнають термінологічно спроможними такі частини мови, як прикметники, дієслова, прислівники, якщо вони
називають поняття певної дисципліни.
У сучасних тлумачних термінологічних словниках науково-технічної галузі, як правило, подано лише терміни-іменники та іменникові словосполучення, що, на наш погляд,
свідчить про позицію авторів у питанні морфологічного вираження термінологічних
одиниць. У перекладних же термінографічних працях як самостійні терміни подаються
назви спеціальних понять, виражені іменниками, прикметниками, дієсловами (зокрема
дієприкметниками). Причому наводяться всі спільнокореневі терміни, пов’язані одним
термінологічним значенням, тобто всі, що належать до одного “словотворчого гнізда”.
Видається слушною думка Ф. Циткіної про те, що термінами є прикметники, і дієслова,
і прислівники, якщо вони входять до одного такого гнізда. В аналізованій українській
лінгвістичній термінології (лексикології) нами виявлено велику кількість словотворчих
гнізд. Наприклад, термін синонім має такі спільнокореневі слова: синонімія, синоніміка,
синонімічний ряд.
Терміни-словосполучення, за нашими спостереженнями, безумовно превалюють у
термінологічних словниках української мови 90-х років ХХ ст. – початку ХХI ст., що є
свідченням понятійної складності її одиниць: синтагматичні відношення, семантичне
поле, територіальний діалект, функціональний стиль, абстрактне значення, пасивна
лексика тощо. Такі одиниці мають властивості як окремих термінів-слів (системність,
наявність дефініції, тенденція до моносемічності в межах свого термінологічного поля),
так і властивості словосполучення (структурне вираження – синтаксична конструкція).
Українські вчені визнають, що не всі словосполучення, що вживаються в текстах наукового стилю, є термінами, а лише ті, які номінують одне поняття спеціальної галузі
знання. Тому терміном-словосполученням вважаємо сполуку двох чи більше лексем, поєднаних за допомогою підрядного зв’язку, яка називає одне поняття лінгвістичної галузі
та має дефініцію, що закріплюється у спеціальній літературі (зокрема в термінологічних
тлумачних або енциклопедичних словниках). Більшість складених термінів лінгвістики
переважно не має ідіоматичного характеру, їхня семантика здебільшого вмотивовується
значенням компонентів: “Кожен член у структурі складеного найменування є показником характерних властивостей означуваного, тому в кожному з них реалізується
частка цілісної смислової єдності, основою якої виступає семантика всіх членів сполуки” [5: 158].
Серед термінів-словосполучень української лінгвістичної термінології (лексикології) виділяємо такі самі типи, які існують і в загальновживаній мові: це словосполучення
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з різними видами синтаксичного підрядного зв’язку між їхніми компонентами. Підкреслимо, що в досліджуваній галузі функціонують здебільшого іменникові складені терміни (за лексико-граматичною природою стрижневого слова), що пояснюється особливою
роллю іменників у сфері спеціальної лексики. Для української лінгвістичної термінології типовими є безприйменникові і прийменникові синтаксичні конструкції, серед яких
виокремлюємо двокомпонентні (етнографічні діалектизми, загальномовні неологізми,
науковий стиль) й багатокомпонентні (емоційно забарвлена лексика, позанормативний
елемент літературної мови).
Як свідчить аналіз, в українській лінгвістичній термінології (лексикології) превалюють двокомпонентні терміни-словосполучення. Двокомпонентні складені терміни
української лінгвістичної термінології створюються за такими термінотвірними моделями: 1) прикм. (дієприкм.) + імен. (іменник указує на родове поняття, прикметник
або дієприкметник – на видові ознаки): парадигматичні відношення, пасивна лексика;
2) імен. + імен. (основне семантичне навантаження передає стрижневе слово, виражене
іменником у називному відмінку): найменування предметів, значення слова. Серед цих
моделей домінує перша модель, яка дає змогу передавати родо-видові відношення між
науковими поняттями.
Двокомпонентні терміни-словосполучення є ґрунтом для утворення багатокомпонентних (три-, чотирикомпонентних та з більшою кількістю складових, що утворюються
шляхом додавання до двокомпонентного ще одного компонента, який деталізує поняття)
термінів-словосполучень, серед яких поширені трикомпонентні із такими структурами:
1) прикм. + (прикм. + імен.): стилістично індивідуальна професія; 2) імен. + (прикм.
+ імен.): здатність мовних компонентів; 3) (прикм. + імен.) + імен.: значеннєва одиниця мови. Термінологічність цих та інших багатокомпонентних термінів-словосполучень
підтверджує наявність дефініцій у термінографічних працях.
Ми вважаємо, що термін займає певне місце в термінології і на підставі класифікаційних зв’язків, і на підставі своїх мовних властивостей. Для української лінгвістичної
термінології (лексикології), як і для термінологій інших мов, властивий вищий ступінь
системної організації порівняно із системою загальновживаної лексики, який зумовлюється двома причинами: а) наявністю логічних зв’язків між науковими поняттями, що
встановлюють класифікаційну ієрархію останніх; б) регулярним і регулювальним утручанням філологів і фахівців відповідних галузей в організацію складових її терміносистем. Системність української лінгвістичної термінології (лексикології) виявляється й у
плані змісту, й у плані вираження, однак насамперед – у плані змісту термінів, що можна
простежити на прикладі існування гіперо-гіпонімічних зв’язків між термінами (безліч
можливих прикметників до іменника).
Отже, українська лінгвістична термінологія (лексикології) – це відносно замкнена
термінологія, що постійно еволюціонує й розширюється. Здійснюючи системний аналіз
термінів з лінгвістичного погляду, нам видається найважливішим виявити зв’язки між
елементами української лінгвістичної термінології (лексикології) й розкрити її структуру, що дасть змогу глибоко і всебічно проаналізувати самі терміни лінгвістичної галузі.
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УДК 811.11-112:81’367
Жизневская О.Н.
(Минск, Беларусь)
СТЕРЕОТИП РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА БЕЛОРУСОВ
На матеріалі паремій виявляються найбільш значущі фасети, що складають профіль стереотипу батьківських стосунків у картині світу прислів’їв. Описуються культурно-мовні образи матері, батька, дитини. Відзначається роль традиційних уявлень
про родину, що їх відбито у прислів’ях, у вивченні і осмисленні змін в інституті сучасної
білоруської родини.
Ключові слова: картина світу прислів’їв, стереотип (культурно-мовний образ), профіль стереотипу, стереотип батківських стосунків.
На материале паремий выявляются наиболее значимые фасеты, составляющие профиль стереотипа родительских отношений в пословичной картине мира. Описываются
культурно-языковые образы матери, отца, ребёнка. Отмечается роль традиционных
представлений о семье, отражённых в пословицах, в изучении и осмыслении преобразований в институте современной белорусской семьи.
Ключевые слова: пословичная картина мира, стереотип (культурно-языковой образ), профиль стереотипа, стереотип родительских отношений.
In the article paroemias help to elicit the most significant facets composing a profile of
parent-child relationship stereotype in proverb-based worldview. The article describes cultural
and language images of mother, father, and child. It emphasizes the role of traditional view of
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the family reflected in proverbs in studying and understanding the changes to the institution of
the modern Belarusian family.
Key words: proverb-based worldview, stereotype (cultural and language image), stereotype
profile, parent-child relationship stereotype.
Сегодня в сфере брачно-семейных отношений происходят существенные изменения,
которые не только отражают социальные перемены, но и способствуют им. «В обществе наблюдается автономизация брачно-семейных институтов: брака (без превращения
брачного союза в семейную общность: пробный брак, открытый брак, браки-посещения
и т.д.); семьи (в которой нет супружеской пары); родительства (когда отсутствуют отношения между мужчиной и женщиной как супругами, но есть отношения между ними
как между отцом и матерью общего ребёнка или ограничение отношений только связью
между матерью и ребенком – одинокое материнство, неполная семья); родства (когда в
семье есть только один ребенок, не имеющий родных братьев и сестер)» [1: 30].
Как отмечает С.Н. Бурова, «триединство отношений в системе традиционной семьи
(супружество – родительство – родство) на современном этапе распадается на самостоятельные и самодостаточные подсистемы, появляется все большее разнообразие брачно-семейных моделей» [2: 9]. Осмысление подобных преобразований невозможно без
учёта представлений о семье в пословичной картине мира белорусов (далее – ПКМ), без
выявления на основе паремий стереотипа традиционной семьи. Именно эти знания являются основой для описания образа современной семьи. В данном направлении представляется важным изучение наиболее значимых для русскоязычных и белорусскоязычных
паремий фасет, позволяющих представить профиль стереотипа родительских отношений (как одного из ключевых элементов в триаде «супружество – родительство – родство») в пословичной картине мира белорусов (уточним, что под стереотипом, вслед за
Е. Бартминским, мы понимаем субъективно детерминированное представление о предмете, охватывающее как описательные, так и оценочные признаки, а также являющиеся результатом интерпретации действительности в рамках социальных познавательных
моделей. [3: 190]).
«Пословицы, как зеркало, отражают жизнь и нравственные устои общества, господствующие в нём идеи и идеалы, именно в них особенно ярко проявляется народный
менталитет. Паремии представляют собой весьма благодатный и обширный материал
для исследования, они позволяют реконструировать не только значимое для языкового
социума знание о мире, но и описать способы образного видения этого знания, выявить
национальное своеобразие менталитета» [4: 1].
На наш взгляд, и русскоязычные, и белорусскоязычные паремии являются прецедентными феноменами для белорусов, а следовательно, могут быть в равной степени
использованы при описании стереотипа родительства. Привлекая для исследования как
русские, так и белорусские пословицы, мы исходим из того, что «концептуальные картины
мира жителей Беларуси не зависят от того, на каком языке они разговаривают» [5: 150].
В ПКМ белорусов понятие родительство характеризуется присутствием и покровительством Бога (Бог до людей, а отец до детей; Дети – благодать Божья; Кто родителей почитает, тому Бог помогает; Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, дабра
не знае), следовательно, имеет сакральное значение. М.В. Довнар-Запольский подчерки166

вал, что воля отца, матери или самого старшего члена семейства священна [6: 125 – 126].
Обычное право белорусов требовало от детей уважения не только к родителям, но и к
старшим вообще, подчинения их воле. В уважительном отношении к старшим, по мнению Л.В. Раковой, был отражён культ предков, который имел большое значение для всех
сословий и который актуализировался в ритуальных формах. Так, у шляхты это выражалось в целовании старшим и родителям рук, ног. У крестьянских детей почтительность
и уважение к родителям выражались в обращении на «Вы», в ласковых наименованиях
типа матуля, мамачка, татка, татачка, татухна и др. [7: 157].
В стереотипное поле родительские отношения входят паремии о матери, отце, ребёнке (детях) и отношениях между ними.
Стереотип матери в ПКМ белорусов. В традиционной семье мать является центральной фигурой. В пословичной картине мира стереотип матери имеет позитивную,
порой доходящую до идеализации, оценку. Несмотря на большое количество пословиц,
негативно характеризующих женщину в целом, когда речь идёт о женщине-матери, то
отрицательные коннотации, как правило, не выявляются. Профиль матери, эмпирической базой для которого послужили данные 4 словарей ([8], [9], [10], [11]), можно представить следующим образом:
1) мать - самый дорогой и близкий человек. По отношению к ней выявляются только светлые и добрые чувства (Нет милее дружка, чем родная матушка; Без матери и
солнце не греет; Жонка для свету, цешча для прывету, а матка радней усяго свету; Пры
сонейку цёпла, пры матцы добра; Нідзе няма лепш, як у сваёй маці);
2) мать может быть только одна, она незаменима (Отцов много, а мать одна; Без
отца – полсироты, а без матери – и вся сирота; Матка адна на раду, а бацькаў сем на
вяку; Родную маці нікім не заменіш; Без маткі нешчаслівыя дзеткі);
3) мать передаёт ребёнку (чаще дочери) свои черты (По матери и дочь; От свиньи
родится не бобрёнок, а такой же поросёнок; Якая матка, такое і дзіцятка; Якая мая
мама, такая я і сама);
4) мать – опора, защита и пример для детей (Мать всякому делу голова; Мать праведна – ограда каменна; Кто матери не послушает, в беду попадёт; Без роднай мамачкі
заклююць галачкі; Пазірай на матку, а маліся на яе дзіцятку);
5) мать – понятие сакральное, то же, что и Родина, Земля-кормительница (Родина
любимая – мать родимая; Мать кормит детей, как земля людей; Зямелька – матка
наша: і корміць, і носіць, і адзявае нас);
6) мать характеризуется преимуществом функции воспитания над рождением (Не
та мать, которая родила, не та мать, которая вспоила-вскормила, а та мать, которая
уму-разуму научила; Матка дзяцей вучыць; Не тая маці, што спарадзіла, а тая, што
выгадавала);
7) мать жертвенна, бескорыстна. В отличие от неё, дети часто бывают эгоистичными, неблагодарными (Больше одна мать заботится о семерых детях, чем семь детей
об одной матери; Маці сама не з’есць, а дзіця накорміць; Маткі дзяруць пазухі, дзецям
хаваючы, а дзеткі дзяруць кішэні ад матак хапаючы);
8) мать наказывает детей, но такое наказание осмысляется как благо для ребёнка
(Мать высоко замахивается, да не больно бьёт; мачеха низко замахивается, да больно
бьёт; Матка калі б’е, то вучыць; Матка дзіцятка хоць б’е, то не заб’е).
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Стереотип отца в ПКМ белорусов. Традиционно важнейшие функции отца заключались в защите членов семьи от внешней опасности, их материальном обеспечении,
поддержании семейного порядка. Кроме того, отец нёс ответственность перед обществом за воспитание детей, их моральный облик. Не послушаться отца не могли даже
взрослые сыновья. Существовало множество механизмов, которые исключали непослушание и неуважительное отношение: лишение наследства или уменьшение его размеров
и др. Власть и авторитет отца утрачивались лишь со вступлением детей в брак и созданием ими собственных семей, в которых начинала действовать собственная структура внутрисемейных отношений. Высокий статус главы семьи поддерживали и знаки уважения
со стороны других членов семьи. Так, только отец мог занять место «на куце», только он
первым начинал молитву перед едой и первым начинал есть [7: 165-167].
Профиль отца в ПКМ белорусов можно представить следующим образом:
1) отец – главный советчик и дисциплинатор в семье (Отцовским умом жить деткам, а отцовскими деньгами не жить; Ад добрага таты – добрыя парады; Бацькоўскае
слова дарэмна не гаворыцца; Дзеці балуюцца ад матчынага блінца, а разумнеюць ад
бацькавага дубца; Скрабло цвёрдае, а конь яго любіць – бацькава цвёрдае слова дзетак
быць людзьмі вучыць);
2) отец – добытчик и кормилец (Кормил до усов, корми и до бороды; Отцам копить,
а деткам сорить; Татава хата ўсім багата; Хлеба не стане – бацька дастане; Няма
таткі, няма і папкі (хлеба));
3) отец передаёт свои черты ребёнку, как правило, сыну (Каков батюшка, таковы
и детки; Один отец, один и норовец; Які дуб, такі клін, які бацька, такі сын; Які куст,
такі і адростак);
4) отец сдержан в своих чувствах, требователен, порой даже суров (Бацька не матуля: не пацалуе і не прытуле; Бацькава данне – на адно сняданне; Бацькіна дараванне на
сняданне, а маткіна – на абед; Наш тата сярдзіта сядзіць, а матка ціха маўчыць). Однако строгость отца и его сдержанность во внешних проявлениях не исключают любовь
и заботу (Бог до людей, а отец до детей; Свой бацька насварыцца і пашкадуе; Бацькава
сэрца адходліва);
5) особое отношение к тому, что достаётся от отца или связано с ним (От батюшки
ошмёточки – и то почти за подарочек; У роднага таткі цяплейшая хатка; Прыгожыя
на світцы і латкі ад роднага таткі; Найлепшы бацькавы боты; Дарагая не так татава
хата, як сам тата).
Отметим, что, с одной стороны, отец и мать противопоставлены во многих паремиях
(Отцов много, а мать одна; Отцовская клятва сушит, а материна коренит; Бацька
не матуля: не пацалуе і не прытуле; Бацькіна дараванне на сняданне, а маткіна – на
абед; Бацька сахою дзецям так не дагодзіць, як маці палкаю и т.д.), что объясняется их
разными функциями в семье. Отец – кормилец, защитник, дисциплинатор; мать – советчица, заступница, утешительница, друг, моральная опора. С другой стороны – они
единое целое, когда речь идёт
о воспитании детей (Родительское слово мимо не молвится; Детям не жить, коли не
умом да не благословением родителей; Бацькоў слухаць – гора не знаць; Не слухаў бацькі
і маткі – няхай людзі вучаць). Ответственность за воспитание лежит на обоих родителях
(Вырастили в огороде лебеду – людям на смех, себе на беду);
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о помощи родителям и их содержании (Родителей не только уважай, а и помогай
им; Отца-мать кормлю – долг плачу; сыновей в люди вывожу – взаймы даю; дочь снабжаю – за окно бросаю). Обязанность содержать родителей всегда считалась трудной
(Нет труднее: Богу молиться, долг платить да родителей кормить). Для самих родителей такое положение также являлось нежелательным (Укараці, Божа, веку, чымся сесці
на дзіцячую апеку);
о почитании и уважении родителей (Живы родители – почитай, померли – поминай;
Шануй бацьку з маткаю: другіх не знойдзеш). Во многих паремиях этой группы заключена назидательная констатация (Кто родителей почитает, тому Бог помогает; Кто
родителей почитает, тот счастливым живёт; Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх
зневажае, дабра не знае; Хто бацькоў шануе, той і дзецям добрую долю гатуе).
Стереотип ребёнка в ПКМ белорусов. Появление детей в традиционной семье –
это не только продолжение рода. Как отмечает А.Н. Курилович, «главной целью каждой
семьи было вырастить хорошего труженика, хлебороба. При этом большую роль играли
как родители, так и другие взрослые члены семьи» [6: 342]. Кроме трудового воспитания, особое внимание уделялось вопросам этикета и морали: уважению к старшим,
честности, справедливости.
Как показывает анализ эмпирического материала, стереотип ребёнка в ПКМ белорусов амбивалентен. С одной стороны, дети рассматриваются как благодать Божья,
с другой стороны, детки – радость, детки ж и горе. Профиль ребёнка, учитывая все
противоречия и неоднозначность в оценках, можно представить следующим образом:
1) ребёнок – трудности, испытания, проблемы, беды (Детки – на руках железа (мозоль); Без них горе, а с ними вдвое; У кого детки, у того и заботы (бедки); Малые детки – малые бедки; большие детки – большие бедки; Дзень гульбы – век журбы; Дзетак
гадаваць – век гараваць; Дзетак узгадаваць – не курак пасклікаць; Хто мае дзеці, той
мае смурод, а хто мае пчолы, той мае мёд);
2) дети часто бывают неблагодарными (Плачет сын по отцу, что умер и мало денег
оставил; Родительское сердце в детках, а детское – в камне; Родителей кормить – что
старые долги платить; Бацькі пазухі падзяруць, дзецям носячы, а дзеці – ад бацькоў
хаваючы; Адзін бацька гадуе пяць сыноў і не жалкуе, а пяці сынам важка пагадаваць
аднаго бацьку; Як навучыўся, то і пра матку забыўся);
3) ребёнок – благо, радость, счастье (Дети – благодать Божья; Дети – цветы жизни; Мёд сладок, а дети ещё слаще; Не нужен и клад, коли дети идут в лад; З дзеткамі
гора, а без дзетак удвое; У каго дзеці, у таго шчасце);
4) ребёнок – ответственность (Умел дитя родить, умей и научить; Умел родить,
умей и в люди вывести; Сумел родить – сумей и воспитывать; Любілі гуляць (пагуляць)
– любіце дзіця калыхаць (дзіцятка люляць); Любіў цалаваць, любі і калыхаць; Твае дзеці
– табе і глядзеці);
5) у одних родителей бывают неодинаковые дети (Из одного куста, да не с одной
ветки; Из одной клетки, да не равны детки; Аднае маці дзеткі, але не адною розгаю
бітыя; Аднаго бацькі і адной маткі няроўныя бываюць дзіцяткі; Хоць з адной печы, ды
неаднолькавыя пернікі);
6) дети повторяют родителей (Каков отец, таковы и детки; Какова матка, таковы
и детки; Каково семя, таково и племя; Балмошная матка – балмошнае і дзіцятка);
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7) ребёнок – основа семьи, без него семья (женщина) не могла считаться полноценной (Женщина без детей – пустая бочка с тряпками; Детей нет – жена пустоцвет;
Семья без детей – что часы без гирьки; Дом с детьми – базар; дом без детей – могила);
8) у хороших родителей бывают плохие дети (И от доброго отца родится бешена
овца; I ў харошай сям’і вырадак бывае).
Таким образом, анализ фрагмента пословичной картины мира белорусов, связанного
с представлениями о родительских отношениях, позволяет составить «традиционные»
культурно-языковые образы матери, отца, ребёнка. Главной особенностью ПКМ белорусов является сакрализация понятия родительство, а также присутствие в основном
положительных коннотаций в стереотипах матери и отца. Стереотип ребёнка в паремиях характеризуется амбивалентностью, что обусловлено, с одной стороны, «богоданностью» детей, с другой – объективными трудностями в их воспитании.
В современном обществе институт семьи подвергается значительным изменениям,
что связано прежде всего с индивидуализацией жизни, а также с эгалитаризмом гендерных установок, феминизацией семейно-брачных отношений [1: 26]. Это находит
отражение прежде всего в дискурсе белорусских СМИ, которые фиксируют языковые
знаки (офисная мама, горе-мать, нерадивая мать, мать-кукушка, выходной папа,
папа-банкомат, отец-одиночка, горе-папаша, нерадивые родители, горе-родители,
трудные родители, неудобные дети, кукушкины дети, чайлд-фри и др.), свидетельствующие о десакрализации родительства, об изменении его роли в жизни мужчин
и женщин.
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ТЕМАТИЧНА ГРУПА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ „РОЗУМОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена розгляду фразеологічних одиниць англійської мови на позначення розумової діяльності людини. Виділено декілька семантичних полів даної тематичної
групи в контексті психологічних теорій про інтелектуальну діяльність особистості.
Ключові слова: розумова діяльність людини, інтелект, тематична група, семантичне поле, семантична група.
Статья посвящена рассмотрению фразеологических единиц английского языка,
обозначающих умственную деятельность человека. Выделено несколько семантических
полей данной тематической группы в контексте психологических теорий об интеллектуальной деятельности личности.
Ключевые слова: умственная деятельность человека, интеллект, тематическая
группа, семантическое поле, семантическая группа.
The article deals with the English phraseological units on the denotation of human’s
intellectual activity. In terms of the psychological theories on human’s intellectual activity a
few semantic fields were distinguished.
Key words: human’s intellectual activity, intellect, theme group, semantic field, semantic
group.
Інтенсивний розвиток фразеології як лінгвістичної дисципліни за останні роки набуває поступової диференціації предмета дослідження та методики її вивчення, а також
залучає до сфери наукового пошуку все нові проблеми та аспекти. Цьому процесу сприяє й загальна тенденція розвитку лінгвістичної теорії від простих, первинних, фундаментальних до більш складних рівнів і напрямків вивчення мови. Однією з них є проблема
системної організації одиниць мови, в межах якої вивчаються такі системні явища як
тематичні, семантичні поля, епідигматичні групи, асоціативні поля, концепти, фрейми
тощо.
Особливості фразеологічних одиниць, що полягають в їх семантичній подібності,
аналогії до слова є причиною перенесення логіко-семантичного принципу ідеографічних полів лексики на опис фразеології. Фразеологічна ідеографія може бути визначена
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як стиковий аспект сучасного мовознавства, предметом якого є вивчення фразеологічної
картини світу – відображення у фразеологічній семантиці явищ реального світу, а також розробка теорії створення фразеологічних словників ідеографічного типу. Оцінки
та зміст фразеологічних одиниць є предметом суперечки філософів, логіків та лінгвістів.
Інтерес до них викликаний неясністю їх оцінки.
Протягом останніх років було проведено низку досліджень, в яких виділено ідеографічні групи ФО на матеріалі різних мов. До них належать праці А.С.Аксамитова,
М.Ф.Алефрієнка, Л.І.Антропової, С.К.Арори, Л.М. Васильєва, Ю.О.Гвоздарьова, М.Т.Демського, Т.О.Зуєвої, А.М.Емірової, І.О.Іонової, О.М.Каракуці, І.В.Кашиної, С.І.Кравцової,
Т.В.Крисенко, В.М.Мокієнка. Т.Г.Нікітіної, Є.М.Покровської, Ю.Ф.Прадіда, А.Д.Рейхштейна, П.О.Редіна, М.С.Ротової, Л.М.Рязановського, Ю.П.Солодуба, В.Д.Ужченка,
М.Ф.Шумілова, Н.В.Щербакової та ін.
Однак, слід зазначити, що проблеми фразеології в більшості праць вивчалися, як
правило, у зв’язку з дослідженнями інших аспектів фразеології, внаслідок чого аналізові
підлягали лише окремі поняттєві поля, не враховувалися дані таких дисциплін як філософія, психологія, соціологія тощо.
Мета даної статті – вирізнити зі фразеологічного складу англійської мови групу фразеологічних одиниць, загальною семантичною ознакою яких є розумова діяльність людини, й описати семантичні особливості цих ФО із урахуванням сучасної лінгвістичної
та психологічної наук.
Розумова діяльність людини в сучасній психології пов’язана з таким поняттям як “інтелект”. В широкому сенсі дане поняття охоплює розумові здібності людини, сукупність
усіх пізнавальних процесів; в більш вузькому – розум, мислення.
Поняття „інтелект”, „інтелектуальні здібності особистості” є близькими до понять
„здібності”, „загальні та спеціальні здібності”. До загальних належать, передусім, властивості розуму, тому загальні здібності часто називають розумовими здібностями або
інтелектом.
В сучасних психологічних дослідженнях існує декілька визначень інтелекту. Ми не
ставимо за мету надати повну характеристику усіх підходів до вивчення інтелекту, але
усі вони можуть бути віднесені до трьох груп, які характеризують: 1) інтелект як здатність до навчання; 2) інтелект як здатність до абстрактного мислення; 3) інтелект як здатність до адаптації та ров’язання завдань.
Визначення інтелекту як сукупності загальних здібностей було представлене в працях С.Л.Рубінштейна, Б.М. Теплова, М.О.Холодної [1; 2]. Дослідження останніх років
підкреслюють роль інтелектуальних здібностей у загальній успішній діяльності особистості. На підтвердження такого підходу психологи зазначають, що практика є джерелом
розумової діяльності. Мислення породжується потребами людської практики і розвивається у процесі пошуку шляхів їх задоволення. У свою чергу, практична діяльність
неможлива без мислення, вона стимулює його постійний розвиток, сприяючи впровадженню досягнень людської думки в різні сфери життя суспільства [3]. В кожному акті
пізнання дійсності людина спирається на досвід, нагромаджений попередніми генераціями, оперує тими засобами пізнання, які були створені ними. До таких засобів насамперед
належить мова як знаряддя вираження, узагальнення та збереження результатів пізнавальної діяльності людей. Як за прибережною хвилею відчувається тиск цілого океану,
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слушно зауважував з цього приводу Д.Писарєв, так за кожною думкою людини, якою б
новою чи оригінальною вона не здавалася, стоїть досвід багатьох попередніх генерацій. Тому можна вважати аксіомою той факт, що розумова діяльність людини завжди
зумовлена загальним рівнем пізнання, якого досягло суспільство на певному етапі свого
розвитку [3].
Фразеологічні засоби вираження розумової діяльності людини в англійській мові не
були предметом комплексного дослідження в мовознавстві. Семантичний аналіз ФО, що
об’єднуються в дану семантичну групу, надає можливість запропонувати структуру тематичної групи ФО (див. схему 1), яка відповідає основним критеріям розумової діяльності людини, прийнятих у психологічній науці. До даної групи відносяться фразеологізми на позначення основних категорій та властивостей людської свідомості, мислення,
уваги, уяви та пам’яті, а також такі, що характеризують людину з точки зору її розумових
здібностей, накопичених знань та інтелектуальних станів.
Схема 1.
Структура тематичної групи ФО „Розумова діяльність людини”
Тематична група
Розумова діяльність людини
Семантичне поле
ФО, що позначають людину
з точки зору його розумових
здібностей та накопичених знань
Семантична група

ФО з негативним значенням
ФО з позитивним значенням

Насамперед, у складі фразеологічної мікросистеми „Розумова діяльність людини”
можна виділити семантичне поле ФО, що вживаються на позначення розумових здібностей людини та рівень її знань. Серед ФО даного семантичного поля доцільно вирізнити
такі, що мають негативне значення та такі, що характеризують людину з позитивного
боку. Наведемо декілька прикладів на підтвердження запропонованої класифікації:
а) ФО на позначення розумових здібностей (негативні): a brick short of a load (of a
person) – stupid; a right one – Br. a silly or foolish person; a sandwich short of a picnic – (of
a person) stupid or crazy; a wise man of Gotham – dated, a foolish person (Gotham is a village
in Nottinghamshire which is associated with the folk story The Wise Men of Gotham, in which
the inhabitants of the village demonstrate their cunning by feigning stupidity. Gotham is now a
nickname for New York City, used originally by Washington Irvine but later linked particularly
with the Batman stories.); act the maggot – behave in a foolishly playful way; be all brawn
and no brains – to be physically strong but not very intelligent; box clever – to behave in a
clever and sometimes slightly dishonest way to try to achieve a result you want; bright spark
– Br. , a clever person (often used ironically to or of a person who has done something you
consider stupid); dead from the neck up (or chin up) – stupid; have nothing between ears – to
be stupid; need your head examined – be foolishly irresponsible (The implication here is that
the examination will reveal proof of insanity); not playing with a full deck – mentally deficient
(A deck in this phrase is a pack of playing cards.); not the full quid – mentally subnormal; not
the full shilling – not mentally alert or quick-thinking; silly as a goose – very foolish; soft in
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the head – not intelligent, dumb; too clever by half – annoyingly proud of your intelligence or
skill; eyes wide open – fully aware of what you are doing; one-track mind – have a tendency
to think about only one subject; tunnel vision – focus on only one aspect of something, or they
are unable to see more than one way of doing things; his / her elevator doesn’t stop at all floors
– the person that is referred to is lacking intellect and / or sanity;
б) ФО на позначення розумових здібностей (позитивні): a brain box – a clever person;
a clever boots – to be very clever; a clever clogs – to be very clever; a mine of information
– a person or a book with a lot of information; be as bright as a button – to be intelligent and
able to think quickly; be the brains behind smth – to be the person who plans and organizes
something, especially something successful; egghead – an intellectual; a very studious and
academic person; have your head screwed on (the right way) – have common sense; highbrow
– highly cultured or educated; know how many beans make five – Br. be intelligent; have
your wits about you; not just a pretty face – intelligent as well as attractive; sharp as a needle
– extremely quick-witted; smart as a whip – having or marked by unusual and impressive
intelligence; be on the ball – aware of what is happening and are able to react to the situation
quickly; not born yesterday – this expression is used to indicate that you are not as foolish or as
easily deceived as some people seem to think; horse sense – someone who has horse sense is
a practical thinker who has the ability to make sensible decisions; sharp cookie – someone who
is not easily deceived or fooled is a sharp cookie; as sharp as a tack – a person who is as sharp
as a tack is able to think quickly and learn very fast; street smart – person who is street smart
has enough experience and knowledge about life in the city to be able to deal with difficult or
dangerous situations; walking encyclopaedia – refers to a person who is very knowledgeable
about a particular subject.
Психологічні дослідження також включають до розумової діяльності людини і сам
процес мислення, пізнавальну діяльність. У зв’язку з цим, ми можемо виділити ще одне
семантичне поле ФО на позначення мисленнєвої діяльності людини (див. схему 2).
Схема 2.
Структура семантичного поля ФО „Мисленнєвий процес та увага”
Семантичне поле
Мисленнєвий процес та увага
Семантична група
ФО на позначення мисленнєвого процесу
ФО на позначення уваги
Приклади свідчать, що в англійській мові існує чимало ФО на позначення процесу мислення, а саме: blind someone with science – use special or technical knowledge and
vocabulary to confuse someone; swot – Br. to study (a subject) intensively, as for an examination;
cram; put two and two together – to say that a person puts two and two together means that they
reach the right conclusion based on the information they have; strike home– when someone’s
comments or remarks strike home, they make you fully understand the situation; wrap your
brain around something –if you concentrate on something so as to try to understand it, you
wrap your brain around it; to know something inside out – means to know something in details,
totally; to know which way the wind blows– to understand the reason of something; reading
between lines – to see and understand the hidden context of something ;to be over one’s head
– not to be able to understand; can’t make head or tail of smth – not to understand; it’s beyond
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me – it’s impossible for me to understand; not have a clue –not to know anything about it; get
the message – to understand what someone is trying to tell you, even if it is expressed in actions
or gestures rather than words; get the picture – to say that a person gets the picture means that
they understand what is being explained or described; know which side your bread is buttered
– to know where your interests lie, or what will be to your advantage; make sense of something
– to manage to understand something that appears complicated or incomprehensible; miss the
point – to fail to understand the essential part of what has been said.
Фразеологічні одиниці англійської мови на позначення уваги представлені в наступних прикладах: can’t see your nose in front of your face – not to be able to see or consider
visible things; can’t see the wood for the trees – to be so concentrated on the details that not to
see the situation as a whole; collect one’s thoughts – to try to think calmly and clearly in order
to prepare yourself mentally for something; eyes wide open – to be fully aware of what you are
doing; lose the thread – if you lose the thread of something such as a conversation or a story,
you are unable to follow it; to be all ears – to be very attentive.
На підставі вивченого фразеологічного матеріалу можна дійти висновку, що в межах
тематичної групи „Розумова діяльність людини” фразеологізми англійської мови мають
парадигматичні співвіднесення. Фразеологічним одиницям притаманні явища синонімії,
антонімії та багатозначності. Як мовна одиниця вищої організації, фразеологічна одиниця здатна повніше (а отже, точніше) передати те чи інше поняття, ніж слово. Адже,
позначаючи предмет або особу, ознаку, спосіб дії тощо, фразеологічна одиниця надає
ще й додаткову інформацію про них. Крім того, фразеологічний вираз є набагато експресивнішим від лексичного, адже він часто має образний або порівняльний характер.
Переважання фразеологізмів із негативною оцінкою розумових здібностей серед проаналізованих одиниць свідчить про схильність людини до концентрації на недоліках.
Негативна оцінка у ФО англійської мови передає соціально обумовлені оцінки людської
особистості. Відхилення від норми в позитивний бік не викликає такої гострої реакції і
не провокує появи значної кількості ФО.
В даній роботі ми вирізнили лише декілька семантичних полів тематичної групи „Розумова діяльність людини”. Повна класифікація фразеологізмів даної групи становить
перспективу наших подальших досліджень. Принагідно зазначимо, що зміна акценту
з дослідження мовної системи на аналіз семантичних полів надає можливість створити
перспективну програму антропологічної парадигми у лінгвістиці, а розвиток когнітивного підходу сприяє розумінню мови як джерела знань про концептуальні структури нашої свідомості.
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ОСВІТНЬО–КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС
РУСЬКОЇ (УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ В ХIV–ХVII ст.ст.
У статті досліджено проблему місця руської (української) мови в освітній царині
ХIV–ХVII ст.ст. Виявлено її марґінальне становище порівняно з першорядним вивченням слов’янської, латинської, грецької та польської мов, а також відсутність кодифікованих граматик руської мови. Основну увагу зосереджено на навчальній та публічній
лектурах як суттєвому чинникові присутности руської мови в освітньо-культурному
дискурсі середньої доби історії мови.
Ключові слова: руська мова, проста мова, публічна і навчальна лектура.
В статье исследуется проблема места руского (украинского) языка в сфере образования. Выявлено его второстепенное место по сравнению с основным изучением славянского, латинского, греческого и польского языков, а также отсутствие
кодифицированных грамматик руского языка. Главное внимание сосредотачивается на
учебной и публичной лектурах как существенном факторе образовательно-культурного
дискурса среднего периода истории языка.
Ключевые слова: руский язык, простой язык, публичная и учебная лектура.
The article deals with the problem of the Rus’ (Ukrainian) language in the educational
sphere in XIV-XVII centuries. Its marginal condition in comparison with the first-rate learning
of Slavic, Latin, Greek and Polish languages was determined. In addition it reveals the absence
of codified grammar rules of the Rus’ language. The main attention is focused on educational
and public lectureship as a significant factor of the Rus language presence in educational and
cultural discourse of the middle age language history.
Key words: Rus’ language, plain language, public and educational lectureship.
Сучасна історична соціолінгвістика та історія мови лише розпочинає системне студіювання статусу руської мови в освітньо-культурному дискурсі. Попри праці таких учених, як Микола Петров, Константин Харлампович, Іван Білодід, Ярослав Ісаєвич, Василь
Німчук, Віктор Мойсієнко та ін., спеціяльно проблеми руської мови в означеній царині
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не досліджували. Маємо на меті з’ясувати її статус крізь призму трьох чинників: граматичну кодифікацію церковнослов’янської мови, навчальну (букварі, грамматики, підручники) та публічну (декламування, шкільні п’єси) лектури.
1. Руська мова крізь кодифікаційну призму церковнослов’янщини
Сам факт державного статусу руської мови, виписаного у Литовському Статуті, та
величезний масив руськомовної офіційно-ділової літератури найпряміше свідчить, що
ціла армія писарів та урядників десь-таки мала студіювати руську мову [1: 193]. Однак
прямих свідчень про це маємо обмаль. Якщо висловитися стисло, то місце руської мови
в освітній системі вторинне і навіть марґінальне. І не тільки тому, що це були століття
панування сакральних мов як ідеологічних систем, але й тому, що в Україні ні мовний
розвиток, ні освітній не пішов реформаційним шляхом, а навпаки – консервуючи традицію, що з «панцира нації» перетворилася у гальмо розвитку. Йдеться про поступове, від
століття до століття, переважно регресивне культивування церковнослов’янської мови
начебто як збереження «старовини», що, врешті, призвело до політичного витіснення
нею наприкінці ХVII ст. руської, чи простої мови. Відтак польська мова після Люблинської унії почала стрімко завойовувати культурно-світське життя. Саме шкільний бум на
межі ХVI–ХVII ст.ст. із запровадженням до навчання церковнослов’янської, латинської
та польської «пригасив той стихійний процес розвитку «простої» мови», який простежено в останній чверті ХVI – на поч. ХVII ст. [2: 300].
Головний лінгвістичний наслідок такого розвитку подій – відсутність нормованої
граматики та букварів з руської мови, на противагу до існування такої навчальної
літератури з церковнослов’янської мови, як наприклад, перша граматична праця з кодифікування церковнослов’янської мови української редакції Лаврентія Зизанія «Грамматіка словенска», його ж буквар «Наука ку читаню и розум\ню писма словенского…» (1596
р.). Доленосною для утвердження непохитного статусу церковнослов’янської мови, а
отже, удругоряднення руської – стала «Грамматіки Славенски- правилноє Сvнтаґма»
Мелетія Смотрицького (1619 р.) та «Букварь Языка Славенска» (1618 р.) [3: 91]. Проте і
Лаврентій Зизаній, і Мелетій Смотрицький пишуть тексти, що передують самій граматиці, руською мовою. Вони також подібно у своїх передмовах визначають мету граматики:
«Гра(м)матіка єсть пев(ъ)ноє в\да(н)є, жебы (с)мы до(б)ре мовили и писали» (Лаврентій Зизаній); граматика служить «ку пон-т(ь)ю як(ъ) языка чистости, такъ и правог/ /
ведлугъ власности дiалект/въ мовен(ь)- и писан(ъ)-, и писмъ вырозумен(ь)-» (Мелетій
Смотрицький), закладаючи перші ази культури мовлення та писання [4: 72, 95].
Лексичними кодифікаторами руської мови можна вважати перші двомовні
церковнослов’янсько-руські словники «Лексис с толкованіем словенских слов просто»
невідомого автора останньої чверти ХVI ст. (близько 1000 слів), перший друкований
словник Лаврентія Зизанія «Лексис, сир\чь реченія въ кратц\ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діялектъ истолкованы» (1061 церковнослов’янське слово),
(1596 р) [5: 19] та праця Памва Беринди «Лексикон славеноросскій» (6982 реєстрових слова, серед яких руських, чи роських слів – понад 3000, себто не менше як 70%)
[6: 26], (1627 р.). Це перші системні ластівки нормалізації лексичного складу руської
мови у другій перекладній частині. Як поступ на лексичному шляху кодифікації руської
мови трактуємо лексикографічну пам’ятку другої половини ХVII ст. рукописну «Синоніму славеноросскую», що є знаково «перевернутим» «Лексиконом славеноросским»
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Памва Беринди – нагальної потреби часу виводити у реєстрову позицію руську, а не
церковнослов’янську лексику.
Відтак у рукописній латиномовній «Граматиці словенскій» (1643, 1645 рр.) Іван Ужевич, усупереч її назві, вперше описує граматичну систему руської мови, про що і заявляє
наприкінці своєї праці в «Епіграмі на книгу»: «Книго, ніколи такою на батьківщині не
бачена…» [7: 161]. Проте цей підручник не справив помітного впливу на вироблення
мовної норми, позаяк ніде не зафіксовано, що цю працю використовували у навчальних
закладах [8: 55]. Попри те, «Граматика…» засвідчує зміну світоглядової парадигми молодого покоління того часу: від пріоритетности чужого до усвідомлення та втілення свого:
«Ішов український студент до іноземного університету задля вивчення латині, богослов’я
та інших наук, а написав і лишив для поколінь першу граматику мови, якою розмовляв його
народ. І це закономірні наслідки опанування науки молодими людьми» [9: 337].
Характерно, що перші граматики польської та російської мов написано також латинською мовою: француз П’єр Статоріюс-Стоєнський автор польської граматики 1568
р. та англієць Генрих Вільгельм Рудольф автор «Grammatica russica» (1696 р.) [10: 32,
34]. На той час, нагадаємо, у суспільстві панували панславістські тенденції, що матеріялізувалися через спільну церковнослов’янську мову православного світу, а основною
лінгвістично-науковою тенденцією був мовний універсалізм: розуміння граматики як
певного універсального засобу осягнення мови, незалежно від її конкретного вияву. Знаково і те, що граматика не вважалася світською книжкою: це була наука про Слово–Логос. Логіка граматики сприймалася як символ визначеного Божою мудрістю порядку,
граматичне знання цінувалось як шлях до всіх наук, аж до найголовнішої – богослов’я
[11: 325]. Зокрема, в універсальній грецько-слов’янській граматиці («Адельфотес», 1591
р.), надрукованій для потреб братської школи, підкреслено, що вивчення граматики є
«ключ, отверзаяй уж розуміти писанія, от нея же яко по степенех всю ліствицу по чину
ученій, трудолюбивії достизают діалектики, риторики, музики, арифметики, геометрії
і астрономії, і сими же седми, яко нікиїм сосудом разсудженія, почерпаєм істочник філософії, разумівающе і врачества, ко благоіскуству превосходим всесовершеннаго богословія» [12: 135].
Такий синтез ідей – панування сакральних мов, наукового мовного універсалізму та
раціоналізму, божественного трактування граматики як логічної словесної світобудови і,
найважливіше, відсутність власної держави та щораз стрімкіша інкорпорація у Річ Посполиту – блокували вивчення руської мови у школах. Вона стала закладницею часових
стереотипів, інертности мислення інтелектуально-владної еліти та відсутности одержимих провідників, що йшли б у ногу з часом хоч би за прикладом польських чи чеських
сусідів із їхнім бурхливим розвитком національних мов. Цьому сприяло передусім те,
що чехи й поляки створили власні національні держави, тому й поява перших чеських та
польських пам’яток зі зв’язними текстами припадає на ХIII ст., а то й, можливо, раніше
[13: 118].
За таких умов руська мова живилася з так званого «неписаного мовного узусу», позаяк на значних просторах, від Вільна до Львова, попри відсутність граматик та букварів, працював спільний стандарт. На думку Лукії Гумецької така практика склалася
через взаємоповторення та наслідування, закріплене діяльністю численних державних
канцелярій, появу друкованої книги та письменницької діяльности [14: 9]. Погодимося
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з думкою Віктора Мойсієнка, що стрижневу роль у цьому процесі «неписаного мовного
узусу» відіграли писарі та підписки: «Саме вони впроваджували «неписану норму», певні
правописні узуси, що згодом ставали взірцями […] на українських землях Корони. Адже
виписи із метричних книг поширювалися по всіх землях держави – Волинське, Київське,
Чернігівське, Брацлавське і Подільське воєводства» [15: 58–59].
2. Навчальна лектура руською мовою (букварі, граматики, підручники)
Більшою мірою спростовують, аніж підтверджують системне вивчення і побутування руської мови у братських школах і Київській колегії букварі та підручники з різних
дисциплін, що не написані цією мовою, або ж граматики кодифікації цієї мови, чого не
було взагалі. Як зауважує Констянтин Харлампович, «Про постановку (о постановке)
руської мови у братських школах ми не знаємо нічого. Ймовірно, її вивчали практично,
позаяк граматики не було», тоді як польську мову викладали у віленській, могилівській,
львівській, луцькій і київській братських школах [16: 425, 427].
Серед найдавніших – Федорівський буквар церковнослов’янської мови 1574 року,
який, імовірно, передруковували в першій половині ХVII ст. У Львівській братській
школі використовували букварі (або «граматички») з промовисто однаковою назвою
«Букварь языка словенска …», що були багаторіч видані друкарнею братства від 1621 до
1698 року. Щоразу більші наклади букварів свідчать про їхній масовий характер. Якщо
львівський буквар 1662 року мав наклад 600 примірників, а буквар 1692 року – 1987
примірників, то наклад букварів 1698–1722 років зріс до 5900–7000 примірників [17:
150]. Другою і визначальною книгою пізнання церковнослов’янської, а не руської мови
була праця «Адельфотес. Грамматіка доброглаголиваго еллино-словенскаго язика», 1591
р., що надрукована двома мовами – грецькою та слов’янською, відтак «Грамматіка словенска» Лаврентія Зизанія 1596 р. У бібліотеці братства була «Грамматіка, албо сложеніе
писмена хотящимъся учити словенскаго языка…» (1621 р.) та Граматика Йоанна Дамаскина (1586 р.). Про пієтет до чужих мов свідчить латино-грецько-німецький словник,
польсько-латинсько-грецький словник Ґжеґоша Кнапіюса, «Лексикон по турецьки, арабськи, перськи» тощо, а також грецькі та латинські граматики [18: 160].
Такі самі тенденції з мовою навчального процесу спостерігаємо у Київській колегії.
Хоч що розповідає Іван Білодід та ін. у своїх дослідженнях про «мовну концепцію Києво-Могилянської академії», ці міркування хіба видають бажане за дійсне: «…у КиєвоМогилянській академії, як у науково-теоретичному, так і в практичному (викладання,
використання в полеміці, в ораторській мові, в широкому спілкуванні, в різноманітному друкуванні) планах, здійснювалася паралельна розробка правил певного нормування і
церковнослов’янської (слов’яноруської) і староукраїнської, тобто книжної української
літературної мови» [19: 28]. У цьому вислові щонайбільше половина правди, бо про
викладання руської мови як предмета у колегії жодних прямих свідчень не маємо. Навчальну програму укладено за єзуїтськими зразками. На перших трьох курсах викладали
переважно мови грецьку, латинську, слов’янську, польську, а також катехизм, літургійний спів та аритметику [20: 180]. Наприкінці ХIХ ст. доповідач на ювілеї Києво-Могилянського колегіюму зазначив, що руського читання і письма навчали лише у першому,
підготовчому класі [21: 10].
Базові курси поетики написано латинською та польською мовами, всі київські підручники з риторики та філософії (всього 183 підручники) – створено латинською мовою
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[22: 136–146]. На цьому тлі поодиноко стремить руськомовна праця з гомілетики ректора
Києво-Могилянської колегії (1657–1669 рр.) Йоаникія Галятовського «Наука, албо Способ зложеня казаня» зі стрижневою тезою: «Старайся, жебы вс\ люде зрозум\лы тое, що
ти мовиш в казаню…» [23: 218]. Проте значна кількість творів цього мислителя створена
польською мовою, що промовисто свідчить і про мовну атмосферу колегії. Микола Петров зазначив, що з 1665 року катехизм читали руською мовою, а автором підручника з
цього курсу був ректор колегії (1665–1673 рр.), а потім архимандрит Києво-Печерської
лаври і митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Росії Варлаам Ясинський [цит.
за 24: 71].
Чи не найкраще про мовні пріоритети колегії промовляють її чільні ректори Інокентій Гізель та Лазар Баранович, що беззаперечно асоціюються з культивуванням
церковнослов’янської мови. Отож використання руської мови у навчальному процесі Київської колегії на тлі великої кількости навчальної літератури латинською, польською та
церковнослов’янською мовами має несистемне і поодиноке використання: її не вивчали
як предмет і, ймовірно, нею читали ті предмети, що були забезпечені підручниками, як
от катехизм і риторика.
3. Публічна лектура руською мовою (декламування, шкільні п’єси)
Картина використання руської мови у школах найтісніше пов’язана з театральною
діяльністю, позаяк саме декламації, діялоги та шкільна драма як вербально живі публічні
жанри – невід’ємний складник освітньо-культурного дискурсу того часу. Їх використовували під час перевірки і закріплення на практиці тих знань та навиків, які одержували
студенти та учні на лекціях та уроках з поетики, риторики, філософії. Серед таких перших шкільних світських друків руською мовою – «Просфонима» (1591 р.) – декламація-привітання-панегірик на честь приїзду до Львова Київського митрополита Михайла
Рогози, яку виголосили школярі Львівської братської школи. Характерно, що передмова
і кілька віршів подано грецькою і паралельно руською мовою. До найперших зразків
драматичних руськомовних діялогів належить релігійно-моралізаторська декламація для
сімох учнів «На Рождество Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа Різдвяні в\рші…»
(1616 р.) Памва Беринди, що надрукована у львівській братській друкарні і «прєз д\ток
єсть декламована», а також «В\рш\ з трагодіи «Христос пасхон» Григорія Богослова» Андрія Скульського (Львів, 1630 р.). Від ХVII ст. збереглася декламація «В\рш\ на Воскресеніє Христово», про яку Олекса Мишанич зауважив, що авторами подібних творів могли
бути студенти, які гуртом збирали милостиню під час великодніх свят [25: 53–56], а отже,
і ширили просту мову у маси.
Серед руськомовних, переповнених полонізмами декламаційних драм – «Розмышлянє
о муц\ Христа…» (1631 р.) учителя Львівської братської школи і проповідника Йоаникія Волковича. Це була перша відома нам літургійна драма, яку виконували за стінами
церкви діти українських міщан, «себто ученики Ставропігійської школи». Іван Франко
наголошує, що це другий факт у нашій мовно-літературній історії (після руськомовних
інтермедій Якуба Гаватовича), де «в Ставропігійській школі в 1630–1631 рр. відбували
перші звісні нам пасійні вистави на руській мові…» (хоч і «незугарній, повній полонізмів») [26 (39: 95–97)].
На честь заснування школи при Києво-Печерському монастирі 1 квітня 1632 року
23-и студенти класу риторики при широкому зібранні виголосили руськомовну, сильно
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полонізовану декламацію-панегірик «Еυχαρτστήρτον» архимандритові Петрові Могилі,
що «в поетичній формі широко викладає програму могилянців у справі шкільної освіти
й водночас їхню естетичну доктрину» [27: 13]. Для нашого предмета дослідження винятково важливим є трактування граматики, що «учить слов і мови», або «Слов складання наука». Однак не тільки це: граматика – перше джерело знань («корень умієтності
(умілості) перший») серед інших сімох наук із наскрізною ідеєю виняткової ролі мови,
що виявляє сутність людини (онтологічна природа мови) і є основним засобом пізнання
світу (когнітивна природа мови) [УЛ ХVII: 243].
На честь сходження Петра Могили на престол митрополита друкарі Печерського
монастиря виголосили панегірик «Евфонія веселобрмячая» (1633 р.), де зауважили, що
засновано друкарню для книг польською мовою. Не дивно, що інший панегірик, презентований учням братської школи, написаний уже польською мовою і надрукований у
Печерському монастирі – «Mnemosyne Sławy, Prac i Trudów […] Piotra Mohily» (1633 р.).
Зі шкільного середовища вийшла віднайдена щойно 1972 року п’єса «Tragedia ruska»
(написана приблизно 1609–1619 рр.), надрукована латинським шрифтом у Ракові. Як
припускає Валерій Шевчук, автором цього твору був українець – виходець із Галичини.
У творі є знакові слова: «Бос ми всі поляці руськове, / Не привиклемос ти до рускуй мовє»,
які слушно потрактовано як іронічний натяк на тих православних, що відступилися від
своєї мови і саме на ту пору масово польщилися [28: 260–261]. Твір написано у дусі
повчально-розважальних інтермедій, адресованих якнайширшій громаді, як, до речі, і
пізніші руськомовні драми-мораліте «О багач\ и Лазар\» (1670 р.), «Розмова во кратц\ о
душ\ гр\шной…» (кін. ХVII – поч. ХVIII ст.), «Ужасная изм\на сластолюбиваго житія…»
(кін. ХVII ст.), «Банкет духовный» (друга пол. чи кін. ХVII ст.), «Страшноє изображеніє
второго пришествія Господня на землю…» (кін. ХVII ст.) [29: 73–74].
Переломовим мовним поступом у шкільній драмі (і взагалі в українській мові та
літературі) є дві інтермедії «Продав кота в мішку» і «Найкращий сон», що подані до
польської драми «Трагедія, або Візерунок смерти пресвятого Йоана Хрестителя…» Якуба Ґаватовича і надруковані латиницею у Яворові 1619 року. Саме з цього твору «жива
українська мова почала культивуватися як одна з літературних» [30: 273], хоч автор був
поляком. Проте тоді, як учитель у Кам’янці-Струмиловій, що на Львівщині, він проявив
себе блискучим знавцем розмовної української мови і довколишнього життя українців.
Про важливий освітньо-навчальний ефект від свого твору автор заявив у дедикації до
драми, зверненій до пані Регіни Жолкевської, що закликала його учителем до місцевої
школи: «Отож я в славнім містечку вашої милости, моєї милостивої пані й добродійки,
на те поставлений, щоб у хвалу Божу далі в діточках, мені доручених, її розмножував
та поширював, а потім, аби в науках їхніх учтивих навчав, усе старання своє обернув на
те, щоб не тільки те осібно в школі, але і явно те діятися могло» [31: 268], – себто трагедію виведено за межі школи і показано на велелюдному ярмаркові як способі впливу
на громаду і відображення її живого життя.
До першої половини ХVII ст. належить найближча до народної мови, з незначним домішком церковнослов’янізмів драма-містерія великоднього циклу «Слово о збуреню пекла…». За Миколою Сулимою – це первісток «українізації» шкільної драми ХVII–ХVIII
ст.ст. і водночас «єдиний зразок старовинної української драми, на якому немає нальоту
шкільної учености і який справляє враження справжнього народного театру» [32: 182].
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Характерно, що шкільні дійства пасхального циклу стали популярними саме після того,
як на сцені запанувала народна мова. Отже, українські драматурги, незважаючи на латинізацію та полонізацію освіти, писали свої твори здебільшого руською мовою, що не
лише відповідало запитам народу, який особливо полюбляв цей жанр, але й свідчило про
неможливість навчального процесу без цієї мови.
Із другої половини ХVII ст. центром театрального мистецтва стає Києво-Могилянська колегія. Перший драматичний твір у її стінах – «Д\йствіе на страсти Христовы списаное» – написано руською мовою із сильним польським домішком (не пізніше 1686 р.).
Серед найпомітніших п’єс – містерія «Про Олекс\я – чолов\ка божого» (1673 р.) з характерним єрархічним різномовним кодом героїв п’єси: цезар, вельможі говорять руською
мовою; один слуга вживає польської; слуги, звертаючись до панів, – руською, а до осіб
нижчих станів – народною українською; Олексій також говорить руською, звертаючись
до Жебрака – народною, коли ж пише свого заповіта, то переходить на словенську; мужики, старці, жебраки говорять народною українською [33: 158]. Це чи не найповніша
картина єрархічного буття українців, вираженого через прикметні мовні коди у різних
сферах дійсности.
На основі мовного вибору навчальної літератури та мови шкільних декламацій і п’єс
можна зробити висновок про сегментарну присутність руської мови у стінах Києво-Могилянської колегії. Якщо мова навчальної літератури, а отже, мова читаних курсів лише
як виняток була руською, то у вербально-публічних жанрах її присутність була більшою,
що, очевидно, свідчило про побутування цієї мови в освітньо-культурному дискурсі,
принаймні до повного поглинення Москвою українського патріярхату 1686 року.
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ФОРМУВАННЯ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УРУМСЬКОЇ МОВИ
Однією із нових та цікавих галузей сучасної тюркології є дослідження історії, культури та мови урумів-християн, що живуть на узбережжі Азовського моря. Зокрема,
вивчення урумістики представлено в Україні працями О. Гаркавця, І. Дриги, І. Пономарьової та турецькими дослідниками Й. Анзеріоглу, А. Ердоганам та іншими. Статтю
присвячено вивченню формування та функціонування релігійної термінології урумської
мови.
Ключові слова: урумська мова, релігійні терміни.
Одной из интересных и новых отраслей современной тюркологии является исследование истории, культуры и языка урум-христиан, которые живут на побережье
Азовского моря. В частности, изучение урумистики представляют работы таких
учёных, как А. Гаркавец, И. Дрыга, И. Пономарёва и турецких учёных Й. Анзериоглу,
А. Эрдоганом и других. Статья посвящена изучению формирования и функционирования
религиозной терминологии урумского языка.
Ключевые слова: урумский язык, религиозные термины.
The language, history, religion and folklore of Urums have not been researched. Moreover, recently this great and rich cultural heritage was introduced to the academic world by the
Ukrainian scholars A. Garkavets, I. Dryga, I. Ponomareva and by Turkish researchers Yonca
Anzerioğlu, Altinkaynak Erdoğan and others. Thus, this article deals with the formation and
functioning of Urum religious terminology.
Key words: Urum Turks, Urum language, religious terms.
Останнім часом як і в українському сходознавстві, так і в тюркології Туреччини дослідження урумської мови займає чільне місце. Чимало науковців вивчає урумістику1
в багатьох аспектах: лінгвістичному (О. Гаркавець, І. Дрига, С. Муратов, В. Оглух, И.
Тут під урумістикою розуміємо науку, яка комплексно вивчає культуру, етнологію, релігійні особливості урумів та урумську мову.
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Корелов, М. Смоліна, В. Баранова, Т. Чернишева, Е. Алтинкайнак), історико-етнографічному (О. Гаркавець, І. Пономарьова, А. Гедьо, В. Оглух, М. Араджіоні, Мустафа Екінджіклі), етнолінгвістичному (В. Баранова, А. Елоєва, Е. Перехвальськая), соціально-культурному (Йонджа Анзерліоглу).
Незважаючи на ці розвідки, існує велика цілина у галузі цієї науки, яку необхідно
детально висвітлити. Насамперед нас цікавить коло лінгвістичних проблем та питань
урумської мови, які не можна розглядати поза контекстом політичних історичних, релігійних чи етнографічних факторів.
Метою статті є дослідити джерела, особливості формування та етапи становлення
релігійної християнської термінології урумської мови.
Актуальність дослідження полягає в тому, що вперше в цій розвідці ми спробуємо
висвітлити шляхи, етапи формування та особливості функціонування християнської лексики урумської мови.
Питання релігійної лексики урумської мови розглядає дослідник О. Гаркавець, зазнаючи при цьому джерела релігійної термінології урумів: уривки із Євангелій від Матвія,
Луки та Івана, що оповідають про народження Христа – ЦНБ 28:1 –3, 5– 5 зв., та багато
інших.
Дослідженню конфесійної термінології урумської мови присвячені розвідки науковця І. Дриги. Так, зокрема, мовознавець аналізує релігійну лексику урумської мови за
сакральними текстами та польовими дослідженнями, пропонує тематичну класифікацію
релігіонімів та зазначає, що саме “сакрально-богослужбова лексика в літературно-писемному та усному мовленні немусульманських тюркських народів віддзеркалює духовну культуру мовної особистості усього мікросоціуму, які й становлять, по суті, тюркомовні спільноти України” [5: 21-22].
Як зазначалося раніше, питання про етапи формування та становлення релігійної
термінології урумської мови не можливо розглядати окремо, а лише в системі історичних та етнічних зв’язків. Тому вважаємо за доцільне навести короткий історико-етнічний
коментар.
Сам термін “урум” виникає на території Малої Азії і вже згодом набуває поширення
в Криму. Походження пов’язане з терміном “рум”. Румами називали мешканців Османської імперії, оскільки ті сповідували християнство і спілкувалися грецькою мовою.
Греки, які розмовляли тюркською мовою, набули екзоетноніму уруми. Із часом вони й
самі себе почали так називати. По суті, назви урум і рум – ідентичні терміни. Але турецькі дослідники наголошують на тому, що уруми мігрували в Крим з Анатолії в часи
існування Візантійської імперії і почали використовувати південний діалект кримськотатарської мови [14: 456]. Проте дослідниця І. С. Пономарьова зазначає, що етнонімом
“урум” називали ряд змішаних етнічних груп, які нині проживають у різних регіонах
Причорномор’я та Середземномор’я, маючи складну історію, і є вихідцями з малої Азії
[9:69].
Щодо функціонування цього терміна існує чимало думок, які, насамперед тісно
пов’язані з поглядами вчених на історію урумів, а відтак вони не завжди співпадають і
різняться.
Візантійський етап формування релігійної термінології урумської мови.
© Юзвяк І.П., 2012
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Цікавими є думки науковців щодо історії формування релігійної ідентичності урумів. Дослідниця І. Дрига зазначає, що “перші зв’язки тюрків із християнством виникли,
безперечно, як факт міграцій та земельних завоювань (фетіх), проте при прийнятті тюрками цієї релігії відіграли важливу роль такі чинники, як, по-перше, воєнно-політичні
виміри тюрксько-візантійських відносин, по-друге, військова солідарність ісламських
держав у релігійних завоюваннях, по-третє – візантійська політика об’єднання земель
під гаслом християнської пропаганди на догоду державним інтересам Візантії” [5: 216].
Турецький науковець Йонджа Анзерліоглу з посиланням на дослідження В. Кіора
вказує, що уруми протягом століть, починаючи з від гунів, булгарів, хазарів, печенігів, та
кипчаків жили та живуть на території Дашт-і Кипчак (Deşt-i Kıpçak (перськ: ����ﻗﭙﭽﺎق �ﺷ,
Dašt-i Qipčaq).2 Відповідно до досліджень В. Кіора, корені урумів тісно пов’язані з кипчацько-огузькими тюрками. Проте, з іншої сторони, зауважує Йонджа Анзерліоглу, на
території Дашт-і Кипчак протягом багатьох століть Римська Католицька Церква та Візантійська православна церква проводили там місіонерську діяльність, внаслідок
ﺧﺪا., чого
тисячі тюрків, що жили на цій території прийняли християнство [11: 233].
Дослідниця І. Пономарьова зазначає, що у візантійський період своєї історії греки
Малої Азії та Криму спілкувалися грецькою мовою. Створення Османської держави привело до мовної асиміляції малоазійських греків і втрати рідної мови, а згодом����
– �до
���, переходу спілкування тюркською мовою. Докримський період їхньої історії майже невідомий
– ні одна із версій, які існують не може підкріпитися джерельною базою. [9: 69].
Можемо висловити припущення, що саме в цей період лексичний склад урумської
мови починає збагачуватися релігіонімами грецького походження. Проте існує
اﷲ, думка,
що саме грецька мова до середини XVIII століття для тюркського християнського населення, що жило на Балканах, була мовою церкви та релігії. Отож в урумській мові
натрапляємо на такі лексеми:
Айасмос – святiсть [Г]3; свячена вода [М]; пор. айазмос. Термін походитьԜ���від
��� �اгрецького слова Άγιоς, який означає святий.
Айлос – ангел НБЄ; пор. айос II, ангелос. Лексема походить від грецького терміна
άγγελος, що також означає ангел.
ﻣﺎ
Акона – iкона ВН, НБЄ, Б, К; пор. икона, оикона. Термін походить від.ﺷﺎءاﷲ
грецького
слова εικών, що означає образ, зображення, статуя.
Анастас – воскресiння [Кб.]. Термін походить від грецького ανάστασις, що означає
пробудження, підняття.
�����ﺎ,
Архийереос – архиєрей, первосвященик. Термін походить від грецького αρχιερεύς,
який означає правитель, керівник.
Ваптиз – хрещення; ваптиз ана хрещена мати М; ваптиз ол – хреститися [Г, Кб.];
ваптиз эвлад хрещена дитина М; ваптиз эт – хрестити [Г, Кб.]; пор. баптизма,ّبвабз,
вапر
тис, лаптиз, федиз, фетиз, фитиз, Фота, фотис, фтиз. Термін походить від релігіоніма
βαπτίζω – занурювати, омивати, обливати, хрестити.
Деспот – владика, єпископ. Ця релігійна лексема походить від δεσπότης, що означає
господар, цар, повелитель.
Дашт-і Кипчак – “половецький степ”, історичний регіон киргизьких степів, від Уралу до Сибіру, басейн Аральського моря та низовину Сайхуна (Сирдар’ї).
3
Всі скорочення подано за словником О. М. Гаркавця “Урумський словник”
2

186

Диакос – дяк [Г]. Це слово походить від грецького релігіоніма διάχονος, що означає
слуга, слуга Божий, диякон.
Иғуменос – iгумен [Г]. Термін походить від грецького ηγούμενος – той, що попереду.
Иеро – святиня, святилище, храм [Кб.]. Цей термін походить від грецького ιερόν, що
має значення священний, святий.
Кир – отець, священик [М]. Цей релігіонім походить від грецького Κύρ, що означає
Господь.
Клирос – хори (в церквi) Г. Цей термін походить від грецького κλήρος, що означає
наділ, земля, володіння.
Мартирос – мученик [Г]. Ця лексема має грецьке походження μαρτύρος, що означає
свідок, мученик.
Монахос – ченець [М]. Цей термін походить від грецького μοναχή, що означає той,
що іде одним шляхом.
Папаз – пiп, священик; папаз урбасы – ряса. Термін має грецьке походження παπάς,
що означає папа, священик.
Ставроз/ставрос – хрест, хрестик; ставроз йаса‑ робити хрест (знак хреста), хрестити СМ; ставрос ол-/олун‑ бути розiпнутим на хрестi [Г/Кб.].
Термін походить грецьке походження σταυρός, що має ідентичне значення.
Стэфан – вінець. Релігіонім походить від грецької лексеми στέφανος, що має однакове значення.
Теодокос – Богородиця [Г]; Панайа Теодокос – пресвята Богородиця [Г]. Термін походить від грецького Θεοτόκος, що має однакове значення та багато інших.
Османський етап становлення релігійної термінології урумської мови.
Оскільки релігією Османської імперії починаючи із X століття науковці називають
назвати іслам, то очевидним є той факт, що під впливом арабської мови, що є священною
мовою Корану, в Османську мову проникають арабські лексеми, які власне і формують
релігійний пласт турецької мови, тобто є провідним джерелом релігійних запозичень.
Треба зазначити, що як і в більшості інших тюркських мов ісламських громад, запози����ﻗﭙﭽﺎق �ﺷ, прямого (буквального) впливу арабської мови на
чення з арабської не були результатом
османську, про що свідчить перська, це як правило, результат фонологічної мутація слів
арабського походження. Хоча у сучасній турецькій релігійній лексиці є власне тюркські
(пратюркські) лексеми: Tanrı, Yaradan, Çalap, Oğan, Yaratacı, Yaratan – Господь, Творець; перські (Hüda – χudā ﺧﺪا.,,– Бог, oruç – rōzak < Sogd rōç gün → rūz  – روزдень – піст,
ангел – feriştah – firişta –  )ﻓﺮﺷﺘﻪгебрайські/арамейські: (Kurban Bayram – ḳurbān ן – ברק.–
свято Курбан) та та запозичення з інших мов.
Сама назва, Караманлійські християни, за дослідженням Йонджі Анзеріоглу вже ві����німецького
����,
дома з XVI століття у працях
дослідника Ганса Дерншвама, який здійснює
подорож Стамбулом та Анатолією і який вважає, що до Стамбула група православних
християн була привезена Султаном І Селімом. За наказом Султана, група християн, яку
було привезено має розмовляти лише турецькою мовою. Інший дослідник Місалідіс вважає, історія Караманлійців виникає
та має свою продовження, починаючи від періоду
اﷲ,
Султана Мурат Хана. На думку цього дослідника, працівники та майстри будівельної
справи, що прибули з Анатолії до Стамбула були тісно пов’язані з походженням Караманлійців. Проте з іншої сторони, у XV столітті в одному із звітів, що належать до історії
Ԝ�������ا
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Західної церкви, можна зустріти відомості про християн, котрі розмовляють турецькою
мовою. 1437 року у звіті, що був поданий латинською мовою на Верховних Зборах було
зазначено, що релігійні діячі, єпископи, верховні єпископи в Анатолії розмовляють, здійснюють молитви, проповідують турецькою мовою. [12:179].
Незважаючи на деякі суперечності, ці факти дають нам підстави говорити про те,
що в Османській імперії у XIII – XVIII століттях, караманлійці розмовляли турецькою
(урумською) мовою і використовували її в усній традиції релігійної практики. Урумська
мова, якою розмовляли уруми-християни, що жили на території Османської імперії, зазнає чималих впливів арабської мови. Зокрема, арабські запозичення проникають в релігійний пласт урумської мови.
Дослідник О. Гаркавець зазначає, що причиною вживання таких термінів стало те,
що “для тюркомовних християн Криму та Туреччини, які не розуміли грецької мов, хоча
вона й була мовою служіння в церкві, апокрифiчнi й службовi тексти перекладалися
на турецьку лiтературну мову. I, звичайно, застосовувалися для вiдтворення грецьких
термiнiв турецькi, в тому числi арабського походження, початково пов’язанi з��поняттями
�����ﺷ
��ﻗﭙﭽﺎق �ﺷ
, ﻗﭙﭽﺎق,
й догматикою iсламу. Їх уживання пiдтримувалося й панiвною навколишньою тюркською
народно-розмовною стихiєю. Тому-то у християн-урумiв не виникає жодних асоцiацiй з
iсламом при вживаннi таких слiв i виразiв, як-от:
Аллах
����ﻗﭙﭽﺎق �ﺷ
, “Бог”, Рабб “Господь”, Мисмилла
“в iм’я Бога” тощо” [2: 14].
ﺧﺪا., ﺧﺪا.,
Релігійних термінів арабського походження в урумській мові чимало:
Азиз – святий СМ, Б, Г-СК, [Кб.]; азиз алла йолуна на шляху святого Бога СК; азиз
Барйам кÿнÿ – святий Великдень Г; азиз Инҗиль
ﺧﺪا., – святе Євангелiє [Кб.]; Азиз Рух/Урух
Святий Дух [Кб.] /М; азиз Эванғелиос святе Євангелiє [Кб.].
��������, ��������,
Азиз Аллах, азиз хувет, азиз öлÿмсÿз, эсирге бизи. Святий Боже, Святий сильний,
Святий безсмертний, помилуй нас. (Окремі аркуші С. Ф. Попова: Святий Боже) [2:365].
Термін походить від арабської лексеми azīz ��������, що означає сильний, той, хто править.
Алла – Бог; алла баба – Бог-Отець, Господь Бог.[М.] Öкÿмлетэн мукаддэс
اﷲ, ÿч
اﷲ,
сыфатлы Аллах, эсирге бизи…. Святий Бог в трьох іпостасях, спаси нас.
(Окремі аркуші С. Ф. Попова: Молитва до Святої Трiйцi) [1:365]. Термін походить від
اﷲ,
арабського allāh اﷲ, що означає Бог.
Валидэ – Богоматiр, Богородиця [Г]. Термін має арабське походження wālida
Ԝ������ �اԜ������ �ا,
що означає мати.
.ﻣﺎ ﺷﺎءاﷲ
Машалла – вигук подиву, докору – Боже мiй, ну що ти, не дай Бог, теж менi ВН, СБ,
, җанңа
Ԝ������ �اСМ, машалла җанна К, машалла сениң
О; машалла җaныңа осун Г, машаллаاﷲ
сеэң
.ﻣﺎ ﺷﺎءاﷲ.ﻣﺎ ﺷﺎءاﷲ
эткениңе – Бог з тобою, що ти таке зробив. Термін походить від арабського терміна з
ідентичним значенням – māşāallah . ﻣﺎ ﺷﺎءاﷲ.
Намаз – молитва, молебень, служба [П,.ﺷﺎءاﷲ
СЛ];ﻣﺎнамаз йаптырт – замовляти молебень
��ﺎтеж
���,
[П]; намаз кыл-/хыл – молитися [СЛ]. Термін походить від арабського namāz�����ﺎ, що
означає молитву, щоправда з дещо іншими конотаціями.
Раби – Бог Г; раби Боже Г; йа рабим – о Боже мiй Г; мисмилла йа Рабим – Господи
�����ﺎ, рахм эйле, эфенди, бенамуслуғумузу
Боже мiй [СЛ] …. Рабби, бизим йунахларымызы
ر
بّ رРабаф эйле, азиз, мукаддэс исмин себебиңе зайыфлығымыза медэт эйле, эксанّبэйле,
би, эксан эйле, Рабби, эксан эйле, Рабби. ….( Окремі аркуші С. Ф. Попова: Молитва до
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ّرب

Святої Трiйцi) [2:365]. Лексема походить від арабського rabb ّ رب, що має ідентичне значення з відповідною лексемою в урумській мові.
Український (приазовський) етап формування релігійної ідентичності та релігійної
лексики урумів.
Історія переселення урумів з Криму в Азовську губернію складна, не завжди однозначна в поглядах дослідників, адже деякі моменти цієї історії часто не мають під собою
наукового підґрунтя.
1778 р був переломним для історії християн Криму і знаменував переселення у Приазовську губернію Російської імперії в межах програми царського уряду щодо якнайшвидшого заселення цієї території. У нашій статті ми не будемо зосереджуватися на
причинах та суперечностях цього питання. Єдине, про що варто коротко зазначити про
релігійну ситуацію під час переселення. Як йтиметься далі, духовне життя для християн
Криму було дуже важливим, як і на території Криму, де вони були у меншості, так і після
переселення. З наукової розвідки І. Пономарьової дізнаємося, що навіть після переселення в Азовську губернію тодішньої Російської імперії кримські християни дбають про
побудову нових церков, відновлення богослужіння [9:38].
За словами М. Араджионі, у період середньовічного Криму під впливом навколишнього грецького населення, частина кримських татар перейшла у православ’я; релігійна
приналежність мала незрівнянно більше значення для самосвідомості людей, аніж мова чи
спільність походження, тому тюркомовні християни почали ототожнювати себе із греками,
а не з кримськими татарами, турками або іншими народами, що сповідують іслам. [1:83].
Отож проживання урумів у Приазов’ї після переселення позначилося на багатьох
аспектах їхнього життя: релігійному, культурному і насамперед –мовному. Мовою на побутовому рівні для греків-тюркофонів залишалася урумська, що згодом також зазнала
впливів російської мови (в контексті історико-політичних подій), проте мовою релігійного та духовного життя продовжувала залишатися грецька з тими арабськими, перськими
та іншими запозиченнями, які вона ввібрала за часів Османської імперії. Проте, як відомо, будь-який пласт мови не може залишатися незмінним, тому цікавим є той факт, що
релігійна лексика урумської мови починає вбирати запозичення зі слов’янських мов. Їх,
на відміну, від арабських, перських та грецьких слів мало. Це, як правило, релігіоніми
на позначення свят церковно-обрядового календаря: Покрова – Покрова Богородицi П.,
Петр-Павло барйамы – свято Петра й Павла Г.
Отже, у нашій розвідці ми виділили та проаналізували умовні три етапи та передумови у становленні, формуванні релігійної термінології урумської мови. Ми спробували показати, як тісно формування релігійної лексики урумської мови було наскрізно
пов’язано з історичними подіями, в яких перебував народ.
Ця стаття не передбачала детальний генетико-семантичний аналіз усіх релігіонімів
урумської мови, а лише поверхнево проаналізувати етапи та компоненти релігійної
термінології за матеріалами “Урумського словника” щоб дати змогу побачити загальну
картину її становлення.
Перспектива дослідження полягає у детальному генетичному аналізі релігійних
лексем урумської мови не лише за словником, а і за матеріалами сакральних текстів (молитовники, Євангеліє), розкрити становлення релігійної системи урумської мови поетапно у невідривному зв’язку з історичними, етнічними та лінгвістичними особливостями.
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ПРИНЦИПЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ИНТЕРМОРФЕМЫ КАК ЕДИНИЦЫ ИНТЕРСИСТЕМЫ
У статті розглядаються морфемно-словотворчі особливості інтернаціоналізмів,
виділяється та обґрунтовується поняття інтерморфеми як структурної одиниці інтерсистеми. На прикладі ад’єктивних інтерлексем простежується явище міжмовної
еквівалентності німецької та російської мов у морфемно-словотворчому аспекті.
Ключові слова: інтернаціоналізм, інтерсистема, інтерлексема, інтерморфема,
міжмовна еквівалентність, морфемно-словотворчий аспект.
В статье рассматриваются морфолого-словообразовательные особенности интернационализмов, выделяется и обосновывается понятие интерморфемы как структурной единицы интерсистемы. На примере адъективных интерлексем прослеживается явление межъязыковой эквивалентности немецкого и русского языков в морфологословообразовательном аспекте.
Ключевые слова: интернационализм, интерсистема, интерлексема, интерморфема, межъязыковая эквивалентность, морфолого-словообразовательный аспект.
In the article the derivational morphology features of international words are examined,
selected and grounded. On the example of adjectival interlexeme the interlingual equivalence
phenomenon in the German and Russian is traced in a derivational aspect.
Key words: international word, intersystem, interlexema, intermorphema, interlingual
equivalence, derivational aspect.
Процесс интернационализации языков, признанный в настоящее время универсальной общеязыковой тенденцией, открывает перспективы для исследования явлений гомогенизации языков, выделения и описания интерсистемы как универсальной метаязыковой единицы. Как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике в изучении интернационализмов прослеживается два направления: либо описание данных языковых единиц
в рамках моносистемы, т. е. в пределах одного языка (на определённом синхронном срезе
[1; 4], в отдельной функциональной сфере [2], валентность и продуктивность таких единиц [4] и т.п.), либо сопоставительный анализ интернационализмов в нескольких языках
[2; 9; 10]. До сих пор интернационализм как смежное явление изучался в рамках сравнительно-исторического и общего языкознания (языковые универсалии), контрастивной
лингвистики, прикладной лингвистики (перевод), лексикографии. На современном этапе
изучения проблемы возникает необходимость выделения нового направления, в рамках
которого интернационализмы изучались бы как единицы интерсистемы.
Впервые на метаязыковой характер интернационализма указывают немецкие лингвисты Б. Шедер и Й. Вольмерт. Учёные предлагают абстрагироваться от отдельно взятого языка и изучать интернационализм на «интерлингвальном уровне». Таким образом,
термин интернационализм рассматривается Б. Шедером и Й. Вольмертом как «… гипе© Гребинник Л.В., 2012
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роним всех терминов, которыми обозначаются отдельные языковые единицы различных
уровней интерсистемы»1 [10: 49]. К таковым относятся интерморфемы, интерлексемы,
интерсинтагмы и интерсинтагмемы, интерфразеологизмы, интерсентенции, интертексты и интерграммемы [10: 49].
В настоящей статье предпринята попытка выделения и категоризации интерморфемы как единицы интерсистемы путём сопоставления адъективных интерлексем в немецком и русском языках. Предполагается доказать, что функционирующие в немецком языке интерлексемы с суффиксами -al, -ell коррелируют с функционирующими в русском
языке интерлексемами с суффиксом -альн-, что позволит квалифицировать указанную
единицу как интерморфему. Исследуя деривативный потенциал интерморфемы -al, -ell
(нем.) / -альн- (рус.), затрагиваем вопрос межъязыковой эквивалентности и конгруэнтности на морфолого-словообразовательном уровне интерсистемы. Корпус исследуемых
адъективных интерлексем выделен нами из различных лексикографических источников,
в том числе из электронных баз данных [3; 5; 6; 7; 8] и насчитывает около 200 коррелятивных пар интерлексем немецкого и русского языков.
Избранный нами подход к изучению интерлингвальных единиц на морфемном уровне, а не на традиционном уровне лексемы считаем целесообразным в отношении снижения степени несоответствия в плане выражения. Отметим, что степень соответствия
в плане выражения (конгруэнтность) и в плане содержания (эквивалентность) являются
центральной проблемой в изучении интернационализмов. Согласно Б. Шедеру, «Решающая лингвистическая проблема изучения интернационализмов состоит в вопросе, когда
же в достаточной степени выполняется необходимое условие содержательной эквивалентности и формальной конгруэнтности, позволяющее сделать вывод о том, что лексема AL1, лексема BL2 вплоть до лексемы NLn являются вариантами, т.е. аллолексемами
той или иной интерлексемы, другими словами, представляют собой интерлексему».2 [10:
45]. На наш взгляд, на интерлингвальном уровне более актуальной единицей является
интерморфема, минимальная обладающая значением единица, поскольку формальная
конгруэнтность алломорфов в корреспондирующих языках более прозрачна, чем лексемная конгруэнтность. Продемонстрируем наш подход на конкретных примерах.
Условиями получения словообразовательной единицей статуса интерморфемы считаем вхождение данной языковой единицы в морфемный состав более сложной структурной единицы интерлексемы, а также образование сопоставительных рядов из сходных компонентов как в рамках моносистемы, то есть в одном из корреспондирующих
языков, так и в рамках интерсистемы. Так как морфема является значимой языковой единицей, важным условием считаем также эквивалентность значений выделенных единиц
в корреспондирующих языках. В русском языке суффикс -альн- является словообразовательным суффиксом, который «при добавлении к основе существительного иноязычного
происхождения образует прилагательное со значением обладания свойством или связанности с предметом». В немецком языке суффиксы -al, -ell выражают «наличие свойства
или состояния, отношение к вещи или явлению, определённому в корне слова». Таким
Цитата по: Volmert J. Interlexikologie – theoretische und methodische Überlegungen zu einem neuen
Arbeitsfeld / P. Braun, B. Schaeder, J. Volmert (Hgg.), 1990. Перевод с немецкого наш. (Л. Г.)
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образом, в отношении семантической эквивалентности можно утверждать, что в русском
языке морфема -альн- является коррелятом немецких морфем -al, -ell.
В подтверждение интернационального характера интерморфемы -al, -ell (нем.) /
-альн- (рус.) выделяем сопоставительный ряд интерлексем, условием выделения которого является не только формальное сходство плана выражения (конгруэнтность), но и
семантическая общность указанных единиц хотя бы в одном из лексико-семантических
вариантов (эквивалентность). Важным показателем является и корреляция с мотивирующей основой (именем существительным) в обоих языках, т.е. наблюдается относительная деривативная эквивалентность.
нем.
äquatorial – Äquator3
bronchial – Bronchen
emotional / emotionell – Emotion
frontal – Front
funktional / funktionell – Funktion
horizontal – Horizont
kolonial – Kolonie
prinzipiell – Prinzip
triumphal – Triumph

рус.
экваториальный – экватор
бронхиальный – бронх
эмоциональный – эмоция
фронтальный – фронт
функциональный – функция
горизонтальный – горизонт
колониальный – колония
принципиальный – принцип
триумфальный – триумф

Аналогично: genial – гениальный; hormonal / hormonell – гормональный; individual
/ individuell – индивидуальный; industriell – индустриальный; intellektuell – интеллектуальный; instrumental – инструментальный; kategorial – категориальный; kontinental
– континентальный; konzeptuell –концептуальный; monumental – монументальный;
national – национальный; normal – нормальный; optimal – оптимальный; proportional
– пропорциональный; sentimental – сентиментальный; territorial – территориальный;
zeremoniell – церемониальный; zonal – зональный и др. 3
Согласно вышеуказанным условиям квалификации языковой единицы как интерлексемы мы не можем привлекать к сопоставительному анализу исконные единицы,
имеющие исключительно формальное сходство в плане выражения (нем.: egal, dreimal,
gesell; рус.: вязальный, похвальный, стиральный), но считаем целесообразным рассмотреть группу интернациональных единиц, образующих следующий сопоставительный
ряд: aktuell – актуальный; generell – генеральный; global – глобальный; legal – легальный; liberal – либеральный; lokal – локальный; munizipal – муниципальный; nominal –
номинальный; originell – оригинальный; oval – овальный; rational – рациональный; sozial
– социальный; trivial – тривиальный; virtuell – виртуальный; visuell – визуальный и др.
Особенностью данных интерлексем является невозможность выделения в них суффиксов -al, -ell (нем.) / -альн- (рус.), что объясняется отсутствием мотивирующих основ для
указанных единиц в рамках моносистемы. С другой стороны, мы можем проследить их
внутреннюю форму, восходящую к классическим языкам – источникам интернационализмов. Например: oval / овальный > лат. ovus „яйцо“; lokal / локальный > лат. locus
Здесь и далее немецкие имена существительные приводятся без артиклей ввиду неактуальности
данной единицы в исследуемом аспекте.
3
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„место“; nominal / номинальный > лат. nomen „имя“; visuell / визуальный – лат. visio
„видеть“; rational / рациональный > лат. ratio „ум“; originell / оригинальный > лат. origio
„источник“. Если в рамках моносистемы рассматриваемые нами единицы -al, -ell (нем.)
/ -альн- (рус.) квалифицируются в данных словах как субморфы, то на интерлингвальном
уровне, то есть в рамках интерсистемы мы можем говорить о явлении интерморфемы.
В зарубежной лингвистике предлагаются и другие подходы к квалификации описанных выше единиц: речь идёт о так называемых «неоклассических формативах», корневых и аффиксальных морфемах греко-латинского происхождения, имеющих высокую
словообразовательную продуктивность, чаще в научно-технической терминологии, но
не обладающие словообразовательной мотивацией на определённом монолингвальном
уровне [6]. Таким образом, приходим к выводу, что в случае невозможности установления мотивационной цепочки необходимо выйти за рамки системы одного языка. Например, в русском языке в интернационализмах адвербиальный, материальный, персональный, потенциальный, профессиональный, пунктуальный, специальный, терминальный,
универсальный, фатальный не выделяется суффикс -альн-, квалифицируемый нами как
интерморфема. У немецких коррелятов указанных лексических единиц выделяются суффиксы -al, -ell и прослеживается соответствующая словообразовательная мотивация:
adverbiell < Adverb; materiell < Materie; personal / personell < Person; potential / potentiell
< Potenz; professional / professionell < Profession; punktuell < Punkt; spezial / speziell <
Spezies; terminal < Termin; universal < Universum; fatal < Fatum. Интересно, что диаметрально противоположного явления, то есть наличия словообразовательной мотивации
интернационализмов в русском языке при отсутствии таковой у их немецких коррелятов
нами установлено не было, что можно объяснить, обратившись к хронологии миграционных процессов интернациональных единиц в немецком и русском языках. Аффиксальные морфемы -al, -ell имеют греко-латинское происхождение, в немецкий язык они попали посредством французского языка, он же наряду с немецким языком выступает посредником при миграции данных единиц в русский язык [6; 7]. Таким образом, русский
язык выступает конечным реципиентом. Хотя Б. Шедер утверждает, что генетический
язык-источник, а также исторические языки-посредники не являются определяющим
фактором при отнесении того или иного языкового явления к категории интернационализмов [9: 101].
Считается, что безэквивалентный тип отношений, предполагающий отсутствие общей части в плане содержания, неприменим для такой категории как интерлексема [2;
9]. Обнаруженные нами единичные случаи формальной конгруэнтности при отсутствии
семантической эквивалентности иллюстрирует следующий пример: нем. maschinell –
рус. машинальный. В немецком языке лексема maschinell имеет значение «относящийся
к машине, с помощью машины (созданный, обработанный)» [7]; в русском языке лексема машинальный имеет значение «бессознательный, непроизвольный» [3]. При решении
вопроса квалификации указанной единицы как интерлексемы уместен этимологический
анализ, установление миграционной цепочки данной единицы в обоих корреспондирующих языках и, предположительно, момента смещения семантики. Поскольку значением
обладают как корневые, так и аффиксальные морфемы, важно установить, какая именно
морфема подверглась семантической трансформации, а какая сохраняет своё значение и
может быть квалифицирована как интерморфема.
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Таким образом, наши наблюдения над материалом двух языков на интерлингвальном
уровне позволяют сделать вывод о том, что не интерлексема, а именно интерморфема является центральной единицей интерсистемы, а анализ на морфемном уровне позволяет
установить новые закономерности в выявлении, квалификации и описании такой единицы как интернационализм. Для более полного описания внутрисистемных отношений
на интерлингвальном уровне необходимо привлечение этимологического и диахронного
анализа, расширение круга сопоставляемых языков, а также корреспондирующих в этих
языках единиц. Такие исследования необходимы для формирования теоретической базы
и методологического инструментария нового направления в интерлингвистике.
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ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЙ З ПОРУШЕННЯМ
РАМКОВОГО ПРИНЦИПУ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЧЕННЯ
(на матеріалі текстів художнього, публіцистичного та наукового стилів)
У статті розглядається процес граматикалізації окремих випадків порушення
рамкової конструкції. Шляхом вивчення особливостей їх функціонування в текстах
різних типів та мові носіїв визначається можливість граматикалізації зарамкових
конструкцій.
Ключові слова: граматикалізація, порушення рамкової конструкції, зарамкова конструкція, дескриптивна норма, функція.
В статье рассматривается процесс грамматикализации отдельных случаев нарушения рамочной конструкции. Посредством изучения особенностей их функционирования в текстах разных типов и языке носителей определяется возможность грамматикализации зарамочных конструкций.
Ключевые слова: грамматикализация, нарушение рамочной конструкции, зарамочная конструкция, дескриптивная норма, функция.
The article deals with the grammaticalization of some types of frame construction disruption. The features of their functioning in the texts of different styles and in a language of the
native speakers are analyzed and possibility of its grammaticalization is defined.
Key words: grammaticalization, the frame construction disruption, extrapolation, descriptive norm, function.
Лінгвістика другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. відзначається оновленням
інтересу дослідників до питань мовної еволюції, виникнення та розвитку граматичних
маркерів (граматикалізації), взаємодії засобів лексичного та граматичного рівнів мови, а
також до дискурсивної специфіки функціонування грамем.
Основною метою статті є відповідь на питання, чи відбувається в сучасній німецькій
мові процес граматикалізації конструкцій з порушенням рамкового принципу побудови
речень. Загалом, розгляд цієї проблеми представляє особливий інтерес, адже надає можливість визначити граматичний статус зарамкових компонентів та намітити орієнтири
подальшого розповсюдження випадків порушення рамкової конструкції (далі ПРК) в
сучасній німецькій мові.
Крім цього, актуальність вивчення синтаксичної будови мови зумовлена також тим,
що граматика в системі мові має особливий статус. Її відзначають як «найбільш стійку галузь мови» [1: 21], як «центр усієї мовної системи» [2: 22], тому навіть незначні
зміни такої системи завжди викликали і викликатимуть значний інтерес у дослідників.
У свою чергу, синтаксис є найбільш складним та суперечливим аспектом граматичного
ладу мови, оскільки саме йому належать ті мовні одиниці, які безпосередньо служать для
спілкування людей. В синтаксичних ученнях виявляються значні розходження поглядів,
© Туришева О.О., 2012
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висуваються численні теоретичні питання, синтаксис ставить дослідника перед необхідністю пошуку нових методів і підходів до вивчення мови в цілому та тих мовних явищ,
які є насправді проблемними, хоч на перший погляд здаються добре відомими.
Різні аспекти граматикалізації досліджуються в роботах В.М. Жирмунського, Т.А.
Майсака, В.О. Плунгяна, Г. Дівальд, Б. Гейне, К. Лемана, А. Мейє, М. Рей, Е. Траугот,
П. Хоппера та ін.
Хоч уперше цей термін був використаний у статті А. Мейє 1912 року «Еволюція граматичних форм» [3], але поняття, що стоїть за цим терміном, виникло безперечно набагато раніше. Граматикалізацію А. Мейє визначає як «надання граматичної функції слову,
що було раніше автономним», тобто перетворення самостійного слова в граматичний
елемент [3: 131]. Таке визначення потребувало деяких уточнень, оскільки процес граматикалізації не обмежується перетворенням лексичної одиниці на граматичний елемент,
він охоплює значно ширший спектр перетворень.
Граматикалізацію як континуальне явище вперше в статті «Еволюція граматичних
категорій» (1965) описав Є. Курилович. Його більш широке визначення цього терміну
стало класичним: він пише про граматикалізацію як про «розширення сфери вживання
морфеми при переході від лексичного до граматичного або від менш граматичного до
більш граматичного статусу, …» [4: 69], тобто граматичний характер мовної одиниці постійно підсилюється. Отже, у більш широкому розумінні граматикалізація є процесом, у
ході якого певний мовний елемент стає більш граматичним [пор. у 5: 8].
На думку Т.А. Майсака, говорити про граматикалізацію «слів» та «морфем» у відриві від контексту є спрощенням, а тому граматикалізацію слід розглядати як процес
розвитку граматичних конструкцій [6: 38]. Так, у роботі П. Хоппера та Е. Траугот граматикалізація характеризується як «процес, у ході якого лексичні одиниці та конструкції в
певних мовних контекстах набувають граматичних функцій, а потім продовжують розвивати нові граматичні функції» [7: 15].
Процес граматикалізації не повинен зводитися лише до еволюції лексичних одиниць
або конструкцій з певним лексичним наповненням у граматичні. Так, наприклад, фіксація порядку слів у мові призводить до того, що цей порядок сам по собі починає виражати певні граматичні відношення. В цьому сенсі порядок слів також граматикалізується,
але лише в тому випадку, коли такий порядок регулюється не чисто комунікативними
протиставленнями, а починає виражати граматичні відношення [6: 38].
У процесі граматикалізації будь-яка одиниця проходить певний шлях розвитку, який
називається «шлях граматикалізації». У спрощеному вигляді шлях граматикалізації передбачає розвиток від певного джерела до певного результату. Зазвичай як джерело
граматикалізації розглядають лексему або, у більш широкому розумінні, морфологію та
синтаксис вихідної конструкції [6: 92]. Відповідно, результатом граматикалізації є граматичний показник. Але на цьому його еволюція може не закінчуватись – відбувається
розвиток від менш граматикалізованого до більш граматикалізованого статусу. Таким
чином, кожен відрізок даного шляху характеризується наявністю своїх джерел та результатів шляху граматикалізації. В таких випадках мова йде про первинну і вторинну граматикалізацію [6: 83].
Поетапний хід граматикалізації досить чітко представлено в роботі Б. Гейне [8: 86]:
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1 етап: вираз вживається зі своїм вихідним значенням у найширшому колі контекстів;
2 етап: з’являється особливий контекст («з’єднувальний» – bridging context), у якому поряд з основним значенням можлива інша інтерпретація виразу, при чому перевага
надається останній;
3 етап: виникають «контексти переключення» (switch context), в яких вихідне значення вже є неможливим, у таких контекстах вираз виступає лише з новим значенням;
4 етап: нове значення стає повністю самостійним і вже не залежить від контексту;
воно може використовуватися в широкому колі ситуацій; наступає стадія «конвенціоналізації» значення (conventionalization).
У більш спрощеній формі хід граматикалізації можна представити таким чином: замість старої форми А, яка втратила свою ефективність, вживається форма Б. Поступово
форма Б розповсюджується, але з плином часу також «старіє» і замість неї вживається
форма В, і т.д. Таким чином, граматикалізація передбачає постійне «старіння» і циклічне
«оновлення» засобів вираження [6: 76].
Повний цикл таких змін є безперечно довготривалим і може охоплювати декілька
поколінь людей: «мовці, які вводять з’єднувальні контексти, зазвичай не співпадають з
тими, хто створює контексти переключення» [8: 87].
Варто зазначити, що в даному випадку процес граматикалізації розглядається у широкому контексті. Це той випадок, коли граматикалізації власне лексичного матеріалу
не відбувається, натомість простежується «рух у бік більшої граматикалізації» [6: 93] та
розвиток нової граматичної функції ПРК.
Як майбутні ознаки граматикалізованої конструкції розглядається набуття нею нових функцій (за умов регулярності вживання), тобто окремі випадки ПРК розглядаються
не як виключно засоби стилізації висловлювання, але і як повноправні граматичні конструкції – дієслівний присудок.
У ході проведення дослідження було проаналізовано тексти трьох функціональних
стилів (художнього, публіцистичного та наукового): прозові художні твори семи письменників XX-XXI ст. (романи Г. Гессе «Степовий вовк», Г. Белля «Очима клоуна», М.
Ортса «Вчительська», Н. Водін «Нічні родичі», В. Хільбіга «Тимчасовий притулок»,
У. Відмера «Коханець моєї мами» та повість І. Бахманн «Три шляхи до озера»), тексти
інтерв’ю популярних німецьких журналів «Der Spiegel» та «Focus» 2010 року видання,
тексти наукових статей спеціалізованих он-лайн видань: Online-Zeitschrift zur verbalen
Interaktion, 2006, Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 2009, Essener
Linguistische Skripte – elektronisch, 2010. Усього проаналізовано 2164 одиниці факультативних випадків порушення рамкової конструкції (так звані зарамкові конструкції).
Розподіл випадків ПРК відповідно до стильової належності тексту представлено в
наступній таблиці:
Функціональний
стиль

Кількість сторінок

Художній

1480
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Середня кількість речень/
др. знаків на 1
сторінку
11/-

Кількість прикладів ПРК
1981

Середній показник
частотності вживання (кільк. випад. /
кільк. стор.)
15/10

Публіцистичний
Науковий
Всього

153

-/3475

161

10/10

613
2246

-/3100
-

22
2164

1/27
-

У процесі дослідження фактичного матеріалу було встановлено, що основними
функціями зарамкових конструкцій є стилістична та комунікативно-прагматична функції. Кількість випадків, у яких ПРК наряду з рамкою виконує структурно-синтаксичну
функцію в реченні, була незначною (приблизно 10% від загальної кількості випадків).
Тому не є доцільним називати таку функцією однією з основних функцій зарамкових
конструкцій, натомість варто відвести їй другорядну роль.
Результати дослідження показали, що найвищою частотністю появи у текстах вказаних стилів та позитивною оцінкою щодо допустимості вживання представниками різних
соціолінгвістичних груп характеризуються поширені та непоширені прийменникові фрази у функції додатка та обставини, а також поширені та непоширені номінативні фрази
у функції додатка:
Ich ließ ihn für immer zurück in dem Haus in den Kirschbäumen, die jetzt kahl und
tropfend im Nebel standen [9: 36].
Die langen Schlangen sind sicher auch typisch für eine Touristenstadt wie Berlin [10: 116].
«Zu spät», stieß er heiser aus sich hervor und fiel zurück in sein finsteres Schweigen [9: 148].
Проведене комплексне дослідження відповідності цих типів зарамкових конструкцій
критеріям нормативності довело їх приналежність до дескриптивної норми, відкривши
шлях їх переходу з розряду виключно стилістичних та комунікативних засобів оформлення висловлювання до розряду одиниць, здатних виконувати структурно-синтаксичну
функцію в реченні. Це дає можливість припустити, що вказані типи зарамкових конструкцій можуть перебувати на початковому етапі граматикалізації. Про це свідчить високий ступінь їх репрезентативності в мові носіїв, яка призводить до послаблення їх дії
у створенні стилістичного ефекту, натомість з’являються випадки, коли ПРК виконує
структурно-синтаксичну функцію, притаманну вербальній рамці німецького речення.
Хоч у переважній більшості випадків ПРК не виконує граматичних функцій, притаманних вербальній рамці німецького речення, а в процесі дослідження не було підстав спостерігати активний процес граматикалізації ПРК. Лише час і подальше ґрунтовне вивчення даного питання покаже, чи матиме місце процес граматикалізації по відношенню
до цього явища.
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Солахаў А.В.
(Мазыр, Беларусь)

чыстыя спосабы словаўтварэння ў мове
сучаснай беларускай мастацкай літаратуры
В статье на материале языка современных белорусских художественных произведений описывается 27 чистых способов словообразования, используемых писателями и
поэтами для образования индивидуально-авторских слов.
Ключевые слова: способ словообразования, чистые способы словообразования, прямые и обратные способы словообразования, окказионализм, индивидуально-авторский
неологизм.
The article describes 27 pure means of word formation, used by writers and poets in order
to form autor’s individual words. The article is based on the language of modern Byelorussian
literary works.
Key words: means of word formation, pure means of word formation, direct and back
means of word formation, nonce word, author’s individual nonce word.
У мове сучаснай беларускай мастацкай літаратуры пры ўтварэнні індывідуальнааўтарскіх слоў выкарыстоўваюцца розныя спосабы словаўтварэння – як чыстыя, так і
змешаныя. Разгледзім чыстыя спосабы, сярод якіх вылучаюцца дзве групы – прамыя і
адваротныя.
© Солахаў А.В., 2012
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На дадзены момант намі зафіксаваны 21 чысты прамы спосаб.
Прэфіксацыя – далучэнне прыстаўкі да ўтваральнага слова (антыпернатыя
← анты- + пернатыя, антыяйкі ← анты- + яйкі, антыбайка ← анты- + байка,
звыштактоўна ← звыш- + тактоўна): Зязюлі хацелася надта / Наседзець самой
антыяйкі, / Каб вывесці антыпернатых / Для антыбайкі... (Р. Барадулін); ..у дакладах
паўзы рабіліся / Звыштактоўна – / Для адышкі, склерозу. / Як жыць мог / Назоўнік і
мысліць? (М. Мятліцкі).
Суфіксацыя – далучэнне да ўтваральнай асновы суфікса (тапаляняты ← тапол(і)
+ -янят(ы), купаляняты ← Купал(а) + -янят(ы), гуслярыць ← гусляр + -ы(ць),
дыпламаціць ← дыпламат + -і(ць)): Тапалянятамі купаляняты / Каля таполі гордай
узняліся (Р. Барадулін); Сон – на поўны грудзі: / Дыхае, гуслярыць (В. Аколава); «Парыж
дыпламаціць» хто сёння? (В. Аколава).
Постфіксацыя – далучэнне постфікса да ўтваральнага слова: адпрэчыцца ¬
адпрэчыць ‘адхіліць, не даць чым-н. займацца, прымусіць пакінуць месца, пасаду’,
палюляцца ¬ палюляць ‘люляць, калыхаць на працягу нейкага часу’, прымружыцца ¬
прымружыць ‘прыжмурыць’: ..Старасць, адпрэчся ты... (П. Броўка); І мне б узняцца,
палюляцца / Ва ўсёй планеты на віду (П. Броўка); Прымружыцца зажуранае вока: /
«Як ты, жыццё, ад’ехала далёка!» (М. Мятліцкі).
Асноваскладанне – аб’яднанне асноў (звычайна з дапамогай інтэрфіксаў): Здарэнне!
/ На вуліцы Эннай апоўначы / Адбылося сэрцатрасенне: / Чагось супадзенне, / Чагось
разбурэнне / поўнасцю… (М. Шабовіч); Усё гэта можна пабачыць на гэтай праклятай, /
На блаславёнай, на сонечна-змрочнай зямлі (У. Караткевіч); ..самаўслаўляць сябе немцы
пачалі даўно (І. Навуменка).
Словаскладанне – аб’яднанне раўнапраўных слоў, сувязь паміж якімі выражаецца
графічна пры дапамозе дэфіса: Не спіць зямля – у ёй вулканы дрэмлюць, / планетысёстры пазыўныя шлюць (Р. Барадулін); ..гуляюць-перакатваюцца няспынныя хвалі
(І. Навуменка); Павінен жа нехта паслухаць, як сумна-тужліва / Зязюля кукуе на познім
змярканні ў бары (Н. Гілевіч).
Зрашчэнне – безмарфемнае аб’яднанне элементаў словазлучэння, г. зн. двух або
некалькіх слоў, у адну лексічную адзінку: Не раскіс толькі ў бойцы чыноўнай / Лідэр
Сперадубацькіўпекла (В. Зуёнак); – Гэта кветка – зверабой. / Як засушым, то зімой
/ Будзе ў нас выдатны чай – / Чай-Ад-Сцюжы-Выручай.. (В. Зуёнак). У аказіяналізме
гопстопкамітэт зліліся разам элементы размоўнага стылю – аддзеяслоўныя выклічнікі
гоп і стоп – і грамадска-палітычны тэрмін камітэт: Але ты ведаеш, якія хеўры
дзейнічаюць… гопстопкамітэты… І гопнуць і стопнуць (І. Шамякін).
Рэдуплікацыя – паўтор слова (хваліццахваліццахваліццахваліцца ‘вельмі
доўга хваліцца’): Як пасадзяць Саўку раніцой на лаўку – дык ён хваліццахваліццахваліццахваліцца! Да вечара хваліцца! Аж пакуль не зваліцца! (Г. Iванова).
Субстантывацыя (ад лац. substantivum – назоўнік) – пераход у разрад назоўнікаў слоў,
што адносяцца да іншых лексіка-граматычных разрадаў. Словаўтваральным фармантам,
на думку І. С. Улуханава, з’яўляецца «адрозненне ў сінтаксічнай пазіцыі і граматычнай
семантыцы матывавальнага і матываванага або – калі карыстацца аперацыянальнымі
(дынамічнымі) тэрмінамі – перавод прыметніка ў сінтаксічную пазіцыю назоўніка са
змяненнем часцінамоўнага граматычнага значэння» [4: 31]. Субстантывавацца могуць
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любыя часціны мовы (авангарднае ‘тое, што з’яўляецца перадавым’, традыцыйнае ‘тое,
што заснавана на традыцыі і замацавана ёю’, хачу ‘тое, што мае жаданне, ахвоту’, хочацца
‘тое, што адчувае патрэбу ў чым-небудзь’): ..традыцыйнае творыць якасць колькасці,
авангарднае – колькасць якасці (А. Разанаў); Вершы нараджаюцца не з уладнага «хачу»,
а з безабароннага «хочацца» (А. Разанаў).
Немарфемнае скарачэнне – выдаленне з утваральнай асновы значымага гука або
спалучэння гукаў. Даследчыкі словаўтваральнай сістэмы рускай мовы называюць гэты
спосаб немарфемным усячэннем, або усячэннем па абрэвіятурнаму прынцыпу [4: 29–
30]. Назоўнікі намы і начы, якія ўтвораны гэтым спосабам, паходзяць ад назоўнікаў нам/
еснік/(і) і нач/альнік/(і) з захаваннем іх значэння: Там у кучы і намы і начы, / За каўнер
ледзьве-ледзьве не льюць (У. Верамейчык).
Імпазіцыя – «злучэнне двух слоў у адно, у якім поўнасцю захоўваюцца абодва
злучаныя словы, але пэўны фанемны адрэзак новага слова належыць адначасова абедзвюм
матывавальным часткам» [4: 52]. Ю. Ф. Касім называе гэты спосаб словаўтварэння
«неморфемним взаεмонакладанням» [2: 90], Н. А. Янка-Трыніцкая – «междусловным
наложением» [6], І. С. Улуханаў – «междусловным совмещением» [4: 52–53]: Не да
застольных узвялічбаў, / Не да спакусы шашлыка, – / Паэзія нялёгкіх лічбаў / Кранае
сэрца башлыка (Р. Барадулін); Ні дня, ні гадзіны няма спагадзіны, але спагады ніхто
не чакае (Р. Барадулін). У прыведзеных вершаваных радках выкарыстаны індывідуальнааўтарскія назоўнікі узвялічбы і спагадзіна, якія ўтвораны імпазіцыяй канцавых частак асноў
дзеяслова ўзвялічыць і назоўніка спагада адпаведна з пачатковымі часткамі асноў назоўнікаў
лічбы і гадзіна: узвялічбы ← ўзвялічыць + лічбы; спагадзіна ← спагада + гадзіна.
І. С. Улуханаў вылучае спосаб выкарыстання афіксаў у якасці самастойных слоў [4:
55]. В. П. Ізотаў бачыць у гэтым некалькі спосабаў, называчы іх эмансіпацыяй, і вылучае
эмансіпацыю прыстаўкі, суфікса, флексіі, фанемы [1: 17–18, 22–23]. Выдзеленая з
раду слоў марфема лексікалізуецца, набываючы абагульненае значэнне. У тэкстах
сучаснай беларускай мастацкай літаратуры вылучаецца эмансіпацыя прыстаўкі, суфікса,
кампанента складанага слова і склада.
Эмансіпацыя прыстаўкі – вылучэнне з раду аднаструктурных слоў прыстаўкі
ў якасці самастойнага слова. Так, з індывідуальна-аўтарскіх прыметнікаў антыфармальны і анты-змястоўны ў асобнае слова-назоўнік вылучаецца прыстаўка антыз абагульненым значэннем ‘тое, што з’яўляецца супрацьлеглым чаму-небудзь’: Змест
фармальны? Не толькі. Ён адначасова і анты-фармальны: тоесны і не тоесны форме.
У сваю чаргу і форма змястоўная і анты-змястоўная: ёю не толькі выяўляецца змест,
але і зацямняецца, выяўляецца зацямняючыся, гаснучы, вычэрпваючыся. // Без гэтага а
н т ы наогул было б немагчыма ніякае развіццё, ніякае спасціжэнне. Усе рэчы нагадвалі
б «чорны квадрат» Казіміра Малевіча, у якім змест і форма супадаюць, а рэчаіснасць –
«рэч у сабе» Імануіла Канта (А. Разанаў). Утваральнай базай пры вылучэнні ў асобнае
слова прыстаўкі пера- сталі дзеясловы перасалоджваць, перасольваць, перакручваць,
перагінаць. У гэтым выпадку аказіяналізм пера мае значэнне ‘тое, што перабольшвае
звычайныя магчымасці, што выходзіць за агульныя межы’: Яно (умельства віртуозаў
верша) напаказ: у прынцыпе яно не ўмее тварыць, але вельмі добра ўмее паказваць, што
яно творыць. Яно перасалоджвае, перасольвае, перакручвае, перагінае і ў гэтым п е р а
мае свой змест (А. Разанаў).
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Эмансіпацыя суфікса – вылучэнне з раду аднаструктурных слоў суфікса ў якасці
самастойнага слова. Такімі аднаструктурнымі для індывідуальна-аўтарскага наццаты
трэба лічыць парадкавыя лічэбнікі адзінаццаты – дзевятнаццаты: – Які гэта век? –
пытаю. – Ды гэты... ды... наццаты век (К. Камейша).
Эмансіпацыя кампанента складанага слова – вылучэнне з раду аднаструктурных
складаных слоў кампанента ў якасці самастойнага слова. Так, са слоў псеўдарабочы,
псеўдаклас вылучаецца звязны кампанент інтэрнацыянальнага характару псеўда
‘несапраўдны, ілжывы’: А каб выбіць дурноту з галавы, трэба правучваць такіх, як
гэты экстрэміст Рант. Прозвішча, аднак… Псеўданім. Усе яны псеўда… Псеўдарабочы,
псеўдаклас. Толькі кулак яго не псеўда. Навуковец, маляр, а кулак жалезны (І. Шамякін).
Эмансіпацыя складоў слова: Карані пакараныя: гэткая іхняя кáрма – рыць дол,
урывацца ў цемру, быць катаржнікамі. // Але ніхто ніколі не чуў ад іх ні скаргі, ні
наракання – яны крэўныя з самым вышэйшым, з сонечным пачаткам РА, і памятаюць
вышэйшую праўду – праўду самаахвярнасці (А. Разанаў); Карані кіруюцца да радовішчаў
жыцця – да крыніц і, здабываючы з адмоўнага КА дадатнае РА, а са сваёй кáры –
карысць, кормаць ёю дрэва (А. Разанаў).
Прэфіксальны тмезіс (інфіксацыя) – устаўка прэфікса ў сярэдзіну слова. У
тэксце верша Р. Барадуліна «Чалом табе, Енісею!» фіксуецца індывідуальна-аўтарскі
прыметнік двухбезгаловы, утвораны на аснове складанага прыметніка двухгаловы
шляхам прэфіксальнай устаўкі -без- перад яго апорным кампанентам: Святло было
мірным зусім. I ў падумку не браў, што на ім падсмаліць сваё, даўно не густое, пер’е
двухбезгаловы арол імперыі... (Р. Барадулін.).
Плюралізацыя – спосаб, які, паводле В. П. Ізотава, «заключаецца ў набыцці
назоўнікам s.t. формы множнага ліку (пры гэтым адбываецца змяненне значэння)» [1: 65],
утвараюцца назоўнікі, матываваныя ўласнымі імёнамі: (гарбачовы, ельцыны, пухначы,
чарнавілы): Сярод аўтараў ёсць прафесійныя літаратары. А яшчэ перабудоўшчыкі
пачалі пісаць – гарбачовы, ельцыны (І. Шамякін); Я за тых, хто ваюе за самастойнасць.
Нашы… пухначы, на Украіне – чарнавілы (І. Шамякін).
Трансфлексацыя (тэрмін В. П. Ізотава [1: 18]) – замена матэрыяльна выражанай
флексіі на нулявую (аладак ← аладк/а/): .. жорны .. «жораюць» пачастунак, варожачы,
што ўрэшце з яго атрымаецца, ці корж, ці аладак, ці піражок (А. Разанаў).
Анаграмны спосаб заключаецца ў тым, што ва ўтваральным слове гукі мяняюць
месцамі: Больш нічога няма, / толькі шклянка віна. / Боль гічона няма, / токі кропля віна.
/ У маёй галаве / кольтці кропля адна. / У маёй лагаве / шольб нічога мяна… (А. Глобус).
Метаграмны спосаб заключаецца ў тым, што ва ўтваральным слове асобныя гукі
замяняюць іншымі: Прыйшла таўстуха-тумба ў краму і хацела сказаць «чыпсы», а ў яе
атрымалася фіпсы. Яна паспрабавала яшчэ і яшчэ раз… Кіксы, Факсы, Піпсы, Дзіксі.
Міксы. Пупсы… (А. Глобус).
Рэтраскрыпцыя (тэрмін В. П. Ізотава [1: 23]), або змяненне парадку фанем на
адваротны (І. С. Улуханаў [4: 54]), – перастаноўка апошняй фанемы або літары слова
ў пачатак слова, перадапошняй – на другое месца, трэцяй ад канца – на трэцяе месца ад
пачатку слова і г. д.: Над шырокімі ўваходнымі дзвярамі свеціцца надпіс: «яыцамінаэр»,
што азначае «рэанімацыя», калі чытаць справа налева (А. Петрашкевіч).
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Наўмысная псеўдаэтымалагізацыя – спосаб, пры якім слова не змяняе свайго
фанемнага складу, а пад уздзеяннем несапраўднага матывавальнага слова набывае іншае
значэнне. Пры гэтым структурны падзел яго асновы ў большасці выпадкаў змяняецца.
Так, назоўнікі баяніст ‘музыкант, які іграе на баяне’ [5: 84], бандурыст ‘музыкант, які
іграе на бандуры’ [5: 81], альтруіст ‘той, хто кіруецца пачуццямі альтруізму’ [5: 56],
арганіст ‘музыкант, які іграе на аргане’ [5: 65] у адным звершаў В. Зуёнка матывуюцца
назоўнікамі байка, банда, альт, органы і таму набываюць іншае значэнне і іншую або
аманімічную структуру: баяніст ‘той, хто расказвае байкі’ (ба[й-а]ніст, параўн.: баяніст), бандурыст ‘удзельнік банды’ (банд-урыст, параўн.: бандур-ыст), альтруіст ‘той,
хто іграе на альце’ (альт-руіст, параўн.: альтру[й-і]ст), арганіст ‘работнік дзяржаўных
органаў’ (арган-іст ← орган, параўн.: арган-іст ← арган): Байкі баяць распачну – / Буду
баяністам. / З бандай змову закручу – / Буду бандурыстам. / Альт настрою, загуду – /
Стану альтруістам. / А я ў органы пайду – / Буду арганістам! (В. Зуёнак).
Групу адваротных спосабаў складаюць 6 спосабаў.
Дэпрэфіксацыя – скарачэнне прыстаўкі – выкарыстоўваецца пры ўтварэнні
прыметніка далужны (< /не/далужны): Пра таго, хто ўмее паводзіцца ў жыцці, кажуць,
што ён няўдалы, што ён недалужны; што да жолуда, дык ён заўжды ўдалы, заўжды
«далужны» (А. Разанаў).
Дэсуфіксацыя – скарачэнне суфікса. Гэтым спосабам утварыліся назоўнікі шампань
(< шампан/ск/(ае)); эсэсы (< эсэс/аўц/(ы)), пупышы (< пупыш/к/(і)) – Мы табе, Карнеевіч,
благароднага напітку паставім, са знакам якасці. Хочаш – каньяку, хочаш – шампані
(І. Шамякін); У Шышкі быў пісталет… А калі яны (паліцэйскія) ўваліліся з эсэсамі ў нашу
хату, у яго быў аўтамат (І. Шамякін); Вочы дрэва – / пупышы (Д. Бічэль-Загнетава).
Дэпостфіксацыя – скарачэнне постфікса. Такім спосабам, напрыклад, утвораны
дзеясловы гнездаваць (< гнездавацца ‘моцна трымацца, караніцца ў кім-, чым-н. (пра
абстрактныя паняцці)’), пазніць (< пазніцца ‘з’яўляцца пазней вызначанага часу’):
Гняздуе зболеная мроя / На сцятай сіверам скале (М. Мятліцкі); Каб не сядзела доўга, не
пазніла / Ды зацвітала хораша яна (бульба) (У. Лісіцын).
Дэкампазіцыя – разбурэнне кампазіта і вылучэнне яго частак ў якасці асобных слоў.
Так, з саставу складанага назоўніка электраарган у выніку яго разбурэння вылучаны
прыметнік электра ‘электрычны’ і назоўнік арган ‘музычны духавы клавішны
інструмент, што складаецца з набору труб, у якія мяхамі напампоўваецца паветра’: Каб
не вісеў / Грахоў груган / І каб не ўпекла ў пекла, / Зло мусіць адганяць / Арган. / Вядома,
што электра (Р. Барадулін).
Расшчапленне – спосаб словаўтварэння, пры якім з невытворнага паводле структуры
слова вылучаецца яго частка. Так, напрыклад, утвораны назоўнік беф, вылучаны з
запазычанага назоўніка бефстроганаў: …у сельпоўскай чайной беф-строганаў – адно
сухажылле. З чаго ты яго настругаеш, бефа таго? (І. Шамякін).
Рэгенерацыя – вылучэнне, паводле В. П. Ізотава, са складу фразеалагізма кампанента,
які захоўвае значэнне ўсяго фразеалагізма [1: 22]. Так, з фразеалагізма канцы ў ваду ‘на
гэтым усё скончана (пра канчатковую развязку чаго-н.)’ [3: 175] вылучыўся кампанент
канцы: Скаромны. Уладзімір Андрэевіч! Дагавор гатовы. Мая пячатка на месцы. Подпіс
тут жа. Засталося вам падпісаць і далікатна, як пацалунак, прытуліць сваю пячатку.
І канцы (А. Макаёнак).
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Такім чынам, у мове сучаснай беларускай мастацкай літаратуры зафіксавана 27
чыстых спосабаў словаўтварэння: 21 прамы і 6 адваротных.
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ
ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
У статті викладається методика проектування графічних елементів рекламних
комунікацій на основі семіотичного підходу. Запропоновано шляхом кодування інформації будувати графо-інформаційну модель об’єкта. Визначено способи кодування.
Ключові слова: семіотика, реклама, рекламні комунікації, кодування інформації.
В статье излагается методика проектирования графических элементов рекламных
коммуникаций на основе семиотического подхода. Предложено путем кодирования информации строить графо-информационную модель объекта. Определены способы кодирования.
Ключевые слова: семиотика, реклама, рекламные коммуникации, кодирование информации.
The article describes the technique of designing graphical elements of advertising communications on the basis of the semiotic approach. It also proposes by encoding the information to
build a graph-information model of the object. Means of coding are determined.
Key words: semiotics, advertising, advertising communication, information encoding.
О пользе семиотики в дизайн-проектировании визуальной рекламы сказано и написано немало ([1] [2:66]). Показано, что семиотический анализ рекламной коммуникации
позволяет выявить значения знаков, причины создания образа и закономерности его изменения в историко-культурном контексте и в процессе использования (семантика). Семантика позволяет по-новому увидеть некоторые разделы теории искусств и рекламного
дизайна, более дифференцировано анализировать морфологию рекламного сообщения.
Однако возможности семиотики как инструмента разработки оригинальной рекламной
коммуникации, как способа генерирования новых идей и образов практически не изучены. Целью данного исследования является разработка методики проектирования графического компонента нового рекламного дизайн-продукта, используя потенциал семиотики и смежных дисциплин (синтактика, семантика, прагматика).
Дизайнер-рекламист, приступая к работе над проектом, должен владеть определенным набором компетенций [3]. В частности, помимо знаний теории семиотики и смежных дисциплин, он должен располагать композиционно-комбинаторными навыками,
умением анализировать графические и предметно-пространственные системы, знать
различные варианты трактовок знаков и символов.
© Бердичевский Е.Г., 2012
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В основу разработки оригинальной графической составляющей рекламной коммуникации положена концепция семиотической графо-информационной модели рекламируемого объекта («дизайн-ключа»). Рассмотрим методику создания имиджевого знака
(конкретного персонажа).
Методика предполагает последовательное выполнение разработчиками пяти этапов.
1. Мыследеятельный этап – выявление индивидуальных качеств объекта проектирования и составления поля значений – ОЗНАЧАЕМОЕ.
2. Составление семиотического кода знаков, кодов индивидуальных качеств объекта
проектирования – ОЗНАЧАЮЩЕЕ.
3. Комбинаторика – трансформация знаков и символов семиотического поля в графоинформационную модель – варианты композиций – КОДИРОВАНИЕ.
4. Вычленение (декодирование) из графо-информационной модели возможных вариантов имиджевого знака – ПАРАДИГМА – выбор наиболее удачного варианта.
5. Проработка, моделирование, использование имиджевого знака в рекламных сообщениях.

Таблица 1. Означаемое
Первый этап – мыследеятельный – заключает в себе сбор и анализ информации о
рекламируемом объекте – особенности, положительные и отрицательные качества, отличия аналогов и т.д. на этом этапе можно прибегнуть к помощи экспертов или фокусгрупп, которые сформируют набор характерных показаний. Эти данные вносят в таблицу, где в каждой ячейке находится одно из выражений (средство выражения – словохарактеристика). В одной из ячеек находится название самого объекта проектирования.
Квадратная матрица содержит число ячеек 5×5 или 5×6 в зависимости от количества
выявленных значений. Эта таблица означает ОЗНАЧАЕМОЕ – термин, используемый
в семиотике для определения содержательной, «умопостигающей» стороны знака. Означаемое неразрывно связано с означающим и не может существовать без последнего.
Используя таблицу 1, составляется таблица 2, по размеру соответствующая предыдущей, где в том же порядке заполняется семиотическое поле – поле знаков, графических
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кодов – ОЗНАЧАЮЩЕЕ. Под этим термином понимается чувственно воспринимаемая
сторона знака, его эмоциональное звучание. Вербальная информация (слова) трансформируется в знаки и коды в соответствии с порядком расположения ячеек индивидуальных качеств объекта рекламы.
При составлении таблицы 2 нужно критически руководствоваться различными вариантами графического представления вербальной информации [4:90], [5]. Уместно
из простых форм, представленных в рекомендациях, составлять сложные графические
структуры (например, буква М как диагональные и две вертикальные линии со встречным движением).

Таблица 2. Означающее

Рисунок 1. Графо-информационная модель имиджевого знака,
построенная в результате кодирования
Следующий этап – комбинаторика или КОДИРОВАНИЕ. Под кодированием понимаем комбинирование по правилам СИНТАГМЫ (синтагма – это соединение выбранных
знаков. В синтагме знак определяется тем, как он взаимодействует с другими знаками).
Кодирование знаков, символов, графических примитивов осуществляется из набора семиотического поля таблицы 2. Итогом кодирования является построение графо-информационной модели рекламируемого объекта. Модель выражает графический синтез выявленных особенностей объекта (рис.1). Модель должна обладать большим потенциалом
сочетаний, пересечений, взаимодействий графических элементов для продуктивного выполнения следующего этапа предлагаемой методики, на котором производится вычле208

нение – ДЕКОДИРОВАНИЕ из графо-информационной модели возможных вариантов
имиджевого знака. Из вычлененных в результате декодирования вариантов производится
парадигматический отбор оптимального варианта (рис.2). Все варианты несут в той или
иной степени информацию об особенностях рекламируемого объекта. Оптимальный вариант должен быть лаконичным, оригинальным, эстетичным, запоминающимся и технологичным для реализации в материале (рис.3).

Рисунок 2. Декодирование графо-информационной модели

Рисунок 3. Оптимальная композиция имиджевого знака
Последним этапом творческого процесса по созданию имиджевого знака является
разработка возможностей его использования как одного из основных элементов рекламной коммуникации. Сюда входит разработка модульной сетки для построения знака, разработка шрифтового решения, варианты колористического решения, трехмерное моделирование знака и возможность его размещения на различных носителях.
Графо-информационная модель может быть не только плоской, как в рассмотренном примере, но и объемно-пространственной. Основной процедурой предполагаемой
методики является кодирование знаков и символов. К этой процедуре целесообразно
привлечь цифровые технологии и производить комбинаторные – композиционные построения в виртуальном пространстве [6:71-180]. Можно выделить три уровня комбинаторного моделирования: технологический, морфологический, сценарный.
Технологический уровень предусматривает выполнение комбинаторных действий
на компьютере с какой-либо программой трехмерного моделирования (например, 3ds
max). Роль дизайнера здесь минимальна, так как бесконечные видоизменения плоских
и объемных композиций могут быть полностью автоматизированы. При этом одна часть
композиции может перемещаться относительно другой части по любой траектории. Современные технологии позволяют поставить дизайнера внутри объемной композиции, и
он может «изнутри» наблюдать за трансформациями формы, взаимного расположения
частей композиции и цвета.
Морфологический уровень композиционно-комбинаторной работы состоит в том,
что дизайнер сам решает, какие производить перестановки в исходной композиции. Реализуя намеченные преобразования, дизайнер методом проб и ошибок постепенно продвигается к оптимальному решению. Здесь большую роль играет фантазия, интуиция,
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опыт дизайнера. Морфологическую комбинаторику целесообразно реализовывать также
на компьютерах.
Сценарный уровень комбинаторики предусматривает наличие следующих факторов:
yyСтартовой концептуальной идеи, часто вербальной, содержащей смысловое наполнение исходной композиции;
yyНаличие нескольких сценариев преобразования исходных графических элементов;
yyАктивная работа со знаками и символами, т.е. использование семиотического подхода.
Сценарный уровень комбинаторики использует цифровую технику как вспомогательный инструмент для выполнения рутинных операций.
Предполагаемая методика позволяет кодировать свойства и сущность рекламируемого объекта не только графическими символами (цифры, буквы, знаки, иконки, геометрические примитивы и др.), но и формой, расположением, цветом, размером.
При кодировании формой основной признак объекта обозначается контуром или силуэтом и дает представление о его типе. При выборе между контурными и силуэтными
знаками предпочтение следует отдавать последним. Однако нужно иметь в виду, что силуэтные знаки имеют меньшее по сравнению с контурными основания кода из-за невозможности использования внутренних деталей.
При кодировании расположением кодом выступает расположение знака или символа
в пространстве или на плоскости. В большинстве случаев используют положение справа-слева или сверху-снизу. В отличие от других методов кодирование расположением
имеет ограниченную информативность, потому что зритель может с уверенностью различать максимум шесть композиций объекта в пространстве или девять на плоскости.
Там, где расположение и форму менять нельзя, а символы не работают, можно кодировать цветом, который является достаточным отличительным признаком объекта. При
этом в качестве фона можно использовать различные текстуры, в том числе и с измененным рисунком.
При кодировании размером устанавливается соответствие между площадью (объемом) или линейными параметрами знака и характеристиками рекламируемого объекта
(удаленностью, высотой, шириной и т.д.). Например, более значимая информация должна иметь, по крайней мере, в полтора раза больший размер. Дальнейшие увеличение
должно производиться в геометрической, а еще лучше – в логарифмической прогрессии,
поскольку органы чувств человека воспринимают изменения параметров как раз в логарифмической прогрессии.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. Предложена методика
проектирования графических элементов рекламных коммуникаций (имиджевых знаков),
основанная на семиотическом подходе. Основным этапом методики является кодирование графических знаков и символов с построением графо-информационной модели
объекта рекламирования. В дальнейшем из модели производится вычленение (декорирование) эффективного варианта имиджевого знака. Установлены различные способы кодирования, осуществляемые как вручную, так и с привлечением цифровых технологий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Статтю присвячено розгляду характерних особливостей корпоративної комунікації, що має місце у мережі Інтернет. Автором здійснено спробу класифікувати корпоративну Інтернет-комунікацію. Організація корпоративного дискурсу аналізується на
прикладі англомовного корпоративного блогу.
Ключові слова: Інтернет-комунікація, корпоративна комунікація, дискурс, блог.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей корпоративной коммуникации, протекающей в сети Интернет. Автором совершена попытка классифицировать корпоративную Интернет-коммуникацию. Организация корпоративного дискурса анализируется на примере англоязычного корпоративного блога.
Ключевые слова: Интернет-коммуникация, корпоративная коммуникация, дискурс,
блог.
The article deals with some characteristic features of corporate communication that takes
place in the Internet. The author makes an attempt to classify corporate Internet-communication. The organization of corporate discourse is analyzed on the example of English-speaking
corporate blog.
Key words: Internet-communication, corporate communication, discourse, blog.
© Землякова Е.А., 2012

211

Актуальность. Интернет и информационные технологии, проникнув во все сферы
жизни современного общества, не могли не затронуть и сферу корпоративной коммуникации. «Новейшие коммуникативные технологии способствуют не только своевременному и скоростному получению информации, но и представляют разнообразные средства ее
распространения. Компания может одержать победу в конкурентной борьбе, если квалифицировано передает информацию либо частично скрывает, предлагает дозировано, используя
при этом весь имеющийся арсенал средств коммуникативной деятельности» [1:145].
Целью данной статьи является рассмотрение проблемы реализации англоязычной
корпоративной коммуникации в сети Интернет, попытка ее классификации, а также анализ особенностей организации корпоративного дискурса в блоге.
Объектом исследования представляется англоязычный корпоративный Интернетдискурс.
Поворотным моментом в развитии корпоративной коммуникации в сети стало появление веб 2.0. как результата динамического развития Интернета. Веб 2.0 – методика
проектирования систем, которые путем учета сетевых взаимодействий становятся тем
лучше, чем больше людей ими пользуются. Особенностью веб 2.0. является принцип
привлечения пользователей к наполнению и многократной выверке контента [2]. Веб 2.0
считается вторым поколением веб-разработки веб-дизайна и характеризуется облегчением коммуникации, совместным использованием информации, функциональной совместимостью и сотрудничеством пользователей. Именно веб 2.0 привел к появлению
и широкой популяризации социальных сетей, блогов, видеосайтов, информационных
сообществ, библиотек типа Википедии и т.д. Все вышеперечисленное – сервисы веб 2.0.
Благодаря возможностям веб 2.0. корпоративная коммуникация в сети стала активно развиваться, наиболее полно реализуясь в формате блога.
Таксономия корпоративной коммуникации как таковой (не только сетевой) представляется дискуссионным вопросом.
Анализ теоретической литературы по данной проблеме показал отсутствие классификации корпоративной коммуникации на основании различных критериев. Представим
собственную классификацию корпоративной коммуникации на основании следующих
критериев:
- по направлению вектора коммуникации:
yyгоризонтальная – коммуникация между начальником подчиненным;
yyвертикальная – коммуникация между сотрудниками одного уровня.
- по локализации коммуникантов:
yyвнутренняя – коммуникация в пределах организации, между ее сотрудниками;
yyвнешняя – все виды общения компании с внешним миром: со СМИ, общественностью, клиентами, партнерами и т.д.
- по количеству коммуникантов:
yyодносторонняя – в данном случае очевидное противоречие самому понятию коммуникации не считаем существенным, поскольку наличие у одной стороны хотя бы
только намерения наладить коммуникацию уже ведет к соответствующим поступкам,
к подготовке к общению, которое рассматривается как неотъемлемый этап, начало коммуникации; по сути, любой процесс коммуникации начинается как односторонний [3];
yyдвусторонняя – коммуникация между двумя коммуникантами;
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yyкоммуникация в группах;
yyкоммуникация с общественностью.
- по регламентированности:
yyформальная;
yyнеформальная.
- по содержанию:
yyобмен информацией;
yyвыдача инструкции;
yyобмен эмоциями;
yyвоздействие на адресата.
- по форме передачи сообщения:
yyустная;
yyписьменная.
- по опосредованности/неопосредованности каналом коммуникации:
yyлицом к лицу;
yyэлектронная коммуникация;
yyтелефонная коммуникация.
Сразу же следует оговориться, что данная классификация не претендует на уникальность и исчерпаемость, она остается открытой, мы лишь подчеркнули те виды корпоративной коммуникации, выделение которых считаем релевантным для данной работы.
Представленная классификация демонстрирует сложность и разноплановость феномена
корпоративной коммуникации.
Профессиональная корпоративная коммуникация строится на основе профессионального этикета, однако общение в Интернете требует соблюдения и сетевого этикета.
Каких-либо строгих рекомендаций на данный счет не существует, но уже достаточно
широко распространились определенные правила взаимодействия пользователей, так
называемый сетикет, которого обязаны придерживаться все участники общения в сети.
Корпоративная интернет-коммуникация обусловлена, в первую очередь, своей тематической направленностью, однако фактор протекания в сети Интернет также оказывает
на нее существенное воздействие. Эта особенность проявляется в выборе языковых единиц, в использовании экстралингвистических коммуникативных средств и т.д.
Так, лексический состав электронной интернет-коммуникации, с одной стороны,
характеризуется специальной профессиональной лексикой, а, с другой, в нем присутствуют лексические единицы, характерные для общения в сети Интернет. Например, в
корпоративном блоге или на сайте компании наряду с разделами About our company, Our
partners и т.д. обязательно будут присутствовать разделы RSS, Calendar, Archives, обусловленные технологической спецификой данного коммуникативного сервиса.
Среди наиболее распространенных средств корпоративной интернет-коммуникации
можно назвать следующие коммуникативные сервисы: электронную почту, корпоративные сайты, корпоративные блоги, коммуникацию в рамках сети Intranet, электронные
корпоративные издания, коммуникацию с помощью программ мгновенного обмена сообщениями и т.д.
Можно с уверенностью утверждать, что сегодня без электронной почты корпоративная деятельность как таковая практически невозможна. Несмотря на функцию мас213

совой рассылки, используется электронная почта преимущественно для общения двух
коммуникантов, а сообщения электронной почты доступны только владельцу электронного ящика.
Общение в рамках сети Intranet также достаточно популярно. Оно представляет собой исключительно внутреннюю коммуникацию компании, так как данная сеть закрыта
для доступа «извне» самой организации. Основной целью использования данного вида
коммуникации является интеграция всех членов коллектива и улучшение микроклимата
в компании. Intranet доступен только авторизированным пользователям.
Электронные корпоративные издания преимущественно существуют в крупных
транснациональных компаниях, перед которыми стоит необходимость гармонизации
индивидуальных и корпоративных целей. Они являются средством реализации корпоративной коммуникации в сети Интернет, зачастую оснащены возможностью оставлять
комментарии.
Коммуникация с помощью программ мгновенного обмена сообщениями чрезвычайно популярна сегодня. Данный вид коммуникации с успехом заменяет телефонное
общение, существенно экономя деньги компании, особенно если коммуниканты находятся в разных странах. Отличительной особенностью коммуникации с помощью программ мгновенного обмена сообщениями является то, что она реализуется с помощью
специальных клиентских программ.
Компании также активно внедряют собственные корпоративные сайты, которые
выполняют сразу несколько функций: продвигают имя и бренд компании в обществе,
рекламируют ее товары или услуги, способствуют внутренней коммуникации между сотрудниками (внутренние сайты), служат источником важной информации для партнеров.
Последнее время все более и более популярными становятся корпоративные блоги,
которые в принципе выполняют все те же функции, что и корпоративные сайты, однако
в отличие от них обладают одним ценным преимуществом – они оснащены механизмом
обратной связи. Тем самым, коммуникация компаний с потребителями перестает быть
односторонней. Последние теперь имеют возможность высказать собственное мнение о
той или иной компании, ее товарах или услугах.
Рассмотрим особенности реализации корпоративной коммуникации на примере
корпоративного блога, который представляет собой частично модифицированную вебстраницу, содержащую датированные записи, размещенные в обратном хронологическом порядке, видео, рисунки, фото, ссылки на другие сайты, а также позволяющую читателям оставлять свои комментарии к заметкам автора или авторов.
Отличительными структурными компонентами блога, оказывающими существенное
влияние на организацию дискурса в его жанре, являются:
1) заметки (посты) размещаются в обратном хронологическом порядке, таким образом, самые «свежие» записи находятся на главной странице блога;
2) возможность читателям оставлять свои комментарии к постам;
3) постоянный адрес каждой записи блога (permalink);
4) архив записей;
5) календарь, отражающий хронологию ведения записей;
6) гиперссылки на альтернативные источники информации, другие блоги, вебстраницы, первоисточники, мультимедийные файлы;
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7) система поиска по ключевому слову;
8) система разбивки записей по темам и категориям.
Основной особенностью организации дискурса англоязычного корпоративного блога является совмещение письменного и устного модуса в его рамках. Так, в блоге наблюдается проявление нового, устно-письменного модуса, свойственного на данный момент
исключительно электронному дискурсу. Подобно письменному модусу, он использует
графический способ фиксации информации, но подобно устному – отличается мимолетностью и неформальностью [4].
Анализ показал, что особенности организации корпоративного дискурса (КД) в ситуации блога обусловлены в первую очередь коммуникативными возможностями самого блога как сервиса, обслуживающего Интернет-общение, а также целями и задачами
самой корпоративной коммуникации.
Так, оснащенность механизмом обратной связи, т.е. возможность читателям оставлять свои комментарии к заметкам автора или авторов, делает блог интерактивным и
организовывает дискурс в виде многосторонней беседы.
Возможность вставлять в заметки рисунки, фото, видео- и аудио-файлы обуславливает сложность и многоканальность КД в ситуации блога, а также необходимость учета
экстралингвистических параметров при его анализе.
Следствием ограниченности объема комментариев является особая языковая организация дискурса, например, частое использование аббревиатур, эмотиконов и т.д.
Организация постов (заметок автора) в обратном хронологическом порядке, таким
образом, что самые «свежие» записи находятся на главной странице блога, обуславливает актуальность и релевантность предлагаемой читателям информации и делает блог
схожим с периодическим изданием в сознании пользователей.
Наличие архива записей, календаря записей, система поиска по ключевому слову и
система разбивки по темам позволяют читателям восстановить при необходимости образ коммуникативного прошлого, что облегчает коммуникацию и делает данный интернет-сервис чрезвычайно дружелюбным для пользователей.
Анонимность и физическая непредставленность читателей при публикации комментариев к постам также обуславливает неофициальный, раскрепощенный стиль языковой организации комментариев. Затрудненность эмоционального компонента общения
приводит к широкому использованию специфических средств компенсации – в случае
ситуации блога – параграфемных.
Таким образом, коммуникативная ситуация корпоративного блога представлена КД
и детерминирована с одной стороны самим фактом своей представленности в Интернете, а с другой – технологическими параметрами блога как коммуникативного сервиса, в
рамках которого она реализуется. Коммуникация в ситуации корпоративного блога предусматривает наличие адресанта и адресата, общение которых происходит с помощью
постов и комментариев, соответственно. Общение в рамках корпоративных блогов, хотя
и является средством корпоративной коммуникации, реализуется в коммуникативном
пространстве Интернета, что придает ему ряд специфических особенностей.
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Волкова А.А., Фащанова С.В.
(Томск, Россия)
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В МЕДИАДИСКУРСЕ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ*

Стаття присвячена питанням аналізу результатів психолінгвістичного експерименту, мета якого – виявити кількість випадків розуміння/нерозуміння прийомів мовної
гри, зафіксованої у спонтанному радіодискурсі, і визначити причини нерозуміння.
Ключові слова: розуміння, мовна гра, психолінгвістичний експеримент, медіадискурс.
Статья посвящена анализу результатов психолингвистического эксперимента,
цель которого – выявить количество случаев понимания/непонимания приемов языковой
игры, зафиксированной в спонтанном радиодискурсе, и определить причины непонимания.
Ключевые слова: понимание, языковая игра, психолингвистический эксперимент,
медиадискурс.
This article analyzes the results of psycholinguistic experiment, the purpose of which to reveal the number of cases of understanding / misunderstanding of word play receptions,
recorded in the spontaneous radiodiscourse, and to determine the cause of misunderstanding.
Key words: understanding, word play, psycholinguistic experiment, mediadiscourse.
В ходе восприятия и понимания информационного сообщения важную роль играет
собственно языковое содержание текста, а также контекст, в котором реализуется данный
коммуникативный акт. Однако ведущая роль в процессах понимания, интерпретации,
осмысления текста принадлежит реципиенту. Реципиент может усмотреть в сообщении
даже такие дополнительные смыслы, которые не были заложены в текст автором. Можно
*
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предположить, что достоверными являются та интерпретация и то понимание, которые
вскрывают наибольшее число граней понимаемого и ведут к наиболее полному видению
объекта. Достоверность понимания текста определяется многими факторами. Среди них
можно назвать, например, «готовность реципиента усматривать разные грани понимаемого, а не значение текста как его плоскую проекцию» [1: 122]. При этом мы исходим из
того, что существует «объективный вариант интерпретации, наиболее приближенный к
первоначальному авторскому замыслу. Нельзя говорить об абсолютной свободе выбора
реципиентом интерпретационного содержания в процессе восприятия и понимания текста. Согласимся с мнением автора, что «каждый из реципиентов имеет свою собственную точку зрения, свой опыт, который он использует для освоения содержательности
и обогащает освоенной содержательностью. Тем не менее, это не означает произвола в
понимании текста. Всегда существует некоторый содержательный инвариант, который
объективно определяется самим текстом, средствами, имеющимися в нем» [1: 121].
Адекватность понимания в значительной мере зависит от степени владения реципиентом техниками понимания. Следуя определению Г.И. Богина, «техники понимания
– это совокупность приемов системомыследеятельности (СМД), превращающих непонимание в понимание, а в оптимальных случаях превращающих понимание в мастерство. Владение техниками понимания – это «мастерство ума». Научение рефлексии,
включающее научение техникам понимания, позволяет человеку понимать самому, а не
повторять чье-то “готовое понимание”» [2: 15]. Исследователь полагает, что научиться
пониманию возможно, только научившись рефлексии. Рефлексия – основополагающее
понятие в процессе понимания. Это родовое понятие по отношению к пониманию, понимание и есть организованность рефлексии [3: 30]. Термин «рефлексия» употребляется в значении, введенном Джоном Локком, который полагает, что рефлексия – это
“наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность и способы ее проявления”
[4: 129]. Конечная рефлексия при прочтении какого-либо текста – это рефлексия опыта,
который сформировался в процессе восприятия, понимания, смыслообразования, наращивания смыслов. Этот опыт складывается именно в процессе действий с множеством
последовательных и логически взаимообусловленных микроконтекстов. Все техники понимания рефлективны.
Исследователь выделяет несколько техник понимания, особое внимание уделяя
технике интендирования (усмотрения смыслов). Усмотренный смысл для реципиента может трансформироваться в «смысл-воспоминание, смысл-напоминание, смыслотношение, смысл-переживание (в том числе и значащее переживание) и пр.» [2: 16].
В соответствии с обозначенным подходом, в процессе
понимания текста
накладываются и вступают во взаимодействие такие значимые составляющие, как содержательность текста и опыт реципиента. Поэтому целесообразно выделить предмет понимания – «грань понимаемого» [3: 30]. Так как опыт и деятельность человека меняются
в соответствии с развитием человека и объективными временными условиями, грани
понимаемого могут расширяться или сужаться, могут появляться новые актуальные грани понимаемого. Понимание – не только воссоздание сконструированного мышлением
автора содержания и смысла текста, но и трансформации одного набора граней понимаемого в другой, так как способы деятельности автора и воспринимающего информацию
© Волкова А.А., Фащанова С.В., 2012
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реципиента различны. Поэтому понимание «выявляет в одном и том же тексте разные
смыслы» [3: 30].
Такие процессы, как рефлексия, восприятие, понимание, могут протекать синхронно или в различных комбинациях, они неотрывно связаны с опытом реципиента. Эти
процессы тесно взаимосвязаны с коммуникативным опытом реципиента, обусловливающим характер вероятностного прогнозирования, которое основано на принципах
когнитивной психологии. Понимание воспринимается больше как подтверждение
гипотезы о том, каким представляется мир, чем просто первоначальное усвоение
новых фактов [5: 342].
Н.Д. Андреевым различаются два типа вероятностей: речевая вероятность и языковая
вероятность, под речевой вероятностью понимается объективная вероятность появления
языковой единицы в речи, а под языковой – отражение речевых вероятностей в сознании
носителя языка [6: 23]. Языковая вероятность, так как ее понимает Н.Д. Андреев вслед
за Л.В. Щербой, есть компонент речевой организации индивида.
Вероятностное прогнозирование – феномен функциональный, поскольку сущность
его заключается в использовании коммуникантом информации, имеющейся в его прошлом опыте, для прогноза событий в будущем. Для вероятностного прогнозирования в
речи источником информации является речевой опыт индивида. При этом, как отмечал
Л.В. Щерба, «речевая организация человека никак не может просто равняться сумме
речевого опыта (подразумеваю под этим и говорение и понимание) данного индивида, а
должна быть какой-то своеобразной переработкой этого опыта. Эта речевая организация
человека может быть только физиологической или, лучше сказать, психофизиологической» [7: 307]. Механизм вероятностного прогнозирования является фактором, определяющим переработку речевого опыта и, соответственно, его последующую организацию,
фактором, влияющим на адекватность восприятия и понимания текста.
В ходе настоящего исследования обнаружено, что механизм вероятностного прогнозирования значительно упрощает общий процесс понимания различных видов текстов. Данный механизм часто срабатывает в заголовках журнальных статей. Читатель
предугадывает ход развития текста в соответствии с предложенным заголовком, а также
собственными традиционными представлениями, стереотипами по заданной тематике.
1. «Экзотический шопинг» («Комильфо»),
2. «Russian fashion week: территория pert-a-porte» («Комильфо»).
В первом заголовке автор анонсирует последующую информацию, задает тему статьи. Очевидным становится, что речь пойдет о покупках, но в чем их экзотичность,
читатель может лишь предполагать. Автор создает некую «интригу», чтобы привлечь
читателя к прочтению всей статьи, побуждает читателя к прогнозированию содержания
предлагаемого текста.
Название второй статьи содержит минимум информации о событии, описываемом в
основном корпусе статьи. Ее название на английском языке «Russian fashion week» (Российская неделя моды) тоже определяет тематику статьи (для владеющих английским
языком) и дает возможность читателю предположить дальнейший ход развития текста.
Учитывая, что целевая аудитория преимущественно в той или иной мере владеет английским языком, автор рассчитывает на то, что вероятное прогнозирование, направленное
на содержание текста, реализуется.
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Намеренное нарушение вероятностного прогнозирования часто происходит в случае
использования клишированных языковых выражений с целью создания языковой игры.
Ср.: «Спасение в душе. Многофункциональная душевая кабина» («Комильфо»). Вероятностное прогнозирование нарушено в результате ассоциирования заглавия (первой его
части) с известным прецедентным выражением. В условиях печатного текста, когда не с
первого прочтения можно разграничить омографы, автор вправе рассчитывать на оценку
своей языковой креативности, которую можно квалифицировать как способ воздействия
на адресата.
В статье под названием «Набрать очки» («Серебряный кофе», №26), где речь идет
о моде на очки в новом сезоне, также использован стилистический прием игры слов,
основанный на многозначности обоих слов заголовка.
В процессе исследования была выдвинута гипотеза, что языковая игра является одним из языковых средств, используемых с целью намеренного нарушения вероятностного прогнозирования. Данное свойство языковой игры позволяет ей выполнять не только
развлекательную функцию, выступая в качестве эстетического компонента коммуникации, но и реализовывать конкретные коммуникативные цели отправителя игры. С целью верификации данной гипотезы был проведен психолингвистический эксперимент.
Источником материала для психолингвистического эксперимента послужили фрагменты
радиоречи, записанные на радиостанциях «Русское Радио», «Радио Сибирь», «Радио
Маяк», «Эхо Москвы». Участникам эксперимента было предложено 16 текстов, содержащих языковую игру и контекст, достаточный для ее понимания. Эксперимент проводился среди студентов Томского государственного университета, всего в эксперименте
приняли участие 80 информантов, зафиксировано 1280 реакций (реакцией считается
ответ на вопрос, поставленный в рамках одного контекста). Возраст испытуемых от 16
до 25 лет; они относятся к целевой аудитории радиостанций, послуживших источником исследуемого материала, что позволяет говорить об объективности и достоверности
полученных экспериментальных данных.
Участникам эксперимента предлагалось прочитать фрагмент радиоречи, содержащий языковую игру и ответить на ряд вопросов. Методологической основой для разработки опросных листов послужили работы А.А. Волковой [8], А.Г. Кротовой [9], Ю.О.
Нестеровой [10].
Общая цель эксперимента – выявить степень эффективности приемов языковой
игры как средства речевого воздействия. Данная цель была реализована посредством
решения конкретных задач:
1) определить коммуникативную успешность / неуспешность приемов языковой
игры;
2) выявить случаи коммуникативных неудач и установить их причины;
3) определить отношение целевой аудитории к приемам языковой игры в радиодискурсе.
Основной задачей эксперимента было обнаружение ситуаций коммуникативных неудач, под которыми понимается «возникшее в условиях радиодискурса несовпадение
коммуникативных намерений говорящего и их прочтения слушающим, т.е. полное или
частичное непонимание высказывания одним из участников коммуникации и/или возникающий при этом непредусмотренный эмоциональный эффект [11: 99].
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Методика проведения эксперимента была следующая:
1. Информанты должны были внести анкетные данные: пол, возраст, образование,
отметить названия радиостанций, предпочитаемых для прослушивания.
2. В предложенных текстах жирным шрифтом была выделена часть, содержащая
языковую игру. Участникам эксперимента необходимо было ответить на ряд вопросов
после каждого текста:
1) Понятно ли вам значение выделенного слова (словосочетания)?
А) Если «Да», объясните значение выделенного слова (словосочетания);
Б) Если «Нет», полагаете ли вы, что наличие данного слова (словосочетания) в тексте затрудняет понимание данного текста.
Нет / Да (объясните почему).
2) Как Вы оцениваете такую языковую игру (использование цитат, знакомых текстов
и т.п.)?
3) Для чего используют радиоведущие этот прием языковой игры?
Участникам эксперимента для интерпретации предлагались следующие фрагменты
радиодискурса:
1) Вот сейчас приду домой/ и с ленивочкой в руках/ сяду перед телевизором// («Русское Радио»);
2) На русскорадийном пульте сегодня я// Жека Дубов// («Русское Радио»);
3) 1й Ведущий: Слышал?// скоро к нам приедет Жириновский//
2й Ведущий: Ну что ж/ посмотрим/ что он в Томске нажириновничает//
(«DiFM»);
4) Привет-привет!// это чарт-шоу на «Love-радио»/ и начнем мы с тех/ кто покидает нас на этой неделе/ тех/ кто отчартился// («Love-радио»);
5) Дорогие друзья!// вот и наступил тот час/ когда вы можете/ собственноголосно
поставить вашего любимого исполнителя на первое место!// («Радио Сибирь»);
6) Невооруженным ухом/ этого не заметишь// («Радио Сибирь»);
7) У руля «Авторадио»/ сегодня самые веселые ведущие // («Авторадио»);
8) Большой сибирский привет ловите/ дорогие наши слушатели!// («Радио Сибирь»);
9) Время передавать приветы/ и резвиться на волнах любимого радио!// («Русское
Радио»);
10) Могут все короли// это только в песнях// а в Шри-Ланке даже депутаты парламента <…> женятся/ в общем-то/ с достаточно прагматическими интересами//
(«Эхо Москвы»);
11) Лаура Чинчилья Миранда// начальница и красавица// скорее всего/ умница/ но
не спортсменка/ и не комсомолка/ а даже вовсе наоборот// она юрист/ и незыблемый
консерватор/ да еще президент// («Эхо Москвы»);
12) После интервью находилась под впечатлением/ и прослушала еще раз// ах/ какая
женщина!// нам бы такую!// а ваши впечатления?// («Эхо Москвы»);
13) Студент!// университет призывает тебя креативом жечь сердца людей!//
(«Радио Сибирь»);
14) Интересной была реакция на визит американского президента// не оправдала она ожиданий// всем американским журналистам хотелось обамомании// («Эхо
Москвы»);
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15) Наша страна/ она находится между Европой и Азией// вот такая Азиопа в
какой-то мере// («Эхо Москвы»);
16) <…> те люди/ которые побывали в Мексике/ не могут не знать этого имени//
Карлос Слим Эллу/ потому что некоторые экономисты <…> даже называют Мексику
Слимляндией// и говорят о том/ что любой человек/ который приехал в Мексику/ хотя
бы 1 доллар оставит в компании этого человека// («Эхо Москвы»).
Проанализировав результаты психолингвистического эксперимента, можно сделать
вывод, что языковая игра радиослушателям понятна. Даже в своих самых необычных
формах (например, окказионализмы) приемы языковой игры верно интерпретированы
большей частью информантов (50% и более) и положительно ими оцениваются (часто
встречаются реплики типа: «игра слов – это хорошо»; «интересная фраза»; «интересное слово»). Наиболее эффективными в коммуникативном плане приемами языковой
игры являются использование трансформированных прецедентных текстов и метафоры.
Окказиональные слова в силу своей новизны и экспрессивности в некоторых случаях
вызывают затруднения в понимании, однако не влияют на понимание всего высказывания
в целом. Эксперимент дает основание говорить о том, что языковая игра в радиодискурсе не является причиной коммуникативных неудач, а в большинстве случаев помогает
установить контакт между слушателем и ведущим, тем самым повысить успешность/
эффективность общения в радиодискурсе.
Характеризуя окказиональное словообразование как прием языковой игры в целом,
нужно отметить, что подавляющее большинство участников эксперимента (более 60%)
могут определить значение окказионального слова с помощью контекста, не испытывая
затруднений. Примерно столько же информантов положительно оценивают создание
окказиональных слов и их употребление в радиодискурсе. Многие из них (20% информантов) отмечают, что окказиональное словообразование как прием языковой игры
менее удачно по сравнению с использованием трансформированных прецедентных
текстов, несмотря на свою необычность и новизну. В качестве одной из главных причин затруднения в понимании окказиональных слов была названа необходимость обращения к контексту. Часть информантов объяснила эти затруднения тем, что радиоречь
непрерывна, поэтому вернуться к предшествующему контексту невозможно, следовательно, значение многих окказиональных слов для слушателя остается непонятным.
Сложным является и процесс поиска мотивирующего слова (слов), что также отнимает
время и не способствует пониманию. Однако общая оценка данного приема языковой
игры участниками эксперимента такова: креативно, привлекает внимание, изюминка
речи, придает радиоречи неофициальность и непринужденность (около 40%). Несколько участников эксперимента (около 5%) предложили радиоведущим свои рекомендации
к созданию подобных слов, которые сводятся к следующему: значение окказионального
слова должно легко угадываться по его звуковой форме без обращения к контексту.
Очевидно, что нарушение механизма вероятностного прогнозирования на какое-то
время затрудняет понимание текста. Однако надо отметить, что использование этого
приема мотивировано ничем иным, как только авторской интенцией. Авторы часто используют данный прием с целью обратить внимание реципиента на информацию, иными
словами, оказать какое-то воздействие на адресата: заставить задуматься, рассмешить,
шокировать и т.п. Высказывания с нарушением вероятностного прогнозирования при221

обретают по мере развертывание текста, вопреки ожиданиям реципиента, иной смысл.
Таким образом, для успешного взаимодействия в процессе медиакоммуникации важна всесторонняя коммуникативная компетенция участников, основу которой составляет не только умение создавать и передавать информационные сообщения, но и навыки
раскрывать смысл получаемой информации.
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СПОСОБЫ АВТОРИЗАЦИИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Стаття присвячена розгляду способів авторизації персоніфікованої інформації в
російськомовних друкарських ЗМІ Республіки Білорусь і виявленню переважних для них
різновидів авторизаційних конструкцій.
Ключові слова: авторизація, персоніфікована інформація, ЗМІ, модусна категорія,
перифраза, двоскладова дієслівно-іменна конструкція, дієслово мовлення, фразеологізоване поєднання, увідна конструкція.
Статья посвящена рассмотрению способов авторизации персонифицированной информации в русскоязычных печатных СМИ Республики Беларусь и выявлению предпочтительных для них разновидностей авторизационных конструкций.
Ключевые слова: авторизация, персонифицированная информация, СМИ, модусная
категория, перифраза, двусоставная глагольно-именная конструкция, глагол речи, фразеологизированное сочетание, вводная конструкция.
The article is devoted to the consideration of methods of authorizing of personified information in the Russian-language printed mass-media of the Republic of Belarus, and to the
exposure of preferable to them varieties of authorization constructions.
Key words: authorizing, personified information, mass-media, category of modus, periphrasis, two-part verbal-nominal construction, verb of speech, phraseological combination, introductory construction.
Вторая половина ХХ – начало ХХI века отмечены стремительным развитием массовой коммуникации и новых информационных технологий. Динамично развиваются
традиционные СМИ – печать, радио, телевидение, появляется и быстро распространяется Интернет. Это отражается на процессах производства и распространения слова, на
особенностях речеупотребления. Как отмечает Т.Г. Добросклонская, сегодня тексты массовой информации являются одной из самых распространённых форм бытования языка,
а их общая протяженность превышает совокупный объём речи в прочих сферах человеческой деятельности [1].
Оперативную и самую «свежую» информацию в XXI веке может получить практически любой житель нашей планеты, имеющий дома телевизор, радио, компьютер и
выход в сеть Интернет. И хотя газета не может конкурировать с данными средствами
массовой информации в оперативности, она остаётся сегодня желанным гостем во многих семьях. Газета – старейшее средство массовой информации. На протяжении более
четырех столетий ее истории она оставалась незаменимым источником информации для
многих миллионов людей. С приходом новых технологий, изменившись и успешно восполняя то, что не могли предоставить читателям другие средства массовой информации,
© Гурин И.В., 2012
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газета нашла свое место в системе СМИ. Она сосредоточилась на комментировании
новостей, на первичном анализе ситуаций и проблем, на прогнозировании их развития.
К непрерывному потоку оперативной информации, поставляемой телевидением, радио
и сетевыми изданиями, газета присоединяет порционную информацию, получаемую читателями через определенные промежутки времени, и сопровождает ее аналитическим
комментарием.
Информация, предоставляемая массовой аудитории, должна быть достоверной и
объективной. Обращаясь к любому газетному тексту, читатель имеет право знать, кто его
автор, когда и где была получена информация, содержащаяся в тексте. Координаты «источник», «время» и «пространство» Е.В. Осетрова называет важнейшими информационными координатами текста. Самой важной среди них, придающей информации больше
достоверности, автор считает координату «источник», которая «представляет категорию
авторизации в одном из ее квалификативных аспектов – в аспекте чужого авторства» [2: 86].
Авторизация – традиционное понятие современной лингвистики. Начиная с
публикаций Г.А. Золотовой, им активно пользуются уже много лет. По определению
исследователя, это семантическая категория, служащая «для выражения источника знания, лежащего в основе сообщения», суть которой заключается в том, что «разнообразными, но вполне поддающимися описанию способами в предложение, содержащее ту
или иную информацию об объективной действительности, вводится второй структурносемантический план, указывающий на субъект, «автора» восприятия, констатации или
оценки явлений действительности, а иногда и на характер восприятия» [3: 263].
Самые ранние исследования данного явления проводились на уровне предложения.
Согласно им, авторизацию, наряду с персуазивностью и оценкой, относят к «классическим» модусным категориям [4] и определяют как квалификатор источника излагаемых
сведений [5], выделяя два типа авторизации – субъективированную (я/мы авторизация),
для которой характерно совпадение говорящего и авторизатора и объективированную
(ты/вы, он/они авторизация), при реализации которой адресант и авторизатор определяются как разные лица [6].
Позже явление авторизации рассматривалось учеными и на текстовом уровне. Так
О.Н. Копытов изучал взаимодействие квалификативных модусных смыслов авторизации
и персуазивности в текстах различной жанровой принадлежности [7]. С.В. Гричин исследовал текстостроительную функцию авторизации в научном дискурсе современного
русского языка [8], а В.В. Филатова обращалась к рассмотрению категории авторизации
на материале художественных текстов [9].
В своем исследовании мы рассматриваем способы авторизации информации в публицистических текстах. Актуальность выбора направления исследования определяется недостаточной разработанностью проблемы выражения категории авторизации в
публицистическом стиле русского языка. Данная категория нуждается в описании
как с функционально-семантической стороны, так и в количественной оценке, направленной на выяснение предпочтительных для публицистического стиля разновидностей авторизации, авторизационных конструкций. Материалом исследования послужили
тексты на русском языке с маркерами персонифицированной авторизованной информации, извлеченные из газет «Советская Белоруссия» – СБ, «Аргументы и Факты в Белоруссии» – АиФ, «Комсомольская правда в Белоруссии» – КП, «7 дней», «Обозреватель».
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Основную долю сведений журналист получает при непосредственном общении с
людьми, имеющими то или иное отношение к изучаемой ситуации. Персонифицированные источники информации, по нашим наблюдениям, занимают лидирующее место в
ряду источников, к которым прибегают журналисты при сборе информации. Ссылаясь
на такой источник, автор статьи, как правило, указывает фамилию, имя, отчество, занимаемую должность или род занятий определенного лица: Как сообщил министр архитектуры и строительства Беларуси Александр Селезнёв, в соответствии с проектом
программы социально-экономического развития Беларуси на 2011 – 2015 годы объёмы
ежегодного жилищного строительства планируется увеличить к 2015 году до 10 млн
кв. м.(«Как уменьшить очередь?», АИФ № 49 от 8 декабря 2010 года).
Группу, условно названную нами «конкретное лицо» составляют главы различных государств, министры, послы, руководители государственных предприятий и учреждений, председатели комиссий, ведущие специалисты и эксперты в каких-либо областях, учёные, политологи, экономисты и др. Во избежание многократного повторения
инициалов, вводящих авторизующий субъект, в рамках одной статьи в газетных текстах
используются перифразы, грамматически выраженные именными сочетаниями существительное + прилагательное, существительное + существительное в родительном падеже. Приведем выдержки из статьи «А. Лукашенко: «Мы находимся на пороге
создания качественно нового интеграционного образования», опубликованной в газете
«7 дней» № 42 от 20 октября 2011 года: «С 1 января 2012 года появится Единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана – уже и де-юре, и де-факто»,
– констатировал Александр Лукашенко в публикации; Как отметил глава государства,
в Беларуси реакция на известинскую публикацию тоже неоднозначна; «И только недалекие люди могут обвинять публикацию и ее автора в предвыборной конъюнктурности»
– подчеркнул Президент Беларуси; «А это уже наша, политиков, задача» – отметил
белорусский лидер.
Одним из самых распространенных средств авторизации информации в газетном
тексте является двусоставная глагольно-именная конструкция с использованием глаголов речи, обозначающих процесс непосредственной информационной передачи и выполняющих в предложении роль простого глагольного сказуемого. Это глаголы говорить, рассказывать, отвечать, объяснять, сообщать, рассуждать, разъяснять, высказываться, отзываться, обвинять, объявлять, обещать, пояснять, подсказывать,
предполагать, свидетельствовать, заявлять, уточнять, утверждать, убеждать, уверять, возражать, вспоминать, отмечать, отвергать, продолжать, предостерегать, соглашаться, сокрушаться, напоминать, комментировать: «Потому в армии ни у кого
даже в мыслях не возникло допустить в ее сторону нелепую шутку, даже погрешить
в вежливом обращении», – опираясь на воспоминания Игната Дамейки, военного товарища Плятер, комментирует отношение к патриотке Ярош Малишевский («Наша
Эмилия», АиФ № 25 от 22 июня 2011 года).
Очень редки случаи употребления составного глагольного и именного сказуемого:
Советница президента Украины Анна Герман попыталась опровергнуть обвинения
в плагиате, которые Виктору Януковичу адресовала «Ураинская правда» в связи с выходом его новой книги («Против обвинений», «7 дней» № 36 от 8 сентября 2011 года);
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сти ограничение на покупку валюты физическими лицами, Пётр Прокопович был категоричен: – Никаких ограничений для населения мы не планируем («Глава Нацбанка Пётр
Прокопович: Мы достаточно узнали друг друга за эти годы…», «Обозреватель» № 5 от
4 февраля 2011 года).
В двусоставных глагольно-именных конструкциях широко представлены фразеологизированные сочетания не исключать возможности, видеть решение, озвучить идею,
приводить данные, прийти к выводу, настаивать на версии, обращать внимание,
формулировать мнение, вводить в курс дела, высказывать мнение, обрисовывать
обстановку, признавать проблему, задавать тон дискуссии, знакомить с деталями,
очерчивать результат, обозначить проблему, делиться впечатлениями: «Нужна дорога с двусторонним движением», – задал тон дискуссии председатель КГК Александр
Якобсон. «И с этим надо что-то делать», – обозначил проблему глава КГК («Свежая
профилактика», СБ № 27 от 11 февраля 2011 года).
Рассмотрим способы синтаксического взаимодействия плана сообщения и его авторизации. Как правило, двусоставную глагольно-именную конструкцию мы находим
в структуре простого повествовательного предложения: Есть версия, что Колумб был
итальянцем. В 2009 году испанский историк Альфонсо Энсенат де Вийалонга установил шотландские корни путешественника («Колумб – белорус?», АИФ № 49 от 8
декабря 2010 года); Вольфганг Босбах также указал на увеличение притока беженцев в
Германию («Решения», АиФ № 16 от 20 апреля 2011 года).
Авторизующая двусоставная глагольно-именная конструкция может является неотъемлемой составляющей сложноподчиненного предложения, где она занимает позицию
главной, а авторизуемая – придаточной изъяснительной части предложения: Известный
специалист по генеалогии Крис Чайлд после длительных исследований в архивах пришел к выводу, что леди Гага и Мадонна – очень дальние, в девятом колене, родственницы («Кем приходится Гага Мадонне?», АиФ № 24 от 15 июня 2011 года).
Отношения между двусоставной глагольно-именной конструкцией авторизации и
содержанием высказывания подобны отношениям между словами автора и прямой речью названного персонажа соответственно. При этом возможны варианты препозиции
и постпозиции авторизующей модели по отношению к авторизуемой: «Нет доказательств и того, что кремы, содержащие витамины, гормоны или коллаген, оказывают на кожу какое-то особое действие», – утверждает Мириам СТОППАРД, доктор
медицины, член Всемирного союза фармацевтов («Тушь с наносажей», АИФ № 5 от 2
февраля 2011 года); Оперативный сотрудник ФСБ, несущий службу на Северном Кавказе, Денис Молотов (фамилия изменена) видит решение проблемы в следующем:
«Без реальной борьбы с коррупцией в республиках Северо-Кавказского федерального
округа решить проблему терроризма невозможно» («Что делать?», АИФ № 5 от 2
февраля 2011 года).
При авторизации персонифицированной информации используется и бессоюзное
сложное предложение, в смысловом отношении приближенное к сложноподчинённому:
Д. Кэмерон вслед за канцлером ФРГ А. Меркель признал: толерантность в отношении
выходцев из других стран, «поощрение параллельной, не связанной друг с другом жизни
различных культур» приводит к появлению в Европе анклавов, где люди не говорят на
языке своей новой родины, не знают и не соблюдают её законов («Решим нацвопрос
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по-советски?», АИФ № 6 от 9 февраля 2011 года). В приведенном примере первую часть
сложного бессоюзного предложения можно приравнять к главной, содержащей глагольно-именную авторизующую конструкцию, а вторую часть – к придаточной, содержащей
сообщаемый факт. Имеет место и другой вид сложного бессоюзного предложения, строящегося по типу соединения двух самостоятельных частей, вторая из которых указывает
на источник информации, передаваемой в первой: Всё идёт по плану, начертанному за
океаном, согласен политолог Александр ДУГИН («Решим нацвопрос по-советски?»,
АИФ № 6 от 9 февраля 2011 года).
Авторизация информации с указанием на конкретное лицо часто осуществляется
с использованием вводных конструкций, содержащих слова, тематически связанные с
речью, мышлением по данным, по словам, по прогнозу, по мнению, по убеждению,
согласно предположению, согласно версии, по оценке. Например: По словам Президента, сегодня никто не сомневается, что 19 декабря против нашего государства
был организован заговор: «спонсировали его иностранные спецслужбы, а роль исполнителей отвели местным отщепенцам и жуликам от политики»; По оценке президента, рассекреченные материалы спецслужб, опубликованные в СМИ, были восприняты
обществом; В будущем, по словам Александра Лукашенко, в прессу будут переданы
новые материалы о готовившемся заговоре («Иного не дано», СБ № 12 от 21 января
2011 года). Употребляются и вводные предложения, содержащие глаголы речи пояснять, сообщать, рассказывать: Как пояснил Изидори в своей приветственной речи,
главная тема нынешнего Конгресса – оптимизация использования традиционной и альтернативной энергии при помощи механизмов («Робот и Леонардо», «7 дней» № 36 от 8
сентября 2011 года).
Иногда во вводных конструкциях происходит замена имени собственного на притяжательное местоимение. В этих случаях персонифицированная информация авторизуется в предложении предшествующем данному, содержащему вводную конструкцию:
В научном центре Берлина на симпозиуме по изучению природы счастья всех сразило
заявление нейрофизиолога из Бремена Герхарда Рота. По его мнению, ощущение эйфории связано с «раздельными системами ожидания награды и ее получения» («Счастье
передается по наследству», КП № 112 от 16 июня 2011 года). Однако отмечены случаи,
когда вводная конструкция с притяжательным местоимением занимает препозицию по
отношению к части предложения, в которой содержится указание на персонифицированный источник информации: Согласно его собственной версии, Обама родился на
Гавайях в браке кенийца и американки («Ну как же так, скажи, Барак?», КП № 146 от 4
августа 2011 года).
Есть и специфические способы авторизации информации, присущие определенным
газетным жанрам, например интервью. В текстах газетных интервью авторизация информации осуществляется, как правило, в заголовочном комплексе, состоящем из заголовка, подзаголовка и лида. Авторизующие заголовки состоят обычно из двух частей, где
первая часть содержит имя героя статьи, а вторая – его наиболее яркое, запоминающееся,
символичное высказывание: Дмитрий Маликов: «Я не даю поводов для сплетен и слухов» (КП № 74 от 21 апреля 2011 года).
Реже указание на авторство приведенных в интервью слов встречается в подзаголовке. Обычно подзаголовки в интервью оформляются как конструкции с пропуском сказу227

емого: Кристина Орбакайте – о детях, традициях и воспитании («К роли бабушки
готова», АиФ № 10 от 9 марта 2011 года). Не так часто подзаголовки оформляются по
описанному выше принципу построения заголовков, т. е. структурно состоят из двух
частей: Академик Ж. Алферов: «Нефтедоллары надо вкладывать в науку» («Ученые
мышей ловят!», АиФ № 6 от 9 февраля 2011 года). Крайне редко средством авторизации
информации в подзаголовке выступает двусоставная глагольно-именная конструкция:
Академик РАМН Александр Разумов считает это союзным приоритетом («Культуру
здоровья надо воспитывать», СБ № 50 от 18 марта 2011 года). Встречаются также подзаголовки, где отношение между глагольно-именной формой авторизации и содержанием
высказывания представляют собой отношение между словами автора и прямой речью
героя: «Священники должны пахать», – считает проповедник Андрей Кураев» («В рясе
– на митинге?», АиФ № 3 от 19 января 2011 года).
В лиде авторизация информации происходит с использованием двусоставных глагольно-именных конструкций: О том, чего больше от нее – пользы или вреда, расскажет главный врач 12-й стоматологической поликлиники г. Минска Владимир Кравченок («Жевательная резинка может вызвать рак?», КП № 235 от 9 декабря 2010 года).
Для авторизации информации в лиде используются и предложно-падежные формы поговорили с…, решили выяснить у…, побеседовали с…, обратились к…, об этом
разговор с…: Мы побеседовали с заместителем директора Института российской
истории РАН, доктором исторических наук Владимиром Лавровым» («Ленин не
ушел от Крупской, потому что они были венчаны», КП № 74 от 21 апреля 2011 года).
Сегодня журналисты в погоне за оперативной информацией часто пользуются услугами информационных агентств, черпают информацию на интернет-сайтах, телевидении. Всвязи с этим интерес представляют случаи так называемой двойной авторизации, т.е. автор статьи упоминает название информационного агентства, телевизионного
канала, адрес интернет-сайта на котором им была получена информация, а те, в свою
очередь ссылаются на персонифицированный источник. В подобных случаях спектр
способов оформления предложения очень широк. Один из самых распространенных –
прямая речь. Как правило, вводящие прямую речь конструкции, в которых содержится
указание на источник информации, занимают по отношению к ней постпозицию: «Мы
будем поставлять нефть в Белоруссию беспошлинно, а с нефтепродуктов пошлины будут браться на внешних границах и перечисляться в российский бюджет», – передает слова Набиуллиной РИА «Новости» («Россия отменила для Беларуси пошлины на
нефть. Экономический эффект для нашей страны составит около четырёх миллиардов
долларов», СБ № 237 от 10 декабря 2010 года). В данном примере средством авторизации
первого источника информации, информационного агентства, является двусоставная
глагольно-именная конструкция, а второго, конкретного лица, слова которого цитируются, модель «имя существительное + имя собственное в родительном падеже».
В случаях двойной авторизации употребляются упомянутые ранее вводные предложения: Как сообщил БЕЛТА первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Владимир Гаркун, повестку дня встречи
определяет принимающая сторона («Связь для Содружества», АиФ № 50 от 14 декабря
2011 года), сложное бессоюзное предложение: Пенсионный возраст в Беларуси пока повышать не планируется, заявил во время общения с трудовым коллективом ОАО «МАЗ»
228

премьер-министр Михаил Мясникович, передаёт Белта («Пенсионный возраст в Беларуси», АиФ № 47 от 23 ноября 2011 года).
Встречаются конструкции и такого типа: Как сообщает РИА «Новости», об этом
заявил вчера глава российской ФСБ Александр Бортников («Замочить в эфире», СБ
№ 22 от 4 февраля 2011 года). В авторизации информации, полученной от конкретного
лица, здесь участвует двусоставная глагольно-именная конструкция с глаголом речи, а
указание на информационное агентство находим в структуре вводной конструкции как
сообщает…, которая занимает препозицию по отношению к основному предложению.
Как видим, категория авторизации реализуется в газетных текстах различными лексическим средствами, грамматическими и синтаксическими конструкциями. Главным
же средством авторизации персонифицированной информации является двусоставная
глагольно-именная конструкция с глаголами речи в структуре простого повествовательного предложения, сложноподчиненного предложения с придаточной изъяснительной
частью, бессоюзного предложения, предложения с прямой речью. Часто для указания на
персонифицированный источник информации используются вводные конструкции. Отмечены и специфические способы авторизации информации, присущие определенным
газетным жанрам, а также случаи двойной авторизации.
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АДРЕСАТНЫЙ УРОВЕНЬ СОЗДАНИЯ НАРРАТИВНОЙ
МАСКИ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Стаття присвячена проблемі створення типології наративної маски. Докладно
розглядається адресатний дискурсивний рівень, який, на думку автора, поряд з психологічним рівнем та рівнем оповідних стратегій бере участь у побудові мовної маски
суб’єкта в інтернет-комунікації.
Ключові слова: наративна маска, адресат, адресант, інтернет-комунікація, інтернет-щоденник.
Статья посвящена проблеме создания типологии нарративной маски. Подробно
рассматривается адресатный дискурсивный уровень, который, по мнению автора, наряду с психологическим уровнем и уровнем повествовательных стратегий участвует в
построении речевой маски субъекта в интернет-коммуникации.
Ключевые слова: нарративная маска, адресат, адресант, интернет-коммуникация,
интернет-дневник.
The article is devoted to the problem of creation of typology of a narrative mask. Addressee
discursive level which, according to the author, along with psychological level and level of narrative strategy participates in creation of a speech mask of the subject in Internet communication is considered in detail.
Key words: narrative mask, addressee, sender, internet communication, internet-diary.
Каждая коммуникативная ситуация предполагает наличие минимум двух участников – адресанта и адресата. Необходимость учитывать фактор адресата, на восприятие
и реакцию которого ориентирована речь субъекта коммуникации, отмечается целым
рядом исследователей – Н.Д. Арутюновой [1], А.В. Бондарко [2], Е.В. Падучевой [3],
Е.А. Земской [4], Т.В. Шмелевой [5], и др. «Каждый партнер по коммуникации, кроме
того или иного более или менее активного вклада в беседу, оказывает влияние на речевое
поведение собеседника, выбор им языковых средств и жанра речи. Люди не говорят в
пространство, в пустоту, но говорят, применяясь к личности адресата, желая быть ему
понятным, близким, или, наоборот, желая показать свое отличие от него, превосходство,
образованность, начитанность и т.п.» [4: 18].
Специфика виртуальной коммуникации (мы имеем в виду только коммуникативный
сегмент Интернета) заключается в том, что общение происходит с двумя типами адре© Заборовская С.В., 2012
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сатов: личным и единичным (ранее знакомым по общению в реальном пространстве)
и личным, но абсолютно незнакомым, или анонимом. В связи с этим можно выделить
и две линии ведения разговора, ориентированные одна – на известного собеседника, а
другая – на анонимного, который в процессе общения становится более или менее знакомым. Первый вариант мало чем отличается от общения в реальной коммуникации.
Отсутствие паралингвистических составляющих эмоционально обедняет этот вид общения, однако практически не изменяет стратегии и тактики ведения разговора. Поскольку
собеседники заранее знакомы друг с другом, они могут с большой долей вероятности
предположить ответную реакцию друг друга, а также правильно декодировать заложенный в репликах скрытый подтекст и в случае надобности скорректировать свою речь.
В общении с анонимом адресант может учитывать лишь ту информацию (причем не
всегда достоверную), которую сообщает ему сам адресат (например, пол, возраст, национальность, место жительства, профессиональные интересы и увлечения). Анонимность
собеседника вносит определенные трудности в процесс общения, превращая его в своеобразную игру «вслепую», которая, как указывает Н.Д. Арутюнова, «задает правилами
ряд возможностей, но, подобно жизни, подчиняющейся многочисленным ограничительным законам, допускает реализацию лишь одной из них [6: 230]. Так, например, по правилам посетитель чата имеет право на любые высказывания и поступки, не противоречащие действующему законодательству Украины и правилам чата, т.е. свобода данного
вида игры возможна только в заранее ограниченных рамках. Вместе с тем «правильность
выбора» той или иной реплики в виртуальной коммуникации не только программирует
будущее общение или новое знакомство, но и создает нарративную маску (НМ), которая
является своеобразным виртуальным симулякром реальной личности в новом коммуникативном пространстве.
В реальной коммуникации речевое поведение личности в рамках межличностного
общения, как и любое другое поведение, подчиняется законам статусно-ролевого взаимодействия, основанного «на ожиданиях того, что языковая личность будет соблюдать
речевые нормы, свойственные ее положению в обществе и определяемые характером
взаимоотношений с собеседником» [7: 150]. Анонимность виртуального коммуникативного пространства нивелирует реальные социальные роли и статус общающихся, позволяя им с помощью НМ создавать новую идентичность и примерять на себя различные
социальные роли. Однако набор ситуативных ролей в виртуальном общении намного
уже, чем в реальном, и ограничен рамками коммуникативных жанров Интернета: электронная почта, форум, конференция, ICQ, чат, доска объявлений и интернет-дневник. По
мнению И.Н. Горелова и К.Ф. Седова, речевые жанры «уместно сравнивать со сценарием
комедии дель арте, в которой маски (роли) актеров заданы достаточно четко, однако развитие действия разрешает определенную меру импровизации» [7: 169]. Даже в реальной
коммуникации, считают психологи, «человек по-разному строит свою личность и …одна
личность не обязательно соответствует одному эмпирическому индивиду» [8: 16], а виртуальное пространство, благодаря своей анонимности, дает возможность личности не
только реализовать скрываемые в реальной жизни идентичности или попытаться создать
нечто совсем новое, но и «опробовать» это новое в общении с другими людьми.
С одной стороны, специфика интернет-дневника, в основе которой лежат жанровые
особенности реальной дневниковой деятельности, предполагающей общение с самим
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собой, не рассчитана на игры с новой идентичностью или мистификацию: разве можно экспериментировать с самим собой, со своими чувствами и мыслями? Здесь можно
только раскрыться, обнажить свое внутреннее Я, причем степень этой открытости для
других определяет сам автор. С другой стороны, игровой модус виртуальной коммуникации, помноженный на анонимность общающихся личностей, имманентно влияет на
стратегию построения сетевой идентичности. И все же, на наш взгляд, НМ в интерактивных дневниках ближе к реальной личности, ее создающей, чем в чат-коммуникации,
поэтому и существуют они несколько дольше, так как каждый интернет-дневник – это
летопись определенного отрезка жизни, к которой всегда можно (или хочется) вернуться
и перечитать, еще раз обдумать какие-то моменты, но уже с другой временной позиции.
Автокоммуникативный характер дневниковых записей как речевого жанра позволяет выделить еще одного адресата в виртуальной коммуникации – собственное «Я» адресанта.
Таким образом, в виртуальных дневниках возможны три варианта воспринимающего сознания (реальный читатель, абстрактный, или анонимный, читатель и собственное
«Я» автора), ориентация на которое влияет на построение той или иной НМ, организующей повествование. Так, если ориентация на собственное «Я» требует от автора такого способа выражения, «чтобы было понятно самому, обнажиться, чтобы рассмотреть
свои болячки», то повествующий для другого, напротив, «стремится обнажиться душой
покрасивее, в выгодном для себя ракурсе и освещении», – отмечает Алексей Крижевский [9].
Исходя из этого, следующий дискурсивный уровень, участвующий в создании НМ
(вслед за психологическим уровнем и уровнем повествовательных стратегий), мы обозначаем как адресатный. Исходя из типа получателя речи, данный уровень обусловливает модус организации повествования: адресатный и безадресатный (по Т.В. Радзиевской), или автокоммуникативный (по Ю.М. Лотману), при этом неоднородность
адресатного модуса позволяет подразделить его на аксиальный и ретиальный. Согласно теории коммуникации, характер направленности речи является основанием для разделения коммуникативных процессов на аксиальные (от лат. ахio – ось) и ретиальные
(от лат. retio – сети, невод), где первые представляют собой передачу сообщения строго
определенным получателям информации, т.е. конкретным людям, а вторые – передачу
сообщения множеству вероятных адресатов, неопределенных количественно и неизвестных качественно. Исходя из этого записи дневника, адресованные конкретным, т.е.
знакомым по реальному общению, адресатам имеют аксиальный модус организации
повествования, записи, направленные неизвестным собеседникам – ретиальный. Подразделение адресатов на знакомых и незнакомых представляется необычайно важным
при построении НМ, поскольку, как отмечает О.С. Иссерс, «знакомая аудитория требует,
чтобы самоподача автора определялась реальными качествами личности (иначе нарушается условие искренности), незнакомая позволяет использовать «маску», конструировать
образ автора» [10: 196]. Таким образом, реальный адресат определенным образом ограничивает свободу адресанта в создании той или иной НМ, которая в таком случае является своеобразным виртуальным симулякром реальной языковой личности. Поэтому
некоторые пользователи заводят несколько дневников: один – для общения со старыми
знакомыми, как своеобразный вариант электронной почты, позволяющий сообщать новости о себе сразу всем своим друзьям, другой – для самовыражения, экспериментов и
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самых смелых откровений перед незнакомыми читателями. В.И. Карасик указывает на
другую особенность общения личности с близкими людьми, которая состоит в допущении, «что близкому человеку должно быть известно все, что произошло с говорящим,
что его волнует» [11: 344]. При этом, указывает автор, значение придается не столько передаче информации, сколько эмоциональной поддержке. Поэтому при общении хорошо
знакомых людей часто используются лишь контуры высказываний: понимая друг друга с
полуслова, они могут общаться посредством взглядов, мимики. Специфика виртуальной
среды не позволяет воспользоваться привычными паралингвистическим средствами для
заполнения конкретными значениями контуров высказываний, а возникающие в связи
с этим смысловые лакуны в ряде случаев могут затруднять понимание продуцируемого текста и «провоцировать» начало диалога-расспроса даже между хорошо знакомыми
коммуникантами.
Данный вариант предложенной классификации может показаться несколько некорректным, поскольку имманентно любая запись интерактивного дневника, помещенная
автором в сетевое пространство и открытая абсолютно для всех пользователей, имеющих доступ в Интернет (как вариант – только для владельцев других дневников данного
сайта), направлена ретиально, что связано со специфической особенностью виртуальной
среды, которая предполагает открытость и общедоступность содержащейся там информации. Однако анализ модуса повествования, воплощенный в речевой ткани текстов,
позволяет провести четкие различия между тремя группами дневников.
Адресатный модус повествования легко узнаваем с самых первых записей дневника,
он создает ощущение, «что адресат всегда стоит «за» высказыванием» [5: 147], однако
тип его – конкретный или абстрактный – можно определить только с помощью комментариев к тем или иным постам.
К основным средствам адресации, выявляющим ты-сферу в реальной коммуникации, относятся местоимения и глагольные формы 2-го лица, обращения (вокативы), вводные конструкции с показателями 2-го лица и пунктуация. Все эти единицы указывают
на наличие воспринимающего речь, однако В.Е. Гольдин считает, что из них функцией адресации обладает лишь обращение, поскольку цель обращенности – организация
коммуникативного акта. Остальные формы предполагают «уже установленный контакт»
[12: 51], не отражая начало коммуникативного акта как важный психологический момент и для говорящего и для слушающего, своего рода «диспозицию» будущего диалога
(так как обращение зачастую является маркером инициальной реплики). Обладая этими
признаками, обращение выполняет в коммуникативном акте следующие функции: распределение и перераспределение собственно коммуникативных ролей в ходе обращения
(идентифицирующая), согласование представлений общающихся о ролевой структуре
коммуникативного акта, создание оптимальной тональности общения (контактоустанавливающая) [см. 12]. Однако целесообразным и обоснованным будет выделение еще
одной немаловажной функции обращения – характеризующей, которая наглядно проявляется в выборе говорящим одной из нескольких возможных форм для обозначения читающего (адресата речи) и одновременной его характеризации (например, «друзья мои»
и «люди», «дорогие» и «товарищи»).
К основным средствам адресации, наиболее часто встречающимся в виртуальных дневниках, относятся фразы с местоимениями и глагольными формами 2-го лица
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мн. числа, а также императивные высказывания с грамматикализованной адресацией:
«Представляю вашу реакцию, на то, что я сейчас расскажу. Не пугайтесь, жертв
нет»; «Наслаждайтесь и ужасайтесь!»; «Прекратите мне писать! Прекратите
мне звонить!». Данные средства адресации используются преимущественно при ретиальном модусе повествования, поскольку использование личных местоимений 2 лица
мн. числа не выделяет конкретных адресатов высказывания, а лишь «указывает на некоторое множество лиц, к которым обращается говорящий» [13: 206], никоим образом не
ограничивая это множество.
Не менее часто используется и другое средство адресации – «адресатный функционально-семантический элемент» [14: 24], то есть обращение (вокатив), которое чаще
всего «дублирует» глагольную и местоименную адресацию. При этом семантика обращения четко определяет модус повествования сообщений: ретиально ориентированные
высказывания имеют обобщенные, не конкретизирующие вокативы: люди, товарищи,
девчонки и т.п. Например: «А где мои читатели? Бросили? Кааазл.... то есть нехорошо,
дорогие!!!»; «Во-вторых, сэкономлю ваше время, господамы»; «Люди, научите радоваться жизни!!!!!!!!!!»; «Дневниковцы, надеюсь, мы поладим». В случае аксиально направленных сообщений обязательно указывается имя (ник) адресата, например: «Белка,
это не ты случайно прикалываешься?»; «Оля, большое спасибо за все!!».
Кроме прямой (референтной) функции обозначения адресата, в реальной коммуникации обращение является не только выразителем социального аспекта модуса, «сигнализируя об отношении автора к адресату – официальном, дружеском, фамильярном,
враждебном», но и указывает на тип коммуникации (собственно коммуникация, автокоммуникация или квазикоммункация), моделируемый для данного высказывания, отмечает
Т.В. Шмелева [5: 148].
Многофункциональность обращений в референтной и модусной структуре высказывания в условиях реальной коммуникации отмечается целым рядом исследователей.
Анализируемый нами речевой материал виртуальных дневников позволяет утверждать,
что в виртуальном общении все эти функции сохраняют свое значение.
Следующее средство адресации, на которое указывает Т.В. Шмелева в вышеназванной работе, это вводные конструкции с показателями 2-го лица (видите ли, представляешь, знаешь, заметьте, послушай(те) и т.п.), которые еще В.В. Виноградов характеризовал как особую группу модальных слов [см. 15: 594–611]. Современные грамматики, поддерживая эту традицию, расширяют список модальных слов и выражений и
подчеркивают их адресатную ориентированность, например, обращение к адресату с
целью привлечь его внимание к чему-либо (заметьте, обратите внимание), установление коммуникативного контакта (послушай(те)), воздействие на мнение, волю и эмоции
адресата в том или ином направлении (поверьте, право же, честное слово), призыв к сопереживанию, к согласию (можете себе представить, вообразите, согласитесь) и т.п.
В записях интернет-дневников вводные конструкции, сохраняя свои семантические
значения, могут сочетаться с личными местоимениями 2-го лица мн. числа или обращениями, тем самым как бы удваивая показатель ретиального модуса повествования.
Например: «слушайте, прикольно! Ко мне седни в офис подвалил поклонник!»; «Знаете, ребят, мне хочется убить кого-нибудь собственными руками»; «Представьте, что
можно сидеть на одном месте 3 часа, ничего не делать и вообще не скучать».
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Вместе с тем вводные слова, выражающие разные виды коммуникативного контакта
говорящего и адресата, в виртуальных дневниках встречаются намного реже, чем вводные конструкции, выражающие субъективные отношения: эмоциональные реакции или
интеллектуальные оценки самого говорящего.
Довольно часто в качестве средства адресации в интернет-дневниках используются
вопросительные предложения с личными местоимениями и глагольными формами 2-го
лица мн. числа. Вопросы являются характерной особенностью устного диалогического
общения, поэтому использование их в дневниковых записях указывает на ориентированность автора сообщения на диалогический модус повествования, а формы 2-го лица
мн. числа (местоимения и глаголы) – на их ретиальную направленность множеству адресатов: «Не верите? Спросите любой вопрос. Уже начали разочаровываться?»; «Как вы
думаете, что сильнее: страсть или любовь? И как бороться со страстью?»; «Что мне
делать?????? подскажите плиз!».
Характерным показателем адресатности повествовательного модуса виртуальных
дневников являются часто встречающиеся фразы приветствия и прощания, извинения,
различные поздравления и пожелания. Использование их вместе с обобщающими обращениями (девчонки, ребята, друзья мои и т.п.), личным местоимением 2-го лица
мн. числа вы, а также определительным местоименным словом со значением совокупности предметов все является показателем ретиально направленной коммуникации: «Ну,
прощевайте! Авось, свидимся»; «Всем желаю всяческих благ, успехов и удачи»; «простите меня. простите за все... я ведь вас люблю.»; «Спасибо, девочки, в том что меня
отпустило, есть и ваша заслуга».
Специфическим средством аксиально ориентированной адресации можно считать
приветственные сообщения, адресованные владельцем дневника своим новым постоянным читателям, которые используются отдельными авторами довольно часто. В качестве
примера можно привести выдержки из дневника девушки с ником Hena: «Приветствую
моих пч. Со всеми хорошо знакома....»; «Приветствую нового ПЧ... Моэри, муррр...»;
«просто поприветствую нового ПЧ. Стефа,, you’re welcome!». Вариантом данного
средства аксиальной адресации можно считать личное пожелание каждому ПЧ или «поименное» поздравление всех постоянных читателей дневника с каким-либо праздником,
например, с Новым годом.
К достаточно экзотическим средствам адресации относит Т.В. Шмелева пунктуацию, выделяя из всего арсенала два знака – восклицательный знак и многоточие. Автор
отмечает, что «восклицательный знак в середине предложения и в скобках равносилен
вставной конструкции обратите внимание, он привлекает пишущих своим лаконизмом», а «многоточие не в конце предложения равносильно вставке вы не поверите, приготовьтесь увидеть нечто неожиданное» [5: 151]. В виртуальных дневниках эти знаки
как средство адресации, как правило, не используются, поскольку интерфейс дневникового сайта предоставляет взамен массу других возможностей привлечения внимания
читателей. Так, например, фраза, к которой требуется отнестись с особым вниманием,
может быть выделена цветом, шрифтом, положением на странице, а также помечена разнообразными смайлами или картинками. Вставка, которая «по замыслу» автора должна
поразить читателя, показать ему нечто неожиданное, может быть спрятана за гипертек235

стовой ссылкой как в пределах дневникового сообщества, так и в любой точке сетевого
пространства.
Таким образом, к традиционным средствам адресации для обозначения ты-сферы
в смысловой организации высказывания (местоимения и глагольные формы 2-го лица,
императивные предложения, вокативы, вводные конструкции с показателями 2-го лица)
в сообщениях виртуальных дневников добавляются новые средства, характерные только
для этого типа высказываний: вопросительные предложения, поздравления, пожелания
и прощания, приветствие новых ПЧ, которые могут в высказываниях сочетаться, дополняя друг друга, в разных вариациях. Эти средства вносят диалогичность в структурно
и композиционно монологические записи виртуальных дневников, выявляя специфические особенности изменившегося под влиянием сетевой среды классического жанра
дневников.
Что же касается развилки аксиальной/ретиальной направленности сообщений, то
она может иметь характер непостоянства. Так, например, если в новое дневниковое сообщество человек приходит, чтобы скрыться от старых друзей, начать все, что называется, «с чистого листа», то есть без определенного круга постоянных читателей, которых
он сразу приглашает в свой дневник, сообщения его будут иметь ретиальную направленность, поскольку ему необходимо «на новом месте» обзавестись новыми друзьями.
По прошествии определенного времени сформировавшийся круг друзей, то есть других
владельцев дневников, которые не только читают его дневник, но и оставляют в нем
свои комментарии, вынуждает автора ориентироваться в своем повествовании на определенный круг уже знакомых читателей, то есть изменить модус повествования с ретиального на аксиальный, общаясь в основном с более или менее узким кругом избранных
собеседников. Если же дневник заводится для общения только со старыми знакомыми,
он изначально имеет аксиальный модус повествования, который, как правило, таким и
остается. При этом довольно часто автор закрывает свой дневник для чтения посторонними, намеренно ограничивает круг своих читателей, тем самым закрепляя аксиальный
модус повествования.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИМВОЛОВ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Стаття присвячена розгляду питання про функціонування символів в рекламних
текстах. Зібрані дані про використання символів в рекламних текстах, виділені основні
потенціали їх впливу на цільову аудиторію.
Ключові слова: символ, рекламний текст, потенціал, вплив.
Статья посвящена рассмотрению вопроса о функционировании символов в рекламных текстах. Собраны данные об использовании символов в рекламных текстах, выделены основные потенциалы их воздействия на целевую аудиторию.
Ключевые слова: символ, рекламный текст, потенциал, воздействие.
The article deals with the functioning of symbols in advertising copy. Data on symbol usage in advertising copy is gathered, their potential impact on the audience is analyzed.
Key words: symbol, advertising copy, potential, impact.
Постановка проблемы
Символ, интегрированный в рекламный текст, позволяет обогатить содержание рекламного сообщения, придавая ему нерекламную значимость и заставляя его работать
[5: 164].
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Символы в наглядно-образной форме представляют весь спектр значимых идей, ценностей и мотивов, характеризующих духовную культуру различных типов сообществ.
Поскольку индивидуумы имеют различный опыт социализации, то при интерпретации
символы способны актуализировать различные грани этого опыта, т.е. порождать различные контексты [5: 164].
С давних времен символы играют важную роль в процессе познания человеком
окружающего мира и себя в нем. Проблема символа изучалась в философии, культурологии, психологии, литературоведении, мифопоэтике. В лингвистической науке символ
изучался с позиции разных подходов: этнологического (А.М. Веселовский, В.У. Тернер),
лингвокультурологического (Ю.М. Лотман, В.А. Маслова, В.М. Телия), лингвопсихологического (В. Емрих, А.А. Потебня), семантического (В.В. Виноградов, М.П. Кочерган)
и концептуального (Р.Цур, Е.В. Шелестюк).
Рекламный символ определяется как образно-знаковая форма, которую принимает
творческая идея рекламного сообщения и которая однозначно отсылает потребителя рекламного сообщения к значимым для него ценностям внерекламной действительности с
целью придания рекламируемому продукту дополнительной ценности. Возможности рекламного символа определяются содержанием в нем многочисленных культурных смыслов, способных придать рекламному сообщению необходимый эмоциональный фон и
создать у потребителя необходимую реакцию [6: 106].
Однако, оборотной стороной глубины и уникальности ассоциаций, заложенных в
символе, является их потенциальная многозначность [5: 164]. То есть, различные индивидумы могут интерпретировать символы по-разному.
Одной из причин этого являются гендерно обусловленные вербальные различия
мужчин и женщин, которые в последнее время все чаще становятся объектом исследования российских (Д.С.Мартынюк, Л.Н.Синельникова, М.А.Оликова, Н.Борисенко,
И.Кавшкина, А.Г.Николенко, С.И.Журавльова, Е.А.Соболь и другие) и зарубежных
(Л.Хиршман, Д.Зиммерман , Л.Гудзон, С.Ромейн, Дж.Чемберз, Р.Фасолд, Ц.Вест,
Дж.Фишмана, Д.Таннен, К.МакКормик, Р.В.Адлер др.) ученых.
Как утверждает Беликова Ю.В. в своей статье «Гендерные различия в языке как способ социальной коммуникации», что в языке зафиксирован весь спектр гендерных стереотипов. Гендерный анализ коммуникации предоставляет возможность определить наиболее часто встречающиеся стереотипы, выделить ситуации повседневного и делового
общения, в которых эти стереотипы встречаются. Многообразие гендерных стереотипов
позволяет управлять ими. Особенно это эффективно для рекламных текстов [1: 10].
Таким образом, изучение специфики и функционирования гендерных особенностей
символов в рекламном тексте позволяет фиксировать сознательные и бессознательные
аспекты поведения представителей целевой аудитории, идентифицировать целевую аудиторию и определить механизмы воздействия на нее. Однако, в настоящее время отсутствуют данные о гендерных особенностях символов в рекламных текстах, поэтому их
исследование могло бы быть актуальным и важным.
Проблема определения символа в рекламных текстах
Многосложность и полифункциональность символа как феномена культуры, специфика его использования в рекламе, обусловливают необходимость интеграции знаний,
относящихся к разным областям наук. Символ понимается как:
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- отражения признанных человеком ценностей на основе анализа способности человека к воссозданию мира по закону интеллекта (Г.Риккерт, В.Виндельбанд), создающих
предпосылки для понимания особенностей историко-культурной обусловленности существования символов и влияния их на сохранение, передачу и распространение культурных
ценностей посредством применения в рекламе символической составляющей [3: 564];
- части герменевтического круга, на основе работ, исследующих механизм и природу функционирования символов с позиций герменевтики и социологии (М.Хайдеггер,
У.Эко, Ч.Кули, В.Куракина), что позволяет определить и спроектировать модель воздействия формируемых рекламой символов на изменение картины мира человека, социальных стереотипов и представлений аудитории, а также для прогнозирования восприятия
используемых рекламой символов на уровне когнитивного восприятия [7: 447];
- замкнутые «символические формы», специфика которых раскрывается через «категориальные оппозиции» (Э.Кассирер, Г.Г.Гадамер, В.Дильтей), определяющие информационный потенциал при использовании символов в рекламе и искусственно формирующие необходимое информационное поле для включения рекламируемого продукта в
символический круг [2: 23];
- формы воплощения искусства на основе исследования субъективного характера
символов, представленного в работах, рассматривающих природу символов с точки
зрения философии (Г. В.Ф.Гегель, О.Шпенглер и другие научные труды), что создает
предпосылки эффективного использования той или иной символической составляющей
в контексте позиционирования рекламируемого товара;
- «текст-код», обладающий способностью сохранять в свернутом виде обширные и
значительные тексты семиотики и выявляющий контекст культуры, где возник данный
«текст» (Ч.У.Моррис, Р.Барт, П.Рикер), что позволяет раскрыть свойства символов, их
«прочтение» и функционирование в информационном пространстве в качестве тексткодов [4: 60];
- «знаковая ситуация» (Ю.Шрейдер, Ю.М.Лотман), что создает предпосылки для
проектирования воздействия и интерпретации символов целевой аудиторией в процессе
рекламной коммуникации [3: 564];
- основы нерефлексивной деятельности сознания (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Г.Башляр), что
позволяет обозначить механизмы воздействия символов на сознание и подсознание аудитории, рассмотреть проблемы бессознательного по отношению к символу, описанной
в трудах по нейрофизиологии, определить механизмы психологического потенциала воздействия символов на сознание и подсознание целевой аудитории;
- основы мифотворчества (работы К.Леви-Стросса, А.Ф.Лосева и других авторов),
что создает предпосылки для изучения изобразительных свойств и структуры мифа, с
целью формирования творческих концепций, основанных на использовании символов и
национальных архетипов в рекламе;
- центральная категория постижения искусства - (Дж.Холл, А.В.Сурина,
В.Л.Смирнов) - для определения роли символической составляющей в формировании
эстетических вкусов аудитории на основе искусствоведческого подхода, представленного в трудах, посвященных месту символической составляющей в живописи, кино, театре;
- отражение картины мира людей разного вероисповедания, (А.С.Васильев,
Л.Перловский, В.И.Гараджа, В.Н.Топоров), что способствует грамотному выстраиванию
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символического рекламного пространства с учетом разницы восприятия одной и той же
информации в зависимости от религиозных национальных предпочтений.
Использование символа в рекламных текстах
В настоящее время структурированных и систематизированных данных про использование символов в рекламных текстах не существует. Выяснить как используются символы в рекламных текстах и каким потенциалом они обладают можно проанализировав
примеры их использования, наиболее значимые из которых приведены в таблице 1.

Реклама
Автомобили
Peugeot
Техника Apple

Примеры использования символов в рекламных текстах
Символ
Интерпретация
Лев
Сила, мощь, динамика

Таблица 1

Надкусанное яблоко

Идеальные формы, правильность,
лаконичность
Apple vs WinАктер, олицетворяющий техни- Стиль, современность, простота и
dows
ку Apple
удобство формы и содержания
Соковыжималка Фотография матери и дочери
Семейность, радость от использоMoulinex
на кухне
вания, комфорт, доверие
Кофе Jacobs
Человек, держащий чашку
Радость от того, что поделился
кофе, из которой выделяется
хорошим с близкими, объединяюаромат
щий семью фактор
Mercedes-Benz
Гонщики Формулы 1 за рулем Потенциал, уверенность в надеж‘Sunday Driver’ обычных дорожных автомоности, качестве
билей
Конфеты Bonjour Полуобнаженный мужчина
Для женщин: ожидание сладкого
от АВК
в фартухе, изготавливающий
подарка, приятное удивление от
конфеты
нестереотипного поведения, необычность, изысканность
Для мужчин: ревность, невосприятие, отторжение
Характеристика потенциалов символа, используемых в рекламных текстах
На основании проанализированных примеров, часть из которыз приведена в таблице
1, можно выделить следующие основные потенциалы символов в рекламной коммуникации:
- психолого-физиологический потенциал. Воздействует посредством символической
составляющей рекламы на сознание и подсознание потребителя, базирующейся на психофизиологических механизмах восприятия, бессознательных и осознанных мотивах,
культурных и ментальных особенностях психики. Психофизиологический потенциал
позволяет проектировать воздействие выбранных для рекламы символов на сознание и
подсознание целевой аудитории и использовать глубинные основания в качестве средства усиления психологического воздействия рекламы на потребителя [5: 164].
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- культурно-аксиологический потенциал. Модифицирует нормы, идеи, установки,
принятые в обществе, культурные и моральные принципы целевой аудитории, отраженные в символах, и позволяющие использовать культурологический контекст, национальные, и общечеловеческие культурные ценности в построении концепции рекламного
обращения и в использовании культурно-символического резонанса в целях повышения
эффективности рекламной коммуникации [3: 564].
- социально-просветительский потенциал. Формирует общественное сознание,
усиливает коммуникативные связи в обществе и улучшает условия существования посредством предложения нового продукта. Просветительская функция рекламы предусматривает пропаганду различного рода нововведений во всех сферах производства и потребления. Культурная категория, которую рекламодатель желает перенести на данный
товар посредством символа (например, пол, возраст, социальный класс, этническая или
расовая принадлежность), может действительно ассоциироваться (в воображении людей) с определенными категориями людей, профессиями, географическими регионами,
предметами, временем суток и т.д. При этом рекламное обращение может очень искусно
содействовать возникновению ассоциаций с данным товаром, используя для этого соответствующую эмоциональную направленность, темп изложения, режиссерские приемы,
закадровый текст и т.д [2: 23].
- экспрессивно-прагматический потенциал. Определяет передачу в рекламном обращении не только смысловой, но и оценочной информации, а так же коммуникативных
установок, предписывающих определенное воздействие на получателя [2: 23].
- эстетически-художественный потенциал. Обуславливает эстетически-художественное восприятие рекламного сообщения целевой аудиторией. Эстетически-художественный потенциал рекламного сообщения, способствует наибольшей образности и запоминаемости информации о товаре, придает сообщению художественную форму, позволяет
включить рекламируемый продукт посредством использования визуальной и аудиальной
символики в уже существующие в обществе культурно-информационные потоки.
- религиозно-моральный потенциал. Определятся религиозными представлениями
и воздействует на связанные с ними моральные установки целевой аудитории [1: 11].
- историко-мифологический потенциал. Оказывает воздействие на национальноисторические особенности, а так же передающиеся из поколения в поколение мифы,
предания, сказания. Посредством использования определенной символики, формируется
мифологическое восприятие рекламируемого объекта и происходит процесс предания
ему мистических свойств.
- информационно-координирующий потенциал. Обусловливает существующие в обществе информационные потоки и символические поля, связь основания для позиционирования рекламируемого объекта и выбранного для ретрансляции информации символа,
на задание правильной интерпретации символических текстов, во избежание семантической пустоты символа. Символы позволяют сжать информацию, т.е. представить ее
«заместителем» - символом, что помогает в течение очень короткого времени передавать
обширную информацию. Человек, воспринимая информацию «закодированную» в символах, продолжает перерабатывать ее на уровне подсознания. Устанавливается прочная
ассоциативная связь между символом и рекламируемым товаром [2: 18].
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- стереотипизирующий потенциал. Воздействует на принятые в обществе нормы,
установки и правила. Использование данного потенциала, позволяет сузить восприятие
действительности с помощью механизма упрощения, основанного на использовании в
рекламе определенных общественных стереотипов или на формировании новых, посредствам включения рекламируемого предмета в символическое поле.
- визуально-цветовой потенциал. Обуславливает ассоциативное восприятие и визуальную идентификацию рекламируемого предмета в сознании потребителя. Визуальные
символы в сравнении с вербальными обладают большей долговременностью и универсальностью. Визуальная символика обеспечивает также многоканальность воздействия,
к которой стремится коммуникатор. Кроме того, визуальные символы из разных систем
слабо вступают во взаимодействие друг с другом.
- визуально-графический потенциал. Воздействует на способность целевой аудитории воспринять информацию, с помощью визуализации идейного содержания рекламы.
Способствует воплощению свойств рекламируемого предмета в знаках, понятных целевой аудитории, и отсылает потребителя посредством графических элементов к существующим семантическим полям [2: 19].
- чувственно-кинестетический потенциал. Влияет на сознание целевой аудитории,
с помощью опредмечивания выбранного для рекламы символа, посредством создания
материальных предметов, наделенных определенными характеристиками, ассоциирующимися с рекламируемым продуктом.
- гендерный потенциал. Позволяет выбрать целевую аудиторию рекламных сообщений по гендерной принадлежности, привлекая индивидумов одного пола.
Выводы
1. Дано определение символа в рекламных текстах путем интеграции знаний о символах, относящихся к разным областям наук.
2. Собраны данные об использовании символа в рекламных текстах, выделены символы и их ожидаемое воздействие на аудиторию.
3. Выделены основные потенциалы символов в рекламных текстах на основании собранных данных об использовании в них символов.
4. Выяснено, что использование остающихся в настоящее время неизученными гендерных особенностей символов в рекламном тексте позволит более точно идентифицировать целевую аудиторию и определить механизмы воздействия на нее.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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МОТИВ ПОКАЯНИЯ И ПРОЩЕНИЯ В РУССКОЙ ПРОЗЕ
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
У статтi на матеріалі творiв Б.Хазанова, Ю.Буйди, Л.Улiцької, А.Наймана,
В.Маканiна та Н.Батракової розглядаєmьcя специфiка актуалiзацiї мотиву покаяння
та прощення у прозi останнього десятилiття.
Ключовi слова: iсторiя, пам’ять, спокута, покаяння, внутрiшнiй монолог, прощення.
В статье на материале произведений Б.Хазанова, Ю.Буйды, Л.Улицкой, А.Наймана,
В.Маканина и Н.Батраковой рассматривается специфика актуализации мотива покаяния и прощения в прозе последнего десятилетия.
Ключевые слова: история, память, исповедь, покаяние, внутренний монолог, прощение.
The article presents the analysis of the works by B.Khazanov, Y.Buida, L.Ulitskaya,
A.Nayman, V.Makanin and N.Batrakova in the content of the specifics of the actualization of
the motive of repentance and forgiveness in the prose of the last decade.
Key words: history, memory, confession, repentance, internal monologue, forgiveness.
Мотив покаяния и прощения более чем характерен для русской культуры и генетически связан с традициями христианства. Понятие покаяние неразрывно с раскаянием и
переоценкой всех ценностей. В церковной традиции покаяние трактуется как «внутреннее осознание виновности перед Богом и решение человека порвать с прошлой жизнью,
начать новую жизнь во Христе Иисусе» [1]. В церковном языке покаяние – это антоним
отчаяния. Покаяние, - читаем мы в одном из интернет-источников, - связано «с ожиданием исцеляющей помощи извне, от любящей благодати Божией. Покаяние немыслимо
без исповеди. Всякая исповедь должна стать, с одной стороны, оглядкой на прошлое, и с
другой стороны, программой на будущий подвиг, на борьбу, на победу над собой во имя
Божие и во имя ближнего. Исповедь – это примирение. Мы говорим „Господи, я пришел
открыться перед Тобой, сказать Тебе о всем темном, нечистом, мрачном, порочном, что
во мне есть, и я Тебя прошу меня исцелить”. <…> Исповедь – момент встречи человека с
Богом, а священник, как он сам говорит людям перед исповедью, является лишь свидетелем» [2]. Библия говорит нам, что «истинное покаяние приводит к изменению поступков
(Лука 3: 8-14). В книге Деяний Апостолов 26: 20 говорится: „Проповедовал, чтобы они
покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния”. Полное библейское
определение покаяния – это изменение мышления, которое выливается в изменение поступков» [3].
© Шевченко Л.И., 2012
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Покаяние и раскаяние – вехи на пути самоосознания человеком и человечеством
самого себя. В библейской традиции считается, что «прежде, чем начать путь к самопознанию, человек должен полностью изменить ход своей мысли в том, что касается
самого себя, мира своего обитания и вселенной в целом». Это изменение умственной
«точки зрения» нередко именуется также греческим словом «метанойя», которое «означает полное изменение интеллектуального отношения к себе, ко всем своим прежним
интересам, желаниям, планам на будущее и т.п. В потоке текущих событий ум человека
постоянно меняется, но термин метанойя означает нечто совершенно иное. „Изменение
ума” означает, что мы должны начать думать по-новому, то есть в таком направлении,
которое до сих пор нам не свойственно» [4].
Ситуация необходимости начать думать по-новому и переоценки всех ценностей со
всей остротой проявилась в канун перестройки. С приходом же к власти М.Горбачева
(1985-1991) в СССР ускоренными темпами пошли необратимые процессы демократизации, стало проводиться разоблачение ошибок и перегибов прошлого, открыто начали
обсуждаться трагические страницы русской истории, декларируемые и насаждаемые десятилетиями присущие тоталитаризму принципы мироустройства и шкала официально
культивируемых ценностей стали подвергаться сомнению, а затем и полностью отвергаться. Остро критиковались в те годы практически все и всё. Вместе с тем отрицание,
бескомпромиссность оценок и поругание связанного с национальной историей не всегда вели к осознанию многими личной сознательной или невольной вины за события
прошлого, не приводили еще в эти годы к раскаянию и покаянию тех, кто безропотно
наблюдал злодеяния или же сам в них участвовал в предыдущие десятилетия, что создавало порой пропасть между поколениями и отнюдь не способствовало изменениям во
благо нового. Поэтому, как нам кажется, знаковым и во многом пророческим оказался
для этого времени и для последующих десятилетий снятый в 1984 г. Т.Абуладзе фильм
«Покаяние» (третья часть кинотрилогии «Мольба», 1967; «Древо желания», 1976), в изощренной манере «пластической школы» метафорически повествующий о трех поколениях одной семьи, расплачивающейся за грехи своего предка Варлама Аравидзе, утверждавшего, что «нравственно то, что полезно общему делу», но попиравшего все нормы
морали, преследовавшего инакомыслящих и уничтожившего в городке-стране Храм. В
его образе легко можно было узнать черты Гитлера, Муссолини и Сталина. Рок проклятия снимается с семьи диктатора лишь тогда, когда его сын, утратив веру в им защищаемого ранее отца и вообще во все, идет на исповедь и пытается понять прошлое, а затем
сбрасывает с горы его труп, постоянно выкапываемый из могилы дочерью пострадавшего от тоталитарного режима художника Баратели (не желая сводить счеты с мертвецом,
ибо месть не является для нее счастьем, она тем не менее считает, что Варлам Аравидзе
не мертв и по-прежнему разлагает все общество, пока его еще хоть кто-то оправдывает),
а внук диктатора приходит покаяться и просить прощения у нее и за себя, и за своих
родных: без этого будущее обеих семей, как и будущее всего городка-страны и гармония
в мире, по замыслу Т.Абуладзе, - недостижимы. Однако фильм лег на полку и в прокат
вышел только в 1987. Причем многим запомнился его антитоталитарный пафос, цитируемые в нем слова А.Эйнштейна, что для того, «чтобы человечество могло выжить,
оно должно мыслить по-новому», метафорически звучащий в финальной сцене вопрос
полубезумной старухи, проходящей мимо дома дочери Баратели: «Эта дорога приведет
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к Храму?» и ответ той: «Это улица Варлама. Не эта улица ведет к Храму», после которого слышалась исполненная символического значения фраза пожилой женщины: «Тогда
зачем она нужна, эта дорога, если она не приводит к Храму?» [5]. Для осмысления же
вынесенного Т.Абуладзе в название фильма мотива раскаяния, покаяния и прощения в те
годы время еще не наступило.
Прошедшие с той поры десятилетия были отмечены в России кризисом исторического сознания, в развитии которого, как отмечал В.Руднев, можно выделить как минимум три витка: «Первый заключался в десакрализации официозной истории СССР
<…>. Второй виток был реакцией на первый <…>. На этом витке появилось стремление
если не оправдать, то как-то понять „позорное прошлое”. Третий виток, снимающий
противоречие между первым и вторым, а стало быть, - мифологический (в понимании
А.М.Пятигорского): „Было не так и не иначе, мы не знаем, как было, и никогда не узнаем, логичнее всего представить, что объективно ничего не было, есть только настоящее
и наши представления о так называемом прошлом, которые могут быть совершенно различными”. Этот солипсический взгляд на историю, который еще в начале века, не отдавая себя, видимо, отчета во всей его „восточности”, высказал Бертран Рассел, является
по сути своей постмодернистским» [6: 553]. О нем философ и культуролог В.Руднев
пишет, рассматривая появившийся в 1997 г. роман В.Пелевина «Чапаев и Пустота», в
котором, по его мнению, «изображена именно эта динамика – от первого витка к третьему» [6: 553]. Исследователь справедливо отмечает, что «история в романе превращается
в балаган, в карнавал, функция которого является медиативной: карнавал снимает все
противоречия – но это карнавал не бахтинский, а скорее пятигорско-мамардашвилиевский. То есть, несерьезные исторические проблемы герои снимают серьезными рассуждениями о природе сознания в духе бесед еврейского и грузинского мудрецов Александра Моисеевича и Мераба Константиновича» [6: 554].
Подобное превращение истории в балаган и в снимающий все противоречия «пятигорско-мамардашвилиевский» карнавал мы находим во многих произведениях рубежа
веков, в том числе в романах и повестях Б.Хазанова – писателя, в творчестве которого
причудливо переплетаются традиции экзистенциального направления прозы представителей первой волны эмиграции из России, традиции русской классической литературы,
а также изыски философии, этики и эстетики сюрреализма и постмодернизма. Сосредоточиваясь на художественном постижении экзистенции человека, его внутренних состояний, путях прояснения им своего «я» и смысла жизни, Б.Хазанов являет читателю не
прошлое как таковое, а его след в памяти и в подсознании, обращаясь к тем психотравмам, которые так или иначе испытало его поколение [7]. При этом память хазановского
героя-повествователя включает в себя и «свое», и «чужое/присвоенное», в том числе то,
что закреплено в коллективной памяти нации и в отражающих ее артефактах. К примеру,
в повести «Далекое зрелище лесов» (1998) память о прошлом в нем оживает в его «путешествиях» на другой берег реки времени и в медитациях. В одном из снов к герою являются из 30-х годов «ночной лейтенант» с помощником из «секретного управления» и,
приняв его за раскулаченного и сбежавшего из ссылки середняка Громова – хозяина дома,
в котором он поселился, - обыскивают его и допрашивают. В другом сне к нему приходит
«ночной человек» - сам лишившийся дома середняк Громов. В третьем – снится «двойной человек» - тот же самый «ночной лейтенант» и сержант Семенов, допрашивающие
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его уже в послевоенное время и пытающиеся в его рукописях и дневниках обнаружить
крамолу. Во время одной из вечерних прогулок герою мерещатся за рекой «люди, которых никто не видел и не увидит, неизвестные, непознанные граждане, бежавшие откудато, куда-то переселявшиеся» [8: 305]. Когда же герой переправляется через реку, то оказывается в дворянской усадьбе, и живущие там помещики-дачники, «эмигрировавшие»
из настоящего, ведут с ним беседы о прошлом России и о судьбе нации, и в их репликах
- отголоски идей Вл.Соловьева, Д.Мережковского и В.Розанова. С дачниками-помещиками герой разговаривает о судьбе русского народа и на устроенном у реки пикнике, где
присутствуют и «приписанный» в контексте произведения ко второй половине ХХ века
пьянчужка-колхозник Аркашка, и отвечающий за развитие в этом районе колхозов Василий Степанович с женой Маврой Глебовной, и помещичья дочь Роня-Рогнеда, играющая
с героем в «барышню и кавалера», и появляющиеся в этой «местности» витязи – святые
мученники Борис и Глеб. Относясь к совершенно различным периодам русской истории,
они представляются рядом с героем-повествователем как равнозначные ему персонажи
и одновременно культурные архетипы, и их рассуждения как «чужое/присвоенное» помогают герою в его осознании своего «я» и как «я»-индивидуального, и как представителя целой нации. При этом изображение переживания/осмысления героем картин своей
памяти в этой повести неразрывно с изображением переживания/осмысления самой
возможности что-либо адекватно вспоминать/представлять/осмыслять и затем изображать, и этими переживаниями поднимаемая на страницах произведения историческая
проблематика, как и проблемы нравственные, в том числе осознания своей личной вины,
покаяния и прощения, - переходят уже в иной план. Снятие этих проблем мы видим и в
заключительной сцене повести, где за одним столом сидят, что-то празднуя и веселясь,
осмысляющие себя как единый в своей многоликости русский народ уже упоминаемые
и помещики-дачники, и колхозники, и «ночной лейтенант», и святые мученники Борис и
Глеб, и скрывающийся за героем-повествователем автор. «Человеческая душа, – говорит,
поднимая тост, барон Петр Францевич, – есть величайшая загадка. Буйный зверь и скорбящий ангел в ней живут, одной плотью укрываются, одним хлебом питаются. Сегодня
пируем и лобызаемся, а завтра проснется демон, обернется ангел зверем, и – пошел грабить и жечь, так уж, видно, повелось на Руси <…>» [8: 425-426]. «Приписанные» к разным десятилетиям и векам, творящие добро и зло, бывшие противники и антагонисты
пьют за своих пращуров, а когда появляется гармонист – начинают брататься, причем в
их братании нет следов ни раскаяния, ни покаяния: постмодернистское видение прошлого, как и уравнивание в нем всего и вся, их попросту не предполагает.
Постмодернистское прочтение мотива покаяния и прощения можно найти и в романе
«Третье сердце» (2008) Ю.Буйды – автора, которого часто сравнивают «с Зюскиндом и
Маркесом» [9], соотнося его прозу также «с латиноамериканской литературой ХХ века,
магическим реализмом» и проводя параллели с произведениями Н.Гоголя, И.Бабеля и
А.Платонова. Причем эти «сравнения, как правило, базируются на двух характерных
признаках прозы Буйды: смешении реалистического и фантастического и особом „экспрессивном” стиле автора. „Буйда работает в рамках поэтики гротескового натурализма
с вкраплениями метафоры, разрастающейся до размеров фантастики”, - так определила
творческий метод Буйды Мария Ремизова» [10]. Рассуждая о романе «Третье сердце»,
С.Лёвкин замечает, что «персонажи Буйды чем-то похожи на героев картин гениального
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Борхеса: они так же гротескны, страшны и смешны одновременно. И жестокая одноногая девочка с табличкой „купи меня, не то я тебе приснюсь”; и фотограф Федор Иванович
с его нервным срывом и покаянием после просмотра фильма „Броненосец ‘’Потемкин’’” (он участвовал в расстреле бунтовщиков, но память избавилась от тяжелых воспоминаний, и только искусство вновь оживило их, <…>, - все эти трагические фигуры
ирреальны и в то же самое время по-своему реалистичны» [9].
В Романе Ю.Буйды «Третье сердце» герой – бывший офицер Русского легиона, кавалер двух французских и двух российских крестов, оставшийся в свое время с «нансеновским» паспортом жить на берегах Сены, - действительно испытывает потрясение во
время премьеры фильма С.Эйзенштейна в Париже и, прозрев свою вину в совершаемых
в июне 1905 г. событиях от эмоционального перенапряжения попадает в психиатрическую лечебницу. Однако раскаяние и покаяние, ощущение в нем возникшего чувства
присутствия «третьего сердца» (и якобы Бога) ведут его не к совершению добрых поступков, а к череде преступлений. Любитель книг и эстет-порнограф, он превращается
в серийного маньяка-убийцу, и детективная фабула повествования о нем служит для демонстрации размываемой грани между пороком и нравственным совершенством, грехом
и святостью. Зло, жестокость, насилие и доброта здесь представлены как равнозначные,
и аксиология их здесь в традициях постмодернизма снимается автором в изощренных
метафорах и размышлениях о превратности, аллогичности и абсурдности бытия.
Подобных произведений у Ю.Буйды и у других современных авторов более чем достаточно. Вместе с тем следует отметить, что актуализируемое в подобных текстах постмодернистское прочтение мотива раскаяния, покаяния и прощения, видение мира, истории и современности все же в последние годы являет свою непродуктивность. Теряют
свою злободневность также разоблачительные произведения о злодеяниях прошлого.
Не случайно В.Аксенов в беседе с И.Шевелевым уже в начале XXI века вскользь замечает, что «мы уже столько трепались о том, что было, что это уже не интересно» [12: 349].
Вместе с тем катаклизмы российской истории продолжают быть одной из главных тем в
литературе, но сегодня они осмысляются чаще всего в парадигме общегуманистических
и христианских в основе своей представлений и ценностей, где такие понятия, как вина
и раскаяние, покаяние, искупление, понимание и прощение выступают как базовые и
константные.
Показательными в этом плане являются произведения о шестидесятниках и об их
судьбах на протяжении десятилетий, где многое авторами с дистанции лет переосмысляется и оценивается уже с новых позиций. И здесь следует вспомнить «Улицу генералов»
(2008) А.Гладилина, в которой речь идет о молодости автора, связанной с В.Аксеновым,
Р.Рождественским, А.Кузнецовым, Ю.Казаковым и другими, «создавшими в шестидесятые годы своеобразный молодежный бунт в литературе, пытавшимися посягать и на
идеал социалистической эстетики» [13: 336]; «Таинственную страсть. Роман о шестидесятниках» (2009) В.Аксенова – книгу, в которой за вымышленными персонажами
просматриваются фигуры Р.Рождественского, Е.Евтушенко, Б.Окуджавы, В.Высоцкого,
А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной, Э.Неизвестного и др. Сюда же относится также основывающийся на личных воспоминаниях роман Л.Улицкой «Зеленый шатер» (2011),
представляющий вымышленные образы связанных с диссидентским движением героев,
среди которых встречаются реальные исторические персонажи – Андрей Сахаров, Юрий
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Даниэль, Андрей Синявский, Иосиф Бродский. В его названии в русских изданиях (на
Западе он будет называться «Имаго») [14] слово «шатер» вызывает ассоциации с тем
«шалашом над лучшим в мире метрополитеном» [15: 496], которым В.Аксенов в свое
время назвал «МетрОполь» - известный всем альманах, где «собрались» произведения
примирившихся между собой ради будущего литературы 23-х отличавшихся по манере
письма и ориентациям авторов. «Шатер» у Л.Улицкой – и принявший всех и всех примиривший упоминаемый выше «шалаш», и – «чертог», - тот мифический топос, к которому в метафизическом измерении произведения и приходят в конечном итоге непримиримые спорщики, а порой и враги. Будучи в тексте заявлен как образ, приснившийся
перед смертью одной из героинь, он для писательницы, как отмечает С.Вовк, является
символом «высокого и глубинного примирения сегодняшнего дня с прошлым, а заодно и
примирения представителей ее поколения между собой» [16].
В романе Л.Улицкой «Зеленый шатер» представлено послевоенное и оттепельное
время, а также период застоя. В центре внимания автора ведущий свою родословную
от декабристов музыкант Саня, выросший в полунищей неполной семье фотограф Илья
и объединивший их еще в школьные годы и наделенный особенным даром сочувствия
и понимания сын репрессированных еврей Миха. Рожденные в 1938 г., они становятся
свидетелями и участниками событий, связанных со смертью Сталина, проводимыми в
стране кампаниями борьбы с низкопоклонством перед Западом и космополитизмом, с разоблачительным ХХ съездом партии и с проходившим в Москве в 1957 г. IV Всемирным
фестивалем молодежи и студентов, с венгерскими событиями, судом над А.Синявским
и Ю.Даниэлем и возникновением движения диссидентов, с появлением «самиздата» и
началом третьей волны эмиграции из России. Жизнь сталкивает трех главных героев
произведения и их подруг - дочери партийной функционерки и генерала Ольги; бывшей
сионистки, так и не уехавшей в Израиль и ставшей православной христианкой Тамары, а
также неудавшейся спортсменки Гали, вышедшей замуж за сотрудника КГБ, - с разными
людьми и в разных ситуациях. Илья в один из моментов предает свою первую жену и
больного ребенка, а затем и вторую жену, Ольгу, уехав из СССР и связав свою жизнь с
нелюбимой им иностранкой. Однако в свое время и мать Ольги предала своих родных,
отказавшись от них ради партийной карьеры, а отец-генерал донес на свою любовницу
Софью Марковну. Ревнуют друг к другу, ссорятся и строят козни друг другу знакомые,
их друзья и подруги. «Оправдывается ли подлость нестерпимо большой любовью? Нестерпимо большой ревностью и болью?» – спрашивает на страницах романа автор и
отвечает: «Чтобы разобраться в этом, им троим была дана на редкость подходящая для
этого эпоха и целая жизнь – кому короче, кому длиннее...» [17: (1) 29]. Лишь прожив не
один год, порой идя на компромисс со своей совестью, а порой и предавая, испытав боль
разлук и потерь, горечь разочарований во всем, но в конце концов поняв главное, они
начинают раскаиваться во многом и прощать другим то, что им ранее казалось непростительным. Илья кается в том, что предал своих близких, втянул Миху в диссидентскую деятельность и невольно «подставил» его органам. Получив от Тамары, почувствовавшей,
что Ольга уже умирает от неизлечимого недуга, письмо со словами «Бог ждет от всех
прощения и любви и надо бы ему, Илье, сделать первый шаг...» [17: (1) 197], он кается
перед своей бывшей женой и в ответ получает прощение. Мирятся после ухода из жизни
Ольги, покаявшись и прощая друг другу все в прошлом, и Галя с Тамарой, а Костя, сын
249

Ольги, прощает уже и ее, и Илью, и своих отказавшихся ради карьеры от родствеников
деда, и бабушку; прощает и Софья Марковна донесшего на нее генерала, и этот ряд покаяний, признаний в своей вине и прощений героев произведения можно продолжить.
Произведению Л.Улицкой чужд солипсический, постмодернистский взгляд на
историю и современность. Как справедливо замечает анализируя «Зеленый шатер»
М.Кучерская, в нем «Улицкая выстраивает мир, для которого понятия добра и зла актуальны. И значит, поступки ее персонажей остаться „по ту сторону” заведомо не могут – и
неизбежно оказываются либо благородны, либо низки, либо слабы... Из чего совершенно
не следует, что Улицкая не ведает полутонов и свершает над героями суд. Суд вершит
та система координат, в которой ее художественный мир расположен, - сама Улицкая,
напротив, всех их, предателей, ревнивиц, изменщиков, заранее жалеет, заранее прощает.
Просто потому, что они - „люди нашего царя” и ее дело лишь рассказать, как оно все
было» [18]. Рассказать, чтобы в этом рассказе было и покаяние согрешивших, и их понимание и прощение теми, кому жить, помня все, но – жить дальше. Улицкая убеждена:
«В той эпохе героев было немного, а потерпевшие были все. Каждое слово правды, каждая вольная мысль оплачивались очень дорогой ценой. Не все могли это выдержать. А
зеленый шатер всех примиряет – и тех, кто предал своих друзей, не сумев противостоять
давлению власти, и тех, кто это давление выдержал. Все равно все они предстанут перед
лицом Господа и, надеюсь, будут прощены» [16]. В интервью «ГазетеРу» писательница говорит: «Может, мы в нашей стране сегодня больше нуждаемся в снятии агрессии
и вражды, которые разделяют поколения, чем в умственном напряжении, от которого
огромное большинство современных людей в России последовательно и принципиально
отказывается» [14].
Подобные настроения, пафос, мотив покаяния и прощения слышны во многих произведениях наших дней. К ним по глубинному моральному смыслу и пониманию прошлого и настоящего примыкает также роман А.Наймана «О статуях и людях» (2005),
воссоздающий историю гонений на художественную интеллигенцию при Сталине, в
периоды «оттепели» и застоя, а также ее положение в наши дни, - произведение, жанр
которого сам автор в интервью, данном М.Кучерской еще до завершения произведения, определил как «понимание вспомненного» [19]. В нем, как справедливо замечает
Н.Елисеев, явно прочитывается помимо интонации Достоевского - интонация «одного
единственного стихотворения Александра Пушкина, самого достоевского из всех его
стихов <…>. Это „Клеветникам России”, вернее сказать, две строчки: „Оставьте нас, вы
не читали сии кровавые скрижали, вам непонятна, вам чужда сия семейная вражда»”.
<…>. Эмоциональное высказывание прочитывается так: И те, кто за рубежом; и те, кто
много моложе нас, людей последнего советского поколения, просто не могут нас понять.
<…> Какие бы неблаговидные поступки ни совершал тот или иной из нашего поколения,
они его не поймут или неправильно поймут» [20], и судить тех, кто, жил в эти годы, прощать их или не прощать, могут лишь их современники.
Примечательна в романе А.Наймана реплика одного из героев - народного художника Аверкия, снискавшего себе еще до революции славу в Париже, в девятнадцатом
с вхутемасовцами лепившего позировавшего им Ленина, позднее под страхом смерти
ваявшего Сталина, а потом - фигуры гранитных секретарей обкомов одновременно с
новаторскими произведениями, хотя к тому времени ваять ему «надоело до отвращения.
250

А и бросить не получалось: с чего вдруг? Он был не римлянин – уходить в частную
жизнь, и советский режим был не Рим. Тут частной жизни не предусматривалось и не
существовало» [21: 218]. Спустя годы в разговоре с учеником своего ученика Харитона
Димой Висковатовым Аверкий, рассуждая о времени и понимании/переживании прошлого, говорит, что «забвение – одно, а исчезновение – совсем другое. Первое – из времени, второе – из пространства. <…> Что ты новым, племю младому, объяснишь? Было
так, было этак? Был ад? Да бросьте, дядя, вон мы все родились, живем, как люди живут.
Из ада так не бывает. В аду ребеночков не заделаешь...» [21: 262-263]: прошлого ныне
живущим уже не понять, и не им его разоблачать или прощать. Неприятие поначалу им
сказанного Висковатовым отнюдь не случайно. Не случайны и слова спровоцированной
неблаговидными поступками другого ученика Харитона – Скляра - и отправленной в
«Вашингтон пост» Марией уже в наши дни статьи, в которой она в отчаянии своего прозрения пишет: «Прошлое терроризирует нас. Мы не знаем, как спастись, как избежать
кар, которые сами на себя наслали. Поступок неистребим. Даже раскаиваясь в нем, мы не
знаем, той ли силы наше раскаяние, чтобы погасить силу поступка. План Великого Воздаяния скрыт от нас: мы делаем ужасные поступки – наказывают других. Мы рады, что
не нас. Мы рады, и, когда нас, нам кажется, что наказание нейтрализует поступок. Но мы
умираем в ужасе, зная, что воздаяние может ждать нас там. Полые формы, которые мы
оставляем после себя в ойкумене жизни, единственная наша надежда. Наш расчет – что
найдется скульптор, чтобы их заполнить. Тогда судьба вынужденно удовольствуется ими:
нас все равно нет, а они есть. Беспомощные, пусть и бесчувственные; беззащитные, пусть
и неприступные. Судьба, переложи наш долг на них. Даже если мы делили с такими, как
Скляр, не только ответственность, но и наслаждение. Зачинали детей. Любили» [21: 258].
В центре романа А.Наймана «О статуях и людях», в котором мотив покаяния и прощения является одним из основных, стоит «более чем странный <…> герой, скорее уж
антигерой» [20], - предатель, стукач, конъюнктурщик и одновременно талантливый
скульптор Сава Скляр и его друзья по художественной школе, а затем и по Художественной академии Дима Висковатов, Ваня Проклов и Мария Шошина. Представляя его, автор стремится не осудить, а понять, что же двигало теми, кто стал стукачом, предавал
других в дни террора, а позже – предал свой талант и продал себя золотому тельцу. Еще
в детской художественной школе под влиянием отца, тершегося «среди милицейской,
чекистской, начальнической братии» и больше всего боявшегося «попасть в ужасное
туда», Сава добровольно дает показания органам на своих друзей, легкомысленно затеявших на даче стрельбу из лука по «чучелку», напомнившему позднее донесшему на них
художнику Сталина. После показаний Скляра Диму и Марию выгоняют из СХШ, cам же
Скляр с этого момента становится явным предателем и стукачом, подводящим затем под
пулю даже родного отца и публично отказывающимся от него на собрании. Уже будучи
студентом Художественной академии, Скляр, следуя «совету» знакомого ему сотрудника
органов, идет в дом, где собирается диссидентствующая интеллигенция, чтобы «разговорить» там присутствующих. Собрав компромат на своих же приятелей, Сава причиняется к их аресту и на суде выступает с их осуждением. Все обвиняемые получают свой
срок, а его самого после этого посылают на «заработанную» таким путем стажировку в
Рим «по обмену». Причем показательно то, что спустя много лет Скляр создает всем им
памятники, а в 2000-ом от одного из них - Бенедиктова, к тому времени уже эмигриро251

вавшего в США, получает со съезда бывших узников совести письмо, в котором тот с
ним прощается со словами: «Не обнимаю, не отталкиваю, не вглядываюсь, не отворачиваюсь» [21: 218], - и они звучат в унисон пафосу всего произведения.
А.Найман пишет, что в годы застоя Скляр «дружил» с сотрудниками органов и о
своих посиделках с ними, «не смущаясь, рассказывал знакомым и незнакомым, всем,
кто хотел слушать» [21: 213]. В период перестройки Скляр «вошел в несколько комитетов и комиссий по увековечиванию памяти пострадавших, выступал как специалист
по ушедшей эпохе, демографии, этике» [21: 245-246]. Одновременно он, искушенный
огромнейшим гонораром и убежденный, что это останется тайной, создает для одной
из дач в Грузии копию той знаменитой фигуры Сталина, которую в годы террора под
страхом смерти ваял знаменитый Аверкий. Однако Аверкий за это себя ненавидел и презирал, хотя сам факт создания им монумента генералиссимуса затем помогал ему в его
защите и Харитона, и его подопечных в опаснейших ситуациях. Лишь спустя много десятилетий Аверкий спокойнее стал относиться к содеянному. Скляр же попросту продал
себя золотому тельцу. О сделанной им скульптуре генералиссимуса начинает писать в
Москве пресса, припоминая его грехи прошлых лет. В свою очередь, «Вашингтон пост»
публикует статью «об очередном зажиме свободы в России» [21: 252]. Не выдерживая
этого передергивания фактов, Мария оканчивает жизнь самоубийством, и лишь после
этого Скляр осознает все, в чем был виноват. С болью раскаяния он признается Диме и
Ване: «Мне все сходило с рук. Точно как Приап (в данном случае отчим Скляра – Л.Ш.)
сказал – к таланту не прилипает, талант перешибет. <…> Только несчет перемены времен ошибся. Мол, будут говорить: когда это было! может, мол, тогда так и надо было?..
<…> Всю <…> жизнь что-то болтал, тут же забывал. А другие помнили, через много лет
напоминали» [21: 268]. И здесь более чем примечательна следующая в ответ реплика Висковатова: «Отчим <…> в том смысле был прав, что сейчас надо запретить себе негодовать на советскую власть. На террор, на ГУЛаг, на КГБ. Нет аналогов, иначе воспитанная
этика. Нет инструмента для понимания. И вообще: отошло» [21: 269]. Примечательна и
следующая сцена: вспоминая ушедшее прошлое, Сава, Дима и Ваня идут после поминок
Марии ночью по Петербургу. «И вдруг Дима, седой и сутулый, но все еще высокий, - как
рухнул – привалился к Скляру, обхватил за плечи, за шею, прижал к себе его голову,
спрятал свою в его затылок и замычал прерывистыми выкриками, короткими рыданиями: м-м-м, ой, а-а-а, ах. Скляр закричал: а-а-а! Ваня влез между ними и, подвывая, запричитал: Божушка, любимый, не спрашивай с Савки....» [21: 273]. В свое время во всем
безупречный Мастер, чей образ в произведении дан как символ бескомпромиссного и
безусловного Гения, не отверг Аверкия и простил клеймившего его в пылу полемик 20-х
годов и в его травле в 48-ом Харитона. Аверкий также простил часто ему перечившего,
а затем в этом кающегося Харитона, а тот, в свою очередь, прощал многое ради таланта
своим уже ученикам. У каждого из них, как пишет А.Найман, были свои «положения» и
свои «ситуации», определившие их характеры и судьбу. И в конце концов, поняв своих
старших наставников и себя как «зеркал» других «я» и довлевшей над всеми эпохи, не
отвергли по-христиански Скляра, с болью кающегося во всем после смерти Марии, в
романе А.Наймана и Висковатов, и Проклов.
Мотив покаяния и прощения звучит также в романе-аллегории В.Маканина «Две
сестры и Кандинский» (2011), в котором автор «виртуозно и беспощадно исследует
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тему стукачества, пытаясь оправдать и жертву, и палача <…>» [22: 4]. По утверждению Д.Бавильского, это своеобразный «ответ Людмиле Улицкой. Ее „Зеленому шатру” <…>», и в нем Маканин «пытается свидетельствовать» [23] то, что происходило в
стране на протяжении десятилетий и в 90-е годы ХХ века. Как признается в интервью
Е.Новоселовой сам прозаик, в этом произведении он «писал о людях, у каждого из которых своя стойкая правда, - и все они, без исключения, заслуживают хотя бы понимания,
если не прощения» [24]. Действие произведения происходит в 90-е годы в подвальной
студии «Кандинский», которой владеют Инна и Ольга - дочери умершего после возвращения из ссылки советского диссидента. Несмотря на то, что им омерзителен «даже малый оттенок стукачества», они, по иронии судьбы, у себя привечают тех, кто по сути
своей представляет три поколения стукачей: профессионала-гэбиста Сергея Сергеевича
(Батю), молодого политика Артема Константу и совсем юного, поучившегося на осведомителя в детской школе ГБ и выгнанного за неуспеваемость Колю Угрюмцева. Автор
изображает стукачество как проникающую во все сферы жизни болезнь россиян, которые стучат не всегда по принуждению или обязанности, а порой от простого желания
поговорить, от стечения обстоятельств или случайно. Отсюда - и символичность фамилии двух известных Кандинских, которую В.Маканин выносит в заглавие произведения.
Художника В.В.Кандинского, о котором одна из сестер, Ольга, пишет свою диссертацию
и из трактата которого «О духовном в искусстве» цитируются в озвученных аннотациях
к вывешенным репродукциям его работ рассуждения о «случайности красок» и - психиатра В.Х.Кандинского, в честь которого назван исследованный им синдром Кандинского-Клерамбо, - «одна из разновидностей галлюцинаторно-параноидального синдрома»,
включающего в себя «псевдогаллюцинации, бредовые идеи воздействия (психологического и физического характера) и явления психического автоматизма (чувство отчужденности, неестественности, „сделанности” собственных движений, поступков и мышления)» [25]. Причем его симптоматика в тексте метафорически обыграна в описаниях
поведения, мимики, жестики, внутренних состояний представленных в произведении
стукачей.
Как отмечает в своей рецензии Л.Данилкин, В.Маканин в романе «Две сестры и Кандинский» показывает не только простых примитивных доносчиков, но и интеллигенцию,
«которая, так уж исторически сложилось, с рождения страдает от психической травмы;
даже интеллигенция нынешняя <…>. Маканин замечает очень тонкие вещи: единство
жертвы и палача, ситуацию, когда все друг друга простили – и все оказались инфицированы, повязаны, слиплись; сгнили. Стукачество в широком смысле попало в кровь;
и хуже всего при этом пришлось женщинам, которым придется ждать, когда родится
новое поколение мужчин, изживших это проклятие» [26]. Пока же Инна и Ольга пытаются если не простить, то хотя бы понять тех, кто волею обстоятельств им встретился
на пути. А это, прежде всего, срывающий на выступлениях перед избирателями аплодисменты будущий российский правитель Артем Константа, который, как выясняется
из рассказа случайно им приведенного в студию и проговорившегося Коли Угрюмцева,
«писал для гэбистов о Водометной выставке». До этого вещавший о грядущем «массовом приходе с повиной» всех стукачей, Артем поначалу еще не осознает своей личной
вины за содеянное и испытывает лишь раздражение от того, что разоблачен. Причем
примечательна не только его реакция, но и следующие за ней слова паренька, торопяще253

гося «свести жизненный прокол экс-политика к самому распространенному случаю – к
случаю „как у всех”». Утешая и подбадривая Константу, он, как всегда заикаясь, ему
говорит: «Не один же вы... <…> У к-каждого, можно сказать, когда-нибудь там осталась такая п-подписанная бумага. Такая или п-похожая» [27: 153]. Видевший органы
«изнутри», Коля, ссылаясь на майора Семибратова, объясняет появление подобных «бумаг» всеобщим «трепетом»: что бы ни писал человек, «когда, скажем, просьбу... Когда
с-свою характеристику... <…> Когда автобиографию п-пишет – все равно наш человек
пишет д-донос» [27: 153]. И лишь спустя год, многое передумав и осознав, что в своих
«писаниях» для КГБ он, «возможно, кого-то и подставил нечаянно, <…> ведь приводил
конкретные примеры...» [27: 350], Константа не просто стыдится открывшегося, но с
болью кается в том, что он «сам того не знал – и стучал» [27: 350].
В одном ряду с Артемом Константой стоит и отец рок-музыканта Максима Квинты
Сергей Сергеевич - примерный гэбист, «сдавший» органам «много. Для одной человеческой памяти их много» честных людей. Получив в свое время огромные сроки за
неосторожно сказанные слова, все они (те, кто выжил в лагерях), после освобождения
остались жить в Сибири, и Батя, уйдя на пенсию и в 90-е сдав в Москве свою квартиру, в
течение шести лет, как он сам признается, имея «камень на сердце», ездит к ним, кается
перед ними и затем в их семьях живет. Разматывая перед Инной и Ольгой «слипшийся
клубок своей винящейся памяти» [27: 378], Сергей Сергеевич рассказывает о нелегкой
судьбе своих бывших жертв. Он признается: «Всех их я сдал, и все они простили. Ни
один не отказался от меня по жизни – не отвернулся» [24: 334], но «вина в его голосе, как замечает автор, - уже навсегда сплелась, сжилась, срослась, сроднилась... спелась!..
с уже выданным ему прощением» [27: 336].
По словам самого В.Маканина, представленный в его романе «Две сестры и Кандинский» интеллигентный стукач сам «в перестроечном ажиотаже бежит в ГБ примирять
тех и этих – спешит объяснить гэбистам („они ведь тоже люди!”), что в картинах авангардных художников нет никакой крамолы и опасности для власти. Реально – это донос.
Практически – самодонос. Покаянное самодоносительство подмешано ко всякому сложному человеческому случаю. Зато у стукача, который попроще, и мотивы просты. „Работа такая... У осведомителя-профи свой и нелегкий хлеб”, - отвечает он другим да и самому себе на вопрос, почему „сдавал” людей. <…> И ему все труднее дается объяснить,
что он лишь честно выполнял свои обязанности. И хмуро рассказывает он об эшелонах
– о тех, кого ссылали, о тех, у кого во время их пересылки погибали от болезни дети...
Я, - признается прозаик, - не старался так уж разделять тех, кто „стучал” ради идеи, да
еще делал это с нашим честным выворотом, от тех, кто „трудился” за деньги. Один тип
пополняется другим. Суть не в их разности. Суть в их схожести. И когда ближе к концу
романа оба доносителя понимающе чокаются шампанским, можно задергивать занавес»
[24]. На вопрос же, почему в произведении он использовал библейский ход, почему те,
кому Батя-стукач сломал жизнь, принимают его, раскаявшегося, и прощают, В.Маканин
в интервью Е.Новоселовой отвечает: «Потому что много лет прошло... За эти годы с каждым случилась сотня мелких и крупных бед. <…> Жизнь у нас такая, что количество бед
год за годом выравнивает людей. Ставит вровень прощающего и прощенного» [24]. И не
случайно, что в заключительной сцене романа Артем предлагает выпить «за примирение
<…>. За всех нас! <…> за тех, кто умеет нас прощать... <…> Толпа не может, не умеет
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прощать... Население не умеет прощать... Только народ умеет...», и его тут же поддерживает Инна, говоря: «За народ, который умеет прощать» [27: 364-365].
Мотив покаяния и прощения можно найти сегодня и в современной офисной прозе – в произведениях С.Минаева «ДУХLESS: Повесть о ненастоящем человеке» (2006)
и «MEDIA SAPIENS. Повесть о третьем сроке» (2007), и в прозе женской, в частности,
в романах Н.Батраковой «Территория души» (2008), «Площадь согласия» (2011) и «Миг
вечности» (2012). Примечательны в этом плане слова одной из героинь писательницы –
современной бизнесвумен Тамары Крапивиной. На вопрос корреспондентки о том, чему
должен научиться человек, чтобы состояться как личность, она отвечает: «Научиться
отвечать за свои поступки, не бояться начинать жизнь сначала, ни в коем случае не нарушать важнейших человеческих заповедей: не убей, не предай... <…> А еще – научиться
прощать <…>. Если нет сил жить под гнетом тяжких воспоминаний, надо сровнять в памяти заросшие бурьяном руины... Душа не должна напоминать поле битвы» [28: 384]. И
эти слова выражают стремления многих героев произведений последнего десятилетия,
соотносясь с их пафосом и посланием авторов к нам, читателям.
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СИМВОЛИКА ОБРАЗА ЯНА ГУСА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ НА ФОНЕ
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Стаття представляє символіку зображення Яна Гуса в вибраних текстах європейських творців епохи реалізму та модернізму. Метою статті є показ перетворення
зображення чеського реформатора на тлі політичного та історичного контекстів, а
також особливостей індивідуальних реалізацій вибраних поетів.
Kлючовi слова: Ян Гус, символіка, трансформація поетичного образу, реалізм, модернізм.
В статье представлена символика образа Яна Гуса в избранных поэтических текстах творцов эпохи реализма и модернизма. Целью статьи является представление
трансформации образа чешского реформатора на фоне политико-исторических контекстов, а также специфики индивидуальных художественных приемов творцов.
Ключевые слова: Ян Гус, символика, трансформация поэтического образа, реализм,
модернизм.
The article presents symbolic image of John Huss in selected texts of European creators
of realism and modernism. The purpose of the article is to demonstrate the transformation of
the image of Czech Protestant on the background of political and historical contexts, as well
as the specificities of individual realisations of individual poets.
Key words: Jan Hus, symbolism, poetic image transformation, realism, modernism.
Образ Яна Гуса данный как русскими, так и зарубежными творцами, очень интересен и выявляет сложность и неодназначность восприятия и художественного представления ими чешского реформатора в контексте культурных и политико-общественных воззрений. Целью данной статьи является попытка показать трансформацию образа
Гуса в избранном отрывке историко-литературного процесса, а именно эпохи реализма
и модернизма при помощи сравнительного анализа. Объектом нашего внимания являются стихотворения русских поэтов: Федора Тютчева Гус на костре (1870) и Константина
Бальмонта Слава славянам (1931), а также два лирических текста других по национальности творцов. Первое из произведений - итальянского поэта Джозуэ Кардуччи Гимн
Сатане (Inno а Satana,1863), а второе, озаглавлено Ян Гус. У картины Брожика, (Jan
Hus. Pod obrazem Brożika, 1887) написано польской поэтессой Марией Конопницкой.
Постараемся показать одновременно и индивидуальный подход вышеуказанных поэтов
к представляемой исторической личности Яна Гуса на уровне художественных приемов,
религоиозных взглядов, народной истории и индивидуальных стимулов, которые повлияли на поэтические рождение ими образа чешского борца-реформатора.
В случае Ф.И. Тютчева, который „обладал удивительным, редким (и тяжким) даром переживать историю в буквальном смысле слова как факт своей личной биогра© Трояновска Б., 2012
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фии”[1:13], факт сожжения на костре Яна Гуса в 1415 году стал толчком к специфическому осмыслению поэтом его образа в истории, особо на фоне идеи единства славян,
которая в XVIII и XIX вв. была очень популярной в России [2:11]. Стихотворение Гус на
костре принадлежит к политическим тютчевским лирическим текстам, в которых, как
подчеркивает К. Пигарев, „он выступал пропагандистом славянофильских и даже панславистских идей” [3: 245]. Образ Гуса дан Тютчевым в стихотворении, отсылает нас,
во-первых, к временам Реформации:
И на костре, как жертва пред закланьем,
Вам праведник великий предстоит:
Уже обвеян огненным сияньем,
Он молится – и голос не дрожит... [1:269].
Кроме представления Гуса праведником и мученником, жертвой римской Церкви,
значит – живым и страдающим лицом, поэт дает и другую его характеристику:
Он духом в небе – братскою ж любовью
Еще он здесь, еще в среде своих,
И светел он, что собственною кровью
Христову кровь он отстоял для них [1:269].
Символизация образа Яна Гуса дана Тютчевым ссылается в плане сюжета на трансформацию Гуса как действующего человека, живущего в определенное историческое
время в небесного духа наподобие Иисуса Христа, обладающего признаком вечности.
Такому представлению чешского народного героя способствуют и художественные приемы поэта. При помощи символики света удается Тютчеву соединить человеческие и небесно-духовные признаки Гуса. В первой, приведенной нами выше строфе тютчевского
стихотворения чешский мученник показан во время сожжения на костре и он «обвеян
огненным сияньем». Огонь имеет одновременно и разрушительную и созидательную
функции [5:54]. В данном случае процесс деструкции касается земного существования
чешского реформатора и означает его смерть. Но амбивалентность символики огня позволяет нам декодировать смерть Гуса также как очищение, переход в вечную жизнь
и наконец – символ Духа Бога. Здесь стоит подчеркнуть, что огонь напоминает также
последнее, третье крещение – крещение огнем, когда Христос пришел, чтобы крестить
огнем Духа Божьего [6:87-88]. Зато во второй, цитируемой нами строфе, читаем, что Гус
уже «светел», вполне актуализуется богатая семиотика света как символа внутреннего
просвещения, присутствия космической мощи олицетворяющей самую высокую доброту и правду [7:214]. Притом освещенная фигура чешского героя может быть воспринята
как символ бессмертья, вечности, рая и мудрости [7:214]. Указанные нами способы визуализации Яна Гуса позволяют открыть стремление Тютчева к универсализации образа
чешского борца. Дальше в стихотворении Тютчев призывает чешский народ «единокровый» к духовному братскому единству против «юродствующему» Риму. Этим способом
поэт выявляет свое личное отношение к Яну Гусу, но уже как символу борьбы за Божью
правду. Справедливо замечает Людмила Лаптева, что Тютчев был убежден, что католицизм чехам был навязан насильственно, извне [4]. Он отстаивал тезис о конфессиональном родстве чехов с русскими, подразумевая православное толкование деятельности Яна
Гуса и гуситов [2:54]. Именно такой способ интерпретации образа Яна Гуса поэтом сви258

детельствует о его особом восприятии символа чешского борца в истории славянского
вопроса и идеи единства славян вцелом.
Такой же особый подход к роли Яна Гуса в истории славянских соотношений первых трех десятилетий XX века характерен и для другого русского поэта эпохи модернизма – К.И. Бальмонта. В 1931 году, побывая в Чехии, он написал книгу Душа Чехии
в слове и деле. Она представляет собой что-то в роде антологии и одновременно публицистического эссе, посвященного размышлениям русского поэта о чешской истории и
выдающихся ее деятелях и творцах, к которым причислялся также Ян Гус. В этой книге
помещалось также бальмонотовское стихотворение Слава славянам, в котором поэт показал свое личное отношение к братьям-славянам. Бальмонт провозглашал братское славянское единство, считая общим символом этого процесса именно деятелность чешского
реформатора. В отрывке стихотворения читаем:
Мой каждый брат; то – вольный властелин,
То – раб в цепях, их рвущий в час набата.
От каждого из всей семьи, - из всей, Мне – смелый взгляд и голос многозвонный,
Размах, полет, веселый вихрь степей.
Но в детстве мне сверкнул, сквозь сумрак сонный,
Ян Гус, - огонь души, - всего светлей.
Знак Славии – наш дух – воспламенный [8:52].
Образ Яна Гуса у Бальмонта явится как историческое звено, соединяющее славян
вцелом. Все художественные приемы, использованные поэтом при характеристике чешского мыслителя не новы, его визуализация в тексте опирается на свет, огонь, особый
блеск. У Бальмонта Ян Гус - это «воспламенный» знак Славии. Употребленный поэтом
эпитет «воспламенный» означает то же самое, что «воодушевленный, вдохновенный,
окрыленный, пафосный»[9:85], но второе значение этого слова образовано от глагола
«зажечь, заставить гореть»[9:85] и вписывается в семантику предыдущих определений, в
которых Гус явится как «светлее всех огонь души» и «дух воспламенный» наподобие горящего факела правды. Такой прием символизации Гуса приводит к образу огня „как божественной энергии, знака возрождения и власти создавания” [7:143]. Кроме всего прочего «огонь души Гуса» освещен особым блеском, светом божественности, внутреннего
просвещения, мудрости и правды [7:46]. Итак, чешский миссионер явится как священик,
которого эмблемой становится мотив внутреннего света – признак учителя-мастера
[10:151]. Данная характеристика Яна Гуса напоминает нам несомненно тютчевский способ символизации образа чешского борца, опять же в политическом контексте. Притом,
в случае Бальмонта, стоит отметить особый подход русского модерниста к славянскому
вопросу, потому что им ставится акцент на ведущую роль русской нации в процессе
становления славянского братства.
Образ Яна Гуса дан русскими творцами не открывает вполне богатой символики
этого представления в европейской поэзии рассматримаемого нами времени. Во второй
половине XIX, буквально на несколько лет до создания Тютчевым Гуса на костре, в
1863 году возникла скандальная поэма итальянского поэта – Джозуэ Кардуччи (18351907) под заглавием Гимн сатане. В этом лирическом тексте, состоящем из пятидесяти
строф, показана поэтом новая модель эпохи, которая пытается освободиться от религии
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и готова лишь поклониться вере в научные истины, в мощь технологии. Поэма Гимн
сатане выражает страстный взрыв протеста против христианской Церкви и проповедь
безграничной свободы человеческой воли к жизни. В отрывке поэмы легко открыть ее
антиклерикальный характер:
Песнь моя — во славу
Храбрых да великих,
Чтоб ты правил балом,
Сатана-владыка!
Брось-ка, поп, кадило,
Приглуши молитвы:
Сатана с тобою
Не оставит битвы! [11].
В данной поэме образ Яна Гуса не становится сюжетной доминантой, но выявляется
поэтом в ряду других религиозных борцов в роде примера. Кардуччи представляет богатую галерею всякого рода ведьм, алхимиков, великих реформаторов, от Гуса до Саванролы и Мартина Лютера как сатининских героев, одолевающих засилье религии:
Вас же, кто неистов,
Пламень не укусит:
Рок вплетётся в слово
Виклифа и Гуса [11].
Такой образ Яна Гуса в поэме итальянского поэта ставит его в позицию разрушителя
религии вцелом, помощника сатаны в процессе освобождения человечества от всяких
церковных оков. Но не надо забывать, что Кардуччи изобразив Яна Гуса «детищем
сатаны”, особо понимал роль сатаны в мире изображенном своей поэмы. Так как сатана в трактовке Кардуччи выступает положительным героем, вольнолюбцем, символом
движения и двигателем прогресса, которому в этих преображениях земного шара помагает, между прочим, чешский реформатор – Ян Гус. Стоит добавить, что Кардучии
это известный итальянский поэт, который в 1906 году получил Нобелевскую премию.
Образ Яна Гуса дан им в поэме появляется в одном ряду с другими предшественниками протестанцкой Реформации как разрушителями старого мира. По нашему мнению,
Кардуччи ставит сильный акцент на философские категории добра и зла, указывает на
амбивалентность этих понятий, ссылается на художесвенные приемы и сюжеты близки
эстетике модернизма. В поэме дается новая модель эпохи, суглубо антиклерикальная,
провозглашающая право человека на независимость собственных суждений и взглядов.
Интересный подход к осмыслению поэтического образа Яна Гуса находим также
в малоизвестном стихотворении польской поэтессы Марии Конопницкой (1842-1910),
озаглавленном Ян Гус. Толчком к написанию этого лирического текста Конопницкой
была выставка картин чешского художника Вацлава Брожика (1851-1901) в Национальной галерее „Захента” в Варшаве в1885 году. Польская поэтесса увидела там самую известную картину Брожика под заглавием Мастер Ян Гус на Констанцком соборе (1883).
Она произвела на ней сильное впечатление. Под влиянием эстетических переживаний
поэтесса создала свой образ Яна Гуса в стихотворении, прибавляя к нему подзаголовок
У картины Вацлава Брожика, который однозначно указывал на источник лирического
текста. Она являлась человеком великолепно одаренным воображением, которым вполне
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пользовалась в своей литературной практике. Притом поэтесса живо откликалась на все
несправедливости, а ее три драмы (Hypatia, Vesaliusz, Galileusz) надо считать вцелом
обвинительным актом направленным против католицкой Церкви [12]. Но особо публикация стихотворения Ян Гус была воспринята публикой как бунт поэтессы против папской
власти. Первая часть стихотворения является монологом Яна Гуса перед смертью на костре. Надо вспомнить, что на картине Брожика Гус показан как первостепенный персонаж и хотя скромностью одежды выделяется он среди богато одетых судей, то несоменно
внимание зрителя сосредотичивается именно на нем. Стихотворение Конопницкой это
своего рода звуковое и графическое пополнение картины Брожика. Чешский праведник
знает, что не защитит его Христос, потому что и Он умирал спокойно и в молчании. В
результате – его молчание становится формой защиты перед земной властью:
Stoję i milczę. Gdzież moja obrona?
Gdzie głos, co za mną przemówi tu słowo?
Chrystus też milczy ... ach, Chrystus też kona,
A jego wielką i boską wymową
Jest krzyż i cisza, i głowa skłoniona
A pierś miłości pełną, a nad głową
Męki i hańby korona ...
Stoję i milczę. Cóż powiem, skazany
Za każde czucie, myśl każdą i tchnienie? [13: 222]
В приведенном выше отрывке стихотворения Конопницкой заметны в представлении Яна Гуса его сходства с Иисусом Христом. Напомним, что такое же родство мы
отметили уже в поэтическом тютчевском образе чешского борца. Оно характерно также
для способа представления Яна Гуса Тарасом Шевченко в поэме Еретик (1845), особо в
монологах лирического героя. В образе польской поэтессы Гус показан также в момент
ухода в вечную жизнь:
O ziemio! Ludu! O przyszłych dni świty!
Do was wyciągam ręce, do was piję
Ostatni puchar! Cień jeszcze was kryje,
Lecz stos mój płonie ... O Rzymie! Czyś syty?
Ja duch ... Ja żyję! ... [13:]
Его дух будет жив после смерти и останется среди несчастного народа. Клятва папства для героя не имеет никакого значения, потому что он знает о чистоте своей души
и верит в справедливость Божьего суда. Вторая часть стихотворения это комментарий
лирического я, которое описывает реакцию людей – как бы зрителей национальной галереи, на живописное представление исторического события с 1415 года. Толпа полна
эмпатии к происходящему на картине, но к сожалению, она не в состоянии создать в
нынешнее время такого мученика как Гус:
Dziś Europa już nie jest tak dzika ...
Możecie odejść i spać się położyć:
Choćby stos gorzał - skąd wziąć męczennika? [13]
Во второй части стихотворения Конопницка принимает на себя функцию «изъятого
наблюдателя» [12] современности, она исследует чувства и переживания зрителей осматривающих картину Брожика, чтобы сформулировать собственные суждения касающие261

ся судьбы будущей Европы, а особо Польши, которая, напомним, при жизни поэтессы не
дождалась политической независимости и несомненно нуждалась в авторитетах в роде
Яна Гуса. Автор стихотворения подчеркивает культ великих духов прошлого, которые
создают особую религию братства народов [14:99]. В результате такого приема у нее
появляются обобщения, уход от конкретизации нации и народов. Притом Конопницка описывает исторически католическую Церковь, портретируя инквизицию и сложное
прошлое католицизма вцелом. Она своим стихотворением, как бы стоя у картины чешского художника, разоблачает этическое несовершенство своего времени [14:102].
Все представленные нами поэтические образы Яна Гуса указывают на факт, что с
второй половины XIX века растет интерес к лицу и деятельности Яна Гуса в Европе,
возникает много исторических работ посвященных этой теме, а затем и реализаций его
поэтических воображений. У славянских творцов сильный акцент ставится на политический контекст символа чешского борца в современные им эпохи, актуализируется
символика Гуса как мученника, священника и мотив Гуса-Христа, очень популярный
в культуре. В случае поэмы Кардуччи, на первый план выдвигается осмысление Гуса
как бунтаря и разрушителя застоя, «сатанского» освободителя, чем он приближается к
осмыслению Гуса как своего рода революционера в поэме Шевченки Еретик. Но во всех
приведенных нами поэтических текстах прием символизации персонажа Яна Гуса приводит к открытию временных и пространственных пределов, обобщениям и универсализации самого образа чешского миссионера как праведника и указателя правильного пути
для следующих поколений. Кроме этого, оценка персонажа Гуса и его деятельности
дана выше указанными творцами, ведет к их самопределению своего суглубо личного
отношения к папской столицы.
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«ЧЕТЬЇ-МІНЕЇ» У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:
РЕЦЕПЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
Йдеться про специфіку засвоєння та інтерпретації зразків давньокиївської духовної
спадщини у творчості Т. Шевченка. Аналізується поетичне осмислення «Четьї-Міней»
на інтертекстуальному, стилістичному, тематичному, загальнокультурному рівнях.
Ключові слова: християнство, рецепція, агіографія, «Четьї-Мінеї», Т. Шевченко.
В статье исследуется специфика восприятия и творческой интерпретации образцов древнекиевского духовного наследия в творчестве Т. Шевченко. Анализируется
поэтическое осмысление «Четьих-Миней» на интертекстуальном, стилистическом,
тематическом, общекультурном уровнях.
Ключевые слова: христианство, рецепция, агиография, «Четьи-Минеи», Т. Шевченко.
The article deals with the examples of ancient sacred literature’s reception and interpretation in Taras Shevchenko oeuvre. The poetic conceptualization of Synaxary on the intertextual,
stylistic, thematic, cultural levels is analyzed.
Key words: Christianity, reception, hagiography, Synaxary, T. Shevchenko.
Серед численних розвідок сучасного шевченкознавства щодо рецепції сакральних
текстів християнської традиції значну увагу спрямовано на вивчення власне Святого
Письма чи богослужбової літератури, (М. Бородінова, І. Ісіченко, В. Крекотень, М. Лесів,
М. Приходько, С. Росовецький, О. Яковина та ін.)., однак контекст візантійської духовної
спадщини у творчості Т. Шевченка розглядається принагідно чи опосередковано. Вважаємо, що питання лектури українського поета богословського спрямування дозволило
б окреслити безпосередні текстологічні паралелі творчого втілення наративних зразків
української духовної традиції. Відтак, метою даної розвідки є типологічне зіставлення
набутків давньоруської писемності з поетичними творами Т. Шевченка у площині компаративних студій для з’ясування рівнів філософського осмислення релігійно-етичної
проблематики.
Загальновідомо, що суттєве значення для розвитку давньоруської духовності мало
християнство, особливо його візантійська версія та надбання «золотого віку» болгар© Бігун О.А., 2012
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ської культури, що спонукало києво-руських книжників до копіткої інтелектуальної
праці в осмисленні складного теоретичного матеріалу. Специфічні ознаки українського
філософування закладені в таких пам’ятках середньовічної писемності, як «Ізборник»
1073 р., «Києво-Печерський патерик», «Моління Данила Заточеника», «Слово о полку
Ігоревім», численні житія, сказанія, посланія тощо. Тут органічними чинниками проступають тяжіння до проблеми людини й осмислення історії, всесвітнього конфлікту добра та зла, теми побудови досконалого світу, «Божої благодаті». Домінуючою інтенцією
філософської думки Київської Русі прийнято вважати «екзистенціально-антропологічну
редукцію філософського знання» [1: 6], яка виявляється і в численних перекладах, і в
«книжній літературі», і в агіографічних джерелах, і в авторських інтерпретаціях духовних опусів, літописах і т. п.
Вважається, що в силу певних обставин українська філософська думка концентрується не в індивідуальних філософських ученнях, а «розливається широким філософським зацікавленням народних мас» [2: 169], тому функцію філософів-професіоналів
зазвичай виконують поети та письменники. Українська філософська думка схиляється
до переконання, що творчість Т. Шевченка не являє закінченої, сформованої системи
(теології, академічної філософії). Аналізуючи філософську складову творчості українського митця, Т. Гончарук вважає, що ним створена «філософія шляху», а не система.
«Вона характеризується, – зауважує дослідниця, – відсутністю застарілих форм, обрядів.
Це є сукупність поглядів, що постійно рухаються у пошуках істини між протилежними твердженнями, спираючись на визначення «непорочних істин», незмінних законів та
цінностей» [3].
У межах філософської думки Т. Шевченка вирізняється питання християнського світогляду поета. Генетично пов’язаного зі специфічним ментально-емоційним комплексом
українців щодо релігійного світосприйняття. Цей етнопсихологічний феномен важливо
враховувати при розгляді рецепції Святого Письма Шевченком, який відтворив спільні характеристики власне національного забарвлення, пов’язані зі сприйняттям Біблії в
українській культурі. На думку С. Росовецького, «для осілих, з міською культурою, побудованою на засадах грецько-римської античності, народів Європи, попри всю сакральну
цінність Біблії, вона завжди лишалася книгою, створеною нащадками близькосхідних кочовиків, а Старий Завіт – священною книгою євреїв діаспори, що жили поряд, зберігаючи свою етнічно-релігійну ідентичність» [4: 129]. Тобто, з часу приходу Святого Письма
на давньоруські терени сакральні тексти, поряд зі збереженням основних дидактичних
засад, наповнюються особливостями національного світосприйняття та колориту, що, на
нашу думку, складає не особливе «двовір’я» української релігійної традиції, а, скоріше,
пояснюється специфікою адаптації християнства на давньоукраїнських землях.
Дослідники, зазвичай, розглядають проблему світоглядних засад Т. Шевченка або у
руслі виключно християнських цінностей (В. Барка, Д. Бачинський, І. Дзюба, В. Пахаренко, В. Ящук та ін.), або у манері поєднання язичницьких традицій з християнськими концептами, як-от існування християнського і антихристиянського (язичницького,
містичного) у Шевченка (Г. Грабович, О. Забужко, М. Назаренко, Л. Плющ та ін.), або
схиляються до думки про те, що в Україні панувало сильне двовір’я – «поєднання чистого християнства з ідеями й віруваннями поганства. І в самого Шевченка, в його творах
часто бачимо аж надто виразні прояви двовірства» [5: 240]. Проте, за Л. Задорожною,
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«аспекти язичництва і християнства в поета виступають органічними чинниками життя,
виявляючи в ньому не лише постійне боріння, але й неодмінний зв’язок, зчеплення, без
якого тривання неможливе» [6: 29]. Тому, визнаючи слушними наведені думки дослідників щодо складових релігійного світогляду Т. Шевченка, висловимо припущення, що
картина філософського мислення українського поета була продовженням традицій філософської культури Київської Русі, особливістю якої, у свою чергу, вважають схильність
до творчого синтезу різноманітних ідей.
Те, що важливою частиною Шевченкової лектури були Книги Старого Завіту чи
Євангелія є незаперечним фактом. Однак, його зацікавлення християнською філософією
ще достатньо не вивчені, хоча відгуки про знайомство з джерелами середньовічної філософії східної традиції проступають у поетичних та прозових творах, у «Щоденнику»,
листуванні. Так, у повісті «Близнецы» згадуються імена Ефрема Сирина, Юстина Філософа, Тита Левія, містика Еккартсгавзена, Афанасія, агіологічні та церковно-історичні
тексти «Київського Патерика». В поезіях можна знайти відлуння про знайомство автора
зі збіркою «Четьїх-Мінеїв», з численним християнським «пантеоном» пророків, апостолів, мучеників, святителів, шанованих православною церквою (Андрій Первозванний,
Дмитро Солунський, Євстафій Плакида, Пантелеймон, Прокопій, Варвара, Катерина
Олександрійська, преподобні Антоній Великий, Пимен, Симеон Стовпник, Антоній Печерський, Іоанн Затворник та інші києво-печерські святі), упоминаються прізвища Дмитра Ростовського (Туптала) та Григорія Сковороди.
Л. Плющ, у розвідці «Житіє Святого Максима» робить припущення про зв’язок духовної лектури Гоголя й Шевченка. Зокрема, дослідник згадує про Київську духовну академію, де зберігався рукопис Гоголя, що містив виписки з творів отців Церкви, з яких
відомо на сьогодні (за Чижевським) лише сім – це Тертуліан, Афанасій, Єфрем Сирин,
Василь Великий, Кирило Олександрійський, Іоанн Златоуст, Іоанн Дамаскін. Г. Флоровський додає до цього переліку Максима Сповідника і все «Добротолюбіє». У своїх
розмислах Л. Плющ доходить висновку, що «у повістях Шевченка і оповідач, і герої постійно користуються книжками отців з Києво-Печерської лаври й Академії – тобто тими
ж джерелами, що й Гоголь. Тому ми можемо список Гоголя якоюсь мірою вважати й
лектурою Шевченка перед арештом у 1847 році» [7: 225–226].
Опосередковані докази знайомства Т. Шевченка з візантійською духовною спадщиною проступають у художньому світі Кобзаря, адже, як відомо, «світ твору – це художньо
освоєна і перетворена реальність» [8: 158]. Тобто, факти оточуючого буття у процесі
образного бачення проходять складний процес художнього осмислення (зіставлення, диференціації, відмежовування і т. п.), однак цей процес несе на собі відбиток ідеалів та
концепцій самого автора його попереднім досвідом. І якщо рецепція Святого Письма,
біблійних мотивів у творах українського поета має низку ґрунтовних праць (В.Барка,
Л. Білецький, С. Росовецький, В. Сулима, В. Щурат та ін.), то дослідження художнього
феномена давньоруської богословської традиції у творчості Кобзаря ще потребують обґрунтувань.
Загальновідомо, що питомою аудиторією протягом століть для богослужбової і житійної літератури були широкі народні маси. Про це, зокрема, виснуємо з творів Т. Шевченка, у яких подібна література згадується доволі часто: «На крилосі / Стане, та й
співає / За дяком таки, та возьме / Та ще й прочитає / Апостола, серед церкви» [9: 240],
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або «А в неділю, / Або в яке свято, / Бере святий Псалтир в руки / Та й іде читати / У
садочок» [9: 241], чи «Как у кладбища, у ворот / Сидит скорбящая слепая / И псальму
грустную поет» [10: 208]. Варто звернути увагу на те, що у творах Т. Шевченка доволі значною та різнорівневою є рецепція «Четьїх-Міней». Так, поет згадує цей збірник
як щонедільну лектуру свого батька у поемі «Гайдамаки»: «Бувало, в неділю, закривши
Мінею, / По чарці з сусідом випивши тієї, / Батько діда просить, щоб той розказав /
Про Коліївщину, як колись бувало» [10: 187], також книга згадується у повістях «Варнак», «Прогулка с удовольствием и не без морали». У поезії «Заступила чорна хмара»
з’являється ім’я укладача української версії «Четьїх-Міней»: «Тілько ти, святий Ростовський / Згадав у темниці / Свого друга великого, / І звелів каплицю / Над гетьманом
змурувати…» [9: 167]. Ймовірно, поет використав народні перекази про вшанування ним
пам’яті гетьмана Петра Порошенка.
Отже, що це за книга і чому у Т. Шевченка вона користується такою увагою? В «Літературознавчій енциклопедії» за редакцією Ю. Коваліва мовиться, що «Четьї-Мінеї»
– це «середньовічні церковно-літературні кодекси, в яких подано сюжети житій святих,
легенди, тексти слів та повчань, розташовані за днем і місцем ушанування певного святого, призначені для щоденного читання. Збірники орієнтувались на Місяцеслів, а також
на Пролог, Службову Мінею. Запроваджені у Візантії (Симеон Метафраст, ІХ ст., Симеон Логофет, Х ст.), а відтак у Болгарії (Супрасльський збірник на березень, Х ст.), а
згодом – у Київській Русі» [11: 576]. Український варіант цієї збірки відомий під назвою
«Книга житій святих…» (1684-1705), редактором якої виступив відомий церковний діяч,
письменник, святитель Дмитро Ростовський (Туптало). Окрім самих житій, структура
яких складалась з церковно-історичної передмови, розповіді про земний шлях святого,
«похвали», у якій нагадувалось про основні подвиги святого та свідчення про посмертні
дива, в українських «Четьїх-Мінеях» можна віднайти зразки церковного красномовства,
агіологічні, церковно-історичні матеріали, гімнографічні твори, автором яких є сам славетний укладач.
Загальновідомо й те, що видання «Книги житій святих» у редактурі Данила Туптала було здійснено без дозволу Московського патріархату, а, отже, презентував правдиву
традицію Києва. Російський літературознавець О. Пипін зауважував, що «для свого часу
«Житія святих …» митрополита Димитрія були єдиною працею такого ґатунку, якої, без
сумніву, не міг би написати ніхто з московських книжників» [12: 390]. Джерельною базою Тупталової збірки стала низка візантійських та вітчизняних агіографій, серед яких
«Четьї-Мінеї» митрополита Макарія, грецькі Метафрастові «Житія», давньоруські прологи, літопис Нестора, «Житія Святих» Сурія, «Житія Святих» боландистів, патерики,
апокрифи, західні збірники. Загалом їх було використано близько 60 [див. дет. 13].
Як саме ставився Туптало до численних джерел, які лягли в основу праці над житіями? Дослідниця «Діяріюша» митрополита Димитрія В. Соболь зазначає, що «використання агіографом численних матеріалів було вдумливим, критичним. Інакше і не могло
бути, коли вони потрапляли під пильний погляд ерудованого, сумлінного та мислячого
Туптала-вченого. <...> При цьому запозичений матеріал письменник-агіограф переробляв у дусі бароко, накладаючи на нього виразну печать власної небуденної творчої індивідуальності» [14].
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Вважають, що святитель працював над житіями не стільки як історик церкви, скільки як мораліст і белетрист, бо для нього більше важили повчальність і цікавість розроблюваних сюжетів. Такий тип творчої духовної діяльності пояснюється загальними
рисами давньоруського філософського умозріння, що концентрується не на предметі, а
на суб’єкті пізнання, для якого є характерним не тільки поєднання гносеологічного та
морального, але й торування шляху до філософських висновків через внутрішню боротьбу, через свій власний досвід. Цим, як вважає В. Горський, «пояснюється етизація
філософської думки як характерна риса києво-руської духовності. Йдеться не просто про
переважання етичної проблематики поряд з іншими комплексами філософських питань,
а про відсутність взагалі в колі філософського думання проблем етично нейтральних. До
чого б не звертався давньоруський мислитель, він осмислював предмет чи явище, що
привернули його увагу до себе, крізь призму всесвітнього конфлікту добра і зла» [1: 6].
В означеному ключі сформовано й дидактичне спрямування житій з акцентуванням уваги на основних принципах теологічної етики, адже чин «святого» заслуговується оприявленням вольових якостей віруючої людини, яка у реальному фізичному світі
спромоглася прийняти сторону добра, взявши собі у поміч «Божу науку». Створюється
своєрідна «зона святості», верхній кордон людського буття, вагома ланка, що поєднує
земне буття та буття божественне. Тобто, особи з реального фізичного світу, перемігши
його спокуси, наближуються до «доброго і вічного Бога», позаяк, моральний бік проблеми теодицеї у християнській традиції нерозривно пов’язаний з онтологічно-теологічними уявленнями. Моральність розглядається як об’єктивно-божественний, надіндивідуальний феномен, не теоретично пізнаваний, а релігійно осяжний. Тому життєві
історії святих слугують обґрунтуванням моральних вимог у дотриманні заповідей Бога,
вірності Його Слову.
До поняття святості Т. Шевченко додає специфічного забарвлення. За церковними
канонами святими у християнстві вважаються Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух Святий, Ангели, що не згрішили, вибрані Богом люди (Адам, Ной, Богоматір, старозавітні та новозавітні пророки і т. п.), особи, що відзначилися найвищими чеснотами християнської
побожності і за життя чи після смерті прославлені чудами. Якщо визнання святості за
верхівкою цього переліку поет не піддавав сумнівам, то питання «людської» святості
видавалось дискусійним. Наприклад, справжні канонічні святі, як-от цар Давид чи Володимир Святославович (поеми «Кавказ», «Царі»), у поета не викликають благоговійного
трепету: «Що цар якийсь-то свині пас / Та дружню жінку взяв до себе, / А друга вбив. Тепер на небі» [10: 345], «Владимир князь перед народом / Убив старого Рогволода / <…>
/ …І растлі ю, / Тую Рогніду молодую. / І прожене ю, і княжна / Блукає по світу одна, /
Нічого з ворогом не вдіє. / Так отакії-то святії / Оті царі» [9: 81]. Такі «явлені» людської
святості на негативному полюсі оцінки Шевченка. Окрім негативного чи позитивного
ставлення поета до феномена людської святості, інколи поняття «святий» вживається в
іронічному забарвленні: «…У нас / Святую Біблію читає / Святий чернець…» («Кавказ»)
[10: 345], «Великомученице кумо! / Дурна єси та нерозумна!» («Н. Т.») [9: 369] і т. п.
На противагу офіційно визнаним святим, які інколи залишаються «масними місцями» Біблії, поет вдається до літературної «канонізації» осіб, що на його думку виявили
ознаки духовного подвигу. Так, проголошуються «мучениками» козаки, борці за волю
України («Всі неправди щоб розкрились / Високі могили / Перед вашими очима, / Щоб
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ви розпитали / Мучеників: кого, коли, / За що розпинали!» («І мертвим, і живим …»)
[10: 353]), у поезії «Мені здається, я не знаю» зі словами: «Де ж ти? / Великомучениче
святий? / Пророче Божий? [9: 220-221]) автор звертається до покійного М. Лєрмонтова,
головна героїня поеми «Відьма» також стає «святою» після акту прощення своєму кривднику. Тут погодимося з С. Росовецьким, який вважає, що при розгляді своєрідності розуміння феномена людської святості Шевченком, «йдеться не про сакральні якості певних персонажів і осіб, що на них вказує означення «святий», але тільки про ототожнення
цих об’єктів зображення з християнськими святими, яке передається субстантивованим
прикметником «святий» і/або термінами, що склалися в агіології для розрізнення різних
категорій святих (пророків, мучеників, преподобних, святителів, юродивих, блаженних,
праведних і т. п.). Проте й тут належить розрізняти власне мовленнєве, в складі фразеологізмів використання терміна «святий», різні форми метафоричного ототожнення
певних персонажів і осіб зі справжніми святими та прямо висловлене поетом визнання
їхньої святості…» [15: 55].
Прикметно, що Шевченко оперує особливою шкалою людської святості з позитивними та негативними оцінками. Так, метафорично-позитивними є звертання до сестри-кріпачки: «Многострадальниця святая!» («Сестрі») [9: 306], а безіменна покритка з поезії
«У нашім раї на землі» величається «великомученицею» [9: 194]. Прикладом наслідування законів житійного жанру слугує поема «Єретик», в якій відбувається авторська
«канонізація» Яна Гуса: «Привітай же в своїй славі (звертання до Бога. – О. Б.) / І мою
убогу / Лепту-думу немудрую / Про чеха святого, / Великого мученика, / Про славного
Гуса! / Прийми Отче» [10: 289].
Сюжетний перебіг житій будується за усталеною моделлю: осягнення християнської
віри в умовах язичництва – нерозуміння оточенням – випробовування – нескореність –
смерть за Христову віру. Герої Шевченкових творів іноді проходять подібний шлях, як-от
вищезгадані дійові особи у поемах «Відьма» чи «Єретик». Поет вдається й до алюзій,
що своїм походженням занурені в агіографічні житія. Зокрема, в поезії «Колись, дурною
головою» в рядках «Щодень пілати розпинають, / Морозять, шкварять на огні!» [9:
307], окрім паралелі з Месією, вбачають ще й алюзії катування морозом соловецьких
ченців-старообрядців царськими стрільцями 1676 р. та смаження на залізних ґратах чи
сковороді – як мучениць Віру, Надію, Любов і мученика Федора у Пергії Памфілійській
[15: 54]. Прикметно, що й автобіографія Шевченка схожа на одне з агіографічних житій.
«Таким, – на думку Є. Нахліка, – власне, був і житійний шлях самого Шевченка – від дивакуватого хлопчиська, «юродивого» і «химерного» юнака і поета до мученика за «святу
волю», грішника й покутника, а відтак «національного пророка», «батька Тараса», врешті «святого» [16: 399].
Відтак вважаємо, що збірка «Четьї-Мінеї» у редактурі Данила Туптала слугувала
зразком художньої інтерпретації агіографічних мотивів та образів, наближених до традиції бароко. У свою чергу, християнська агіографія, що входила до лектури Т. Шевченка, була духовним джерелом та наративним взірцем його творів. Важливо, що попри
встановлену Церквою ієрархію святості, поет прагне до справедливості, до перегляду
встановлених канонів, однак, при цьому наслідує структурні елементи агіографічного
жанру, наповнює їх власним баченням категорій справедливості чи святості, що призводить до літературної «канонізації» ліричних героїв його творів. Рецепція та інтерпре268

тація «Книги житій святих» Т. Шевченком виявляється в його художньому дискурсі на
тематичному, поетико-стилістичному, інтертекстуальному, загальнокультурному рівнях.
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МОТИВ «ЖИВОГО ПОРТРЕТА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1830-1840-х г.г.
( на материале повести Н.В. Гоголя «Портрет»
и М.Ю.Лермонтова «Штосс»)
Стаття присвячена дослідженню мотиву «живого портрету» у повісті М.В. Гоголя «Портрет» та М.Ю. Лермонтова «Штос» як репрезентанта історико-літературного процесу 1830-1840х р.р., що включає в себе цілий комплекс антропологічних,
онтологічних проблем та відбиває етико-естетичні та філософські питання часу.
Ключові слова: Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, мотив «живого портрету».
Статья посвящена рассмотрению мотива «живого портрета» в повести
Н.В. Гоголя «Портрет» и М.Ю. Лермонтова «Штосс» как репрезентанта историко-литературного процесса 1830-1840-х г.г., включающего в себя целый комплекс антропологических, онтологических проблем, отражающих этико-эстетические и философские
вопросы времени.
Ключевые слова: Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, мотив «живого портрета».
The article covers the motive of «alive portrait» in the novells «Portrait» by N.V. Gogol
and «Stoss» by M.U. Lermontov It is considered as a representative of historical-literature
process of 1820-1840th, including complex of anthropological and ontological problems,
which show ethic-aesthetic and philosophical ideas of the time.
Key words: N.V.Gogol , M. U. Lermontov, the motive of «alive portrait».
Ключевым событием, определившим облик эпохи 1830-1840-х гг., является произошедший парадигмальный слом в искусстве, связанный с переходом от эстетики романтизма к эстетике реализма. Литературная ситуация, отмеченная поворотом к формированию новой парадигмы творчества, стала общей тенденцией художественного развития
мировой литературы. Данная пограничная историко-литературная ситуация, безусловно,
нашла свое отражение в произведениях писателей, творчество которых вписывается в
хронологические рамки переходного периода. В атмосфере перехода многие формы художественного мышления писателей выполняли не только миромоделирующую функцию, но и выступили как репрезентанты эстетической рефлексии. Одной из таких «содержательных форм» можно считать мотив «живого портрета», который, став органичной частью историко-литературного процесса, отразил круг ключевых проблем мировой
литературы в ситуации слома эстетической парадигмы.
Рассмотрение принципов связи сюжетной семантики мотива с идейной атмосферой
эпохи целесообразно начать с объективного свидетельства его актуальности для литературной ситуации 1830-1840-х гг. – описания контекста бытования. Начиная с эпохи
романтизма данный мотив неукоснительно привлекает внимание писателей, принадлежащих различным национальным словесным культурам. В данную эпоху мотив «живого портрета» получил воплощение в следующих произведениях: в английском готи© Баль В.Ю., 2012
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ческом романе «Мельмот Скиталец» Ч. Метьюрина, в творчестве Э.-Т.-А. Гофмана (его
новеллах «Артусова зала», «Церковь иезуитов» и романе «Эликсир Сатаны»), в новелле
Бальзака «Неведомый шедевр», в произведениях американского романтизма – новеллах
«Овальный портрет» Э. По, «Таинственный портрет» В.Ирвинга, «Портрет Эдуарда Рэнфолда» и «Пророческие портреты» Н. Готорна, в повестях «Портрет» Н.В. Гоголя, М.Ю.
Лермонтова «Штосс», «Вальтер Эйзенберг (Жизнь в мечте)» К.С. Аксакова, «Упырь»
А.К. Толстого, «Живая картина» П.Н. Кудрявцева.
Уже простое перечисление контекста бытования позволяет увидеть в мотиве яркий
пример «бродячего сюжета», принадлежащего не отдельной национальной литературе,
а мировой словесной культуре в целом. Однако в силу целого ряда объективных причин
мотив получает разное ценностно-смысловое значение и художественное воплощение
как в контексте отдельной национальной литературы, так и творчестве каждого писателя.
В рамках данной статьи внимание будет сосредоточено на судьбе мотива «живого портрета» в контексте русской словесной культуры 1830-1840-х гг., а именно на его
смысловом наполнении в повестях Н.В. Гоголя «Портрет» и М.Ю. Лермонтова «Штосс».
Подобная избирательность связана с тем, что именно в данных произведениях, в отличие от всех обозначенных произведений русской словесности рассматриваемого периода, мотив получил реализацию не только как образно-словесный и сюжетный мотив,
но также приобрел особую манифестарность, обнажив творческую лабораторию писателей, их эстетическую рефлексию в переходную литературную ситуацию. Причем повесть «Портрет» Гоголя рассматривается в ее двух редакция 1835 г. и 1842 г., поскольку
внесенные изменения в текст произведения существенным образом изменили семантику
мотива «живого портрета», отразив логику художественного мышления писателя в переходный период.
Образный и сюжетный потенциал мотива определили его структурно-семантическую модель, которую составили триединство: прототип – художник – экфразисное описание портрета.
Две версии реализации модели мотива «живого портрета» в произведениях Гоголя и
Лермонтова обнаруживают, с одной стороны, типологическое сходство, обусловленное
общей логикой художественных исканий русской литературы в данную эпоху, с другой
стороны, различие, связанное с разностью эстетических установок каждого писателя.
Писательская рефлексия Гоголя и Лермонтова во многом является попыткой противостоять экстремизму художественных тенденций изображения человека в искусстве в
переходный период. По мере утверждения материалистического мировоззрения на природу человека происходят существенные изменения в художественной антропологии.
В этом смысле антиромантические тенденции в переходную литературную ситуацию
проявились, во-первых, в редукции интереса к метафизической стороне существования человека, во-вторых, в переориентации с экзотической и душевно-экзальтированной личности к самой обычной и социально-обусловленной, к человеческому типу. В
данном контексте столкновения крайностей художественных стратегий мотив «живого
портрета» в творчестве Гоголя и Лермонтова выступает как репрезентант эстетических
поисков, отражающий всю полистилистику переходной эпохи.
Оба писателя для прототипа «живого портрета» выбирают натуру яркую и экзотическую, имеющую сверхчеловеческую сущность. В повести Гоголя прототип портрета
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– это ростовщик, персонаж, одержимый не только властью злата, но и идей могущества
над человеческими душами. В повести «Штосс» Лермонтова история прототипа не описана, поэтому сведения о судьбе изображаемого можно реконструировать по деталям
портрета. В.Э. Вацуро отмечает, что на портрете изображен типичный игрок – профессионал, возможно даже не чуждый шулерства: перстни, табакерка, может быть, с двойным дном, – аксессуары игрока [1: 247]. Отсюда лермонтовский персонаж находится в
плену страсти к игре, которая является губительной как для него, так и для тех, кого он
искушает игрой.
Совершенно по-разному каждый из авторов, в силу своих антропологических пристрастий, осмысляет сверхчеловеческую сущность прототипа портрета. В случае с Гоголем принципиальное значение приобретает тот факт, что образ ростовщика, а точнее
своеобразие его мифологизма и инфернального начала изменяется от первой ко второй
редакции повести. В первой редакции сильны апокалипсические мотивы, и поэтому ростовщик номинируется не иначе как «одержимый бесами», «антихрист», «адский дух»,
«демон», «адский обольститель». Во второй редакции изменяется лексический ряд, передающий инфернальную сущность ростовщика: «нечистая сила», «сверхъестественное
существо», «бес» и «дьявол» (7 раз). Но снятие эсхатологического и апокалипсического
подтекста во второй редакции не редуцировало катастрофизма образа ростовщика, а наоборот обозначило необычайный трагизм писателя в понимании неискоренимости власти темных сил над миром и природой человека. Очеловечивание Дьявола и слияние его
с основами социального бытия, произошедшее во второй редакции повести, определило
основной пафос гоголевского понимания метафизической сложности живой натуры.
Если же говорить о Лермонтове, то его описание сверхчеловеческой сущности человеческой натуры, граничащей с демонизмом, не включает в себя эсхатологические и апокалипсические смыслы. В этом отношении художественная антропология Лермонтова
ориентирована на снятие демонической маски с героя, обладающего сверхчеловеческими страстями, для обнаружения человеческого лица. Тем самым рефлексия о прототипе
«живого портрета» – это отражение пути писателя от Демона к «герою нашего времени».
Свои размышления об эстетических проблемах переходного периода Лермонтов и
Гоголь продолжают в экфразисе «живого портрета». Рассмотрение комплекса эстетических проблем на живописном материале позволяет необычайно концептуально осмыслить природу антропологической зримости в искусстве. Гоголевская эстетическая
рефлексия об особой «живости» портрета претерпевает существенные изменения от
первой ко второй редакции повести. В первой редакции необычайное значение в экфразисе «живого портрета» имеет живописный код: при первом нахождении портрета высказывается предположение о том, что портрет возможное «совершеннейшее» творение
Вандика. Уже во второй редакции живописный код отсутствует, и описание портрета не
отсылает к мастерству художника, достигшего необычайной живости. В этом отношении
в экфразисе происходит констатация факта нарушения традиционных границ между искусством и жизнью, и тем самым открывается возможность для осмысления проблемы
исключительной «живости» портрета в философско-эстетическом ключе. Загадка мистической «живости» портрета во второй редакции была сокрыта не в сверхъестественной
природе искусства, а в высших сферах человеческого бытия. Данная трансформация в
поэтике экфразиса привела также к изменениям в описании сцены оживления. Именно
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во второй редакции был сделан акцент на глазах: они «необыкновеннее всего», они «просто глядели, глядели даже из самого портрета», «еще сильней глядели глаза, разрушая
гармонию своею странной живостью», подчеркивается их «катастрофическая живость»
[2 (3: 74)]. Романтические эпитеты и сравнения были заменены при описании глаз на
эпитеты «человеческие», «живые», «вырезаны из живого человека» [2 (3: 69)]. Формула
первой редакции «что-то живое из жизни» [2 (3: 69)] трансформируется в «это же натура,
живая натура» [2 (3: 69)]. Более того, во второй редакции ночной гость перестает быть
просто «воздухообразным» видением, подобным наваждению в «светлых сумерках» при
«владычице луне» [2 (3: 332)], а обретает свойства реального мира, его материально-вещественные характеристики. Ночной фантом взаимодействует с окружающими предметами: упирается в раму обеими руками, перепрыгивает через неё, его соприкосновение с
полом рождает стук шагов, его деньги «с глухим звуком падают на пол» [2 (3: 76)]. Тем
самым во второй редакции ожившее изображение достигает своего апогея вещественности: портрет ростовщика с «живыми глазами» ставится символом материального начала
в мире, вещественный знак вещи, он «крайняя степень вещества» [2 (3: 188)]. Живые
глаза на портрете – это символ нереализованной духовности человека, представшей в
образе ростовщика. Это дух, ставший плотью, приобретший «наглядность», т.е. возможность заявить о себе в мире. Подобная логика изменений экфразиса «живого портрета»
позволила органично вписать гоголевскую эстетическую рефлексию в контекст этикофилософских и религиозно-мессионерских размышлений о предназначении художника-творца. «Живой портрет», явивший «живую натуру» в рабском подражании, актуализировал проблему авторского идеала, связанного с идеей нравственного возрождения
личности через искусство.
Лермонтову во многом чужд мессионерский пафос творчества, для него первостепенное значение имеет идея формирования принципов психофизиологического взгляда
на природу человека. В экфразисе «живого портрета» Лермонтова отсутствует отсылка к определенному живописному направлению или творчеству отдельного живописца.
Необыкновенное качество портрета передано через категорию дыхания: «в выражении
лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать», «в
лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю»
[3 (4: 228)]. В экфразисе портрета традиционная категория романтизма «невыразимое»,
передающая тайное очарование любого произведения искусства, приобретает новое
словесное оформление: «неуловимый изгиб, недоступный искусству», «дышало неизъяснимое» [3 (4: 329)]. Неизъяснимая тайна «живого портрета» в повести Лермонтова
соотносится с иррациональным началом человеческой души. В портрете получила свое
наглядное выражение «страшная жизнь», выступившая символом страстей, присущих
духовно-экзальтированным личностям. В этом смысле в экфразисе была актуализирована антропологическая проблема выражения внутреннего облика человека в его внешних
чертах.
Что же касается образов художников, то они также отражают логику эстетической
рефлексии писателей через рассмотрение различных вариантов творческой судьбы в
переходный период. В повести Гоголя «Портрет» мотив «живого портрета» органично
связывает между собой судьбу молодого художника Чарткова и художника-богомаза,
создавшего портрет с живыми глазами. Каждый из художников представлен в ситуации
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эстетического самоопределения. Общая логика изменений образов художников от первой ко второй редакции повести связана с исключением легендарно-мифологического
субстрата, что позволяет актуализировать проблему судьбы художника в современной
действительности.
В большей степени дух нравственного беспокойства в контексте этико-эстетических
размышлений выражает образ художника-богомаза. От первой ко второй редакции повести изменяется глубина этической ответственности, возлагаемой на художника за его
творчество. В первой редакции «отвратительное бесовское чувство удержалось в портрете», так как ростовщика «избрал для себя жилищем сам антихрист», и «могущество
беса проникло в самое вдохновение художника» [2 (3: 266)]. Во второй редакции вся ответственность за «странную живость глаз» возлагается на художника: «я с отвращением
писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе, насильно хотел
покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе» [2 (3: 199)].
Изменения происходят и в образе молодого художника Чарткова. В первую очередь,
логику изменений можно проследить, обратившись к семантике имени героя: в первой
редакции он номинирован как Чертков, а во второй Чартков. В первой редакции фамилия героя полисемантична по значению. Можно выделить следующие ядерные семы:
чЁрт, чЕрта, чЁрный и нецерковные имена Чертко и Черток, означающие черт. Номинация героя от слов «чЁрт» и «чЁрный» соотносится с дальнейшей его судьбой. Дьявольские силы, вторгаясь в жизнь Черткова, способствуют разложению и деградации его
таланта. Во второй редакции фамилия молодого художника – Чартков, основной семой
которой является – чары. В контексте повести семантика чар соотносима, с одной стороны, с туманностью, зыбкостью, иллюзорностью мира Петербурга, который искушает,
направляя по ложному пути своих обитателей и, с другой стороны, неопределенностью
и неустойчивостью жизненных позиций молодого художника Чарткова.
Проблема эстетического самоопределения Чарткова во второй редакции представлена в необычайно удручающих социально-экономических условиях, что подчеркивает драматизм судьбы художника в современной действительности. Несмотря на то, что
Чартков «был художник талантом, пророчившим многое» [2 (3: 199)], он в итоге своего
короткого творческого пути посвящает себя исключительно светским портретам.
И в этом отношении мотив «живого портрета», сопрягающий судьбы двух художников, актуализирует проблему внешнего и духовного, религиозной и светской портретной
живописи. Оба художника в контексте своего творчества сосредоточились на изображении только одной из этих составляющих человеческого облика. Старый художник избрал
для себя окончательно только «предметы религиозные», а молодой «сконцентрировался»
на создании «масочной портретной живописи». Противопоставление двух данных направлений в искусстве через творческие судьбы каждого из художников с необычайной
остротой актуализировало сложности эстетического поиска Гоголя в переходный период, когда предметом искусства становится далеко не идеальная реальность, при изображении которой необходимо совмещение правды и идеала.
В повести Лермонтова художник-создатель оживающего портрета не представлен,
поэтому все внимание сосредоточено на Лугине, обнаруживающем «живой портрет».
Лугин также находится в состоянии мировоззренческого и эстетического кризиса. Образ воздушной возлюбленной в творческих грезах художника представлен как прототип
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нереализованного замысла художника. В повести нет подробного описания ни одной
картины, созданной Лугиным. Отмечено лишь настроение, которое они рождают у зрителей: «в его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство» [3 (4: 320)].
Даже его многочисленные наброски женской головки «поражают неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки» [3 (4: 323)]. Тяжелое и гнетущее впечатление
от картин Лугина во многом является симптомом болезненного творческого сознания,
еще не освободившегося от идеальных творческих фантазий, но и пока не сделавшего
окружающую реальность предметом своей эстетической рефлексии. Отсюда, очевидно,
что у художника очень драматично складываются отношения с окружающей реальностью. Лугин находится в пограничном состоянии, когда мечта полна внутреннего драматизма, но и реальность отталкивает своей непривлекательностью и отвратительностью.
Подобная логика эстетических противоречий во многом отражает художественные искания самого Лермонтова в переходный период, стремящегося к выявлению внутренней
тайны душевной организации личности в ее внешнем проявлении.
Таким образом, принципы художественного воплощения мотива «живого портрета»
в повести Н.В. Гоголя «Портрет» и М.Ю. Лермонтова «Штосс» позволяет увидеть в нём
«ключевое слово культуры», отразившее общие закономерности литературного процесса: природу и сущность художественных исканий эпохи 1830-1840-х годов. Вполне очевиден тот факт, что повесть «Портрет» Гоголя и «Штосс» Лермонтова, как произведения
актуализирующие тему искусства, тесно связаны с художественным поискам писателей
в данный период. Эстетический потенциал повести «Портрет» имел принципиальное
значение для реализации замысла как комедии «Ревизор», так и поэмы «Мертвые души».
Повесть Лермонтова «Штосс», в свою очередь, непосредственным образом связана с романом «Герой нашего времени», а именно с предисловием к нему. Во-первых, черновики рукописей 1840-1841 гг. показывают плотное хронологическое работы над самой
повестью и предисловием к роману, во-вторых, образ портрета в предисловии является
ключевым символом: «другие тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет
(курсив наш) и портреты своих знакомых», «Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии» [3 (4: 184)].
Подводя итоги, можно сказать, что и Гоголь, и Лермонтов в эпоху 1830-1840-х выступили как создатели принципов новой художественной антропологии. Для обоих авторов
сквозной идей творчества в начале 1840-х гг. стала идея «живого портрета» современника. Оба писателя, оказавшись в ситуации слома эстетической парадигмы, ищут новые
принципы изображения человека в искусстве. Именно поэтому идея «живого портрета»
приобрела масштаб антропологии у каждого из писателей и определила новаторство в
осмыслении мотива.
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ПАЭТЫЧНЫ ДЫСКУРС НIНЫ МАЦЯШ

У статті розглядається лінгвостилістична будова і стилістичні функції метафор
у поетичних творах білоруської поетеси Ніни Мацяш, характеризується органічність
взаємодії метафор з іншими образними засобами (епітетами і порівняннями), аналізується включення тропів до структури тексту.
Ключові слова: метафора, епітет, порівняння, троп, структурний компонент, метафоризація.
В статье рассматривается лингвостилистическое строение и стилистические
функции метафор в поэтических произведениях белорусской поэтессы Нины Мацяш,
характеризуется органичность взаимодействия метафор с другими образными средствами (эпитетами и сравнениями), анализируется включение тропов в структуру
текста.
Ключевые слова: метафора, эпитет, сравнение, троп, структурный компонент,
метафоризация.
The article considers the linguistic-stylistic structure and stylistic functions of metaphors
in poetic products of Belarussian poetess Nina Matsjash, it also characterises the interactions’
organization of metaphors with other figurative means (epithets and comparisons) and analyzes the inclusion of tropes in the text structure.
Key words: a metaphor, an epithet, comparison, tropes, a structural component, metaphorization.
Ужо ў першай кніжцы значыліся матывы паэзіі, якія вылучалі Н. Мацяш сярод
беларускіх паэтак ілалагічнага пакалення, дочак адліжных часоў, як пяснярку дабра і
чалавечнасці. Лучнасць паміж людзьмі, наканаванне і воля самога быцця. Ціхая весталка
дабрыні запальвае ў акенцы: Скупы агеньчык, добры гном начэй[1: 8]; і запрашае:
“Шыбуй сюды, знявераны і стомлены! / Тут рук сяброўскіх шчырае цяпло”. Але
ніколі не прыме яна банальных суцяшэнняў:“Што час – наймудрэйшы лекар, / Будзе
высмейваць ветлыя падманы, / Называючы іх «надзеяй, якую прывялі за рукаў»” [1: 8].
Другой каштоўнасцю, якую прыняла паэтка і назвала апорай жыцця, з’яўляецца
мудрасць, здольнасць этычна ацэньваць увесь свет, як бяздонны акіян міжчалавечых
імкненняў, зносін, любові і нянавісці: А я тужу аб акіяне мудрым – / Рукой прылашчыць
бы хацела лоб... [1: 72]. Самай бясспрэчнаю формай лучнасці душ ёй здаецца дружба: I
як замову, паўтараю зноў: / Без дружбы – мне як без вады і хлеба [1: 5].
Праявай дружбы здаліся і рукі, якія падалі ёй дзяўчаты і юнакі з камсамола. Яе
абкружалі і дарылі сардэчным цяплом маладыя настаўніцы, а прадстаўнікі тэхнічнай
інтэлігенцыі – энергетыкі і металургі – прыходзілі «гуманізавацца» ў сябрыне.
Недзе ў глыбіні душы Н. Мацяш прадчувала, што апека ўстаноў можа пашкодзіць яе
незалежнасці: Не рабіце мне скідак. / Ніколі. Ні ў чым... Не рабоце. / Калі не жадаеце
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скрыўдзіць [1: 11]. Знайсці сваё бачанне жыцця можна толькі шляхам пазнання яго
супярэчнасцей, антыномаў і парадоксаў, якія на свой лад разумелі стваральнікі Бібліі
ды ведыйскіх гімнаў. Нібы ўключаючыся ў загадкавасць тых першых твораў чалавецтва,
якія сталі вечнымі, паэтка пытае: Чаму заўсёды ходзяць разам, / Заўсёды разам – боль
і радасць? [1: 17]. Супярэчлівасці жыццёвага працэсу, дзе нярэдка благое выходзіць на
добрае, і наадварот, цікавяць яе не проста як дыялектычная эквілібрыстыка, матэрыял
для сафізмаў, а як магічная сіла, што збаўляе: I ён прыйшоў, мой час круты, / Калі
уласны цень – і той мяне пакінуў [1: 23].
У гладка складзеных, поўных зычлівай удзячнасці людзям за дабрыню, ранніх
вершах прыхавана трагедыя лёсу паэткі, якой без віны выпала доля райскай птушкі ў
вечнай клетцы. А клетка з чатырох сцен вісела ў другой клетцы, якую называлі жыццём:
Згоды на клеткі, хоць бы і залатыя, не было: / Спакваля, але нешта дзеялася[1: 28].
Iшло ціхае змаганне за паўнацэнны ўдзел у жыцці, гэтым жыла. Яна трывала і спакваля
перамагала стрыманасцю, трывучасцю.
Вылучаліся вершы Н. Мацяш еўрапейскаю яснасцю думкі, маналог часта выходзіў на
афарыстычныя тропы, а змест яго – абагульненне сэнсу жыцця: Была такой вясёлкаваю
птушка – скуль на далоні чорнае пяро? [1: 46]; О, Божа, дай мне сілы не змяняцьтаго,
чагозмяніць не ў сіле я [1: 49]. Тут пераклічка з гегелеўскімабсалютамрозуму і спробас
утыкнуцьасветніцкіеўрапеізм з хрысціянскімдэтэрмінізмам: О, Господи, возжги меня, /
Дай силу исполнить и приказывай, / что хочешь[1: 1].
У паэткі руплівы, нават трывожны клопат аб раўнавазе паміж racioiintrusio –
гармоніі, аснове харашыні: Белы вір раўнавагі. / Ні здрады. Ні звады... / Не канчайцеся,
вейце, мае снегапады[1: 45]. Пошукі суладнасці і гармоніі ў свеце абвастраюць бачанне,
паднімаюць амплітуду трывогі, душа шукае паратунку ў рабоце, якая вяртае раўнавагу
душы, але ці зменіць свет – сказаць цяжка: Твайго палону прагну я,– / Не пакідай мяне,
работа[1: 33].
Вобразнае азначэнне ў мове вершаў Ніны Мацяш – актыўны структурны кампанент
метафары, якая і сама з’яўляецца адным з актыўных стылеўтваральных сродкаў.
Метафара без эпітэта мела б сэнсавую недакладнасць (пры якой назіраецца схематызм
вобразаў), эмацыянальную незавершанасць (што вядзе да зніжэння эстэтычнай вартасці
твора): Сонца залівае тратуары / У абдымкахгусталістых ліп; / О дзе ты, промня
вясновага шоўк?!; / Як дзівосна туліцца гарачай шчакою / Да шалёна-вясёлага твару
завеі...; / I раптам... / Званок світальнысон-травы ў траве; / Канае самотнае рэха; /
Дзень натхнёна вяслуепунсовым вяслом, / Выплываючы з мора; / Ляціць майго лёсу
кульгавае кола/ Ад долу у нябёсы – як з неба дадому [1: 1].
Метафара Н. Мацяш валодае не меншай выразнасцю, відавочнасцю, калі мае
лаканічную структуру і складаецца са спалучэння двух назоўнікаў (назоўнікавы тып
тропа): Не заходзь, / Маё сонца, / За доўгіяхмары маўчання / Прыкладваем да сінякоў, да
ран / Гаючы трыпутнік той сустрэчы...; / Дзень павуцінку шчасця ловіць...; / Паслухаць,
/ Што там, за вачыма, / За небам позірку твайго; / Берагу – не ўберагаю / Сцежкі
паясок; / Што яшчэ мне, лес, падкінеш / Пад зацьменне душ? /I бледнай зоркі вастрыё /
У сэрца самае ўпілося! / Яшчэ цягну ярмо тугі;/ Яшчэ між намі яр абставін;/ Адно табе
/ Даводзіцца брысці ледавікамі гора? / Я не аддам цябе імгле зняверы; / Як багата людзей
умурована ў змрок / Страху, злосці або нараканняў; / Бачу той час, калішызую чаплю /
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Сумутвайго я прагнаць не патраплю; / Нічога, штозроку лязо прытупела, прыцьмела; /
На крыжытвайго цела[бусла] вяртаюцца з выраю / Траваквецце і птаства, /Матылі і
громы; / Падаю табе рукі свае разам з сонцам сяброўства ў прыгаршчах; / Неба шатра
палескага сацін [1: 4]; Стаімо на рагу захаду і ўзыходу ўласных ілюзій, / Сплаканныя,
знерваваныя, / З дакорамі да спадарожных. / Бездапаможныя. / Дарослыя дзеці [1: 31];
Воблака душы з улады тлуму / Вынесці пад воблака бярозаў, / Хай пагоіцца зялёным
шумам, / Крыльцамі стракозак. / Бо пайшло яно ўжо проці ветру, / Бо грымотамі ўжо
набракае, / Бліскавіцамі ў сцяжэлых нетрах / Ластавак лякае ./ Пастаяць у верасня ў
прысенках. / Неба ў крыжыках стрыжоў рахманых. / З воблака бярозаў спель насення
/ Сыплецца, ж манна...[1: 43]; А ў ёй – палова неба сіняга, / Крыло ўрачыстае вясёлкі, /
I гай бярозава-асінавы, / Што прытуліўся да пасёлка, / I два камбайны – два караблікі /
На фоне яркага бяздоння[1: 25];Цвіла пяшчотным лёнам неба сінь. / Жаданая, чаканая,
уладная, / Ішла – не ў госці йшла, а назусім / Да чалавека Радасць Безаглядная[1: 27].
Фактычны матэрыял сведчыць, што рад назоўнікавай метафары можна яшчэ
доўжыць, паколькі менавіта гэтая разнавіднасць тропа з’яўляецца стылеўтваральным
вобразным сродкам паэтычнай мовы аўтаркі. Прычым самы актыўны тып
метафарычнага пераносу – перанясенне прымет, якасцей і ўласцівасцей з адушаўлёных
на неадушаўлёныя прадметы: плётка ліўня, хмары маўчання, трыпутнік сустрэчы, неба
позірку, паясок сцежкі, ярмо тугі, яр абставін, лязо зроку, крыж цела і г. д. Бясспрэчна
тое, што прыведзеныя тропы маюць аказіянальны змест, вызначаюцца дасканаласцю
пры адлюстраванні стану лірычнай гераіні-паэткі.
Другая разнавіднасць паэтычнай метафары Ніны Мацяш – дзеяслоўная; гэты від
тропа не праз статычны малюнак, а праз рух (праз перанясенне ўласцівасцей з “жывога”
на “нежывое”) стварае дынамізм апісанага. Адухаўляючы свет вакол сябе, паэтка стварае
свет чароўны і вабны, дзе сябра, сусед, суразмоўца – гэта як чалавек, так і ноч, вецер,
таполі, дажджы, завіруха, восень і інш. Адухаўляючы свет вакол сябе, паэтка стварае
свет чароўны і вабны: Калі на дахі мякка ноч прысядзе, / Павее казкай ад старых азёр;
/ Прыбілі ноч да долу перуны; / Прыклала ноч свае далоні сініяда шыб; / Дзе ў ліпень
плывуць палеткі / Дзе з сонцам таюць таполі; / Цяпер дажджымі дзяўбуць ажно; / Ды
прадраўся ружовай краскаю; / А ў слоіку галінка вербнаясмяецца жоўтымі пупышкамі;
/ І раптам усміхнуўся дуб стары; / У зялёным плашчы нарасхрыст / Па гаях вецер
чэрвеньскі ходзіць; / На вуліцы вядзмарыць завіруха; / Завітвае дождж у душы; / Дзень
кожны гук на павуцінку ніжа. / Цалуе хрызантэміну аса[1: 5-8]; Любоў нябёсы над
табой трымае, / Любоўю зораць дні ў тваім акне. / Прыляж, мая усмешлівая мама,
спяю табе, як ты спявала мне [1: 2]; Вецер водарыць упарта / Першацветаваю цнотай.
/ Накідаюць мне пагарду. / Свет не варты пашаноты. / На стаптаны поплаў выйду
– / У сіле шарону ранне. / Накідаюць мне агіду. / Свет не варт замілавання. / Што
мінецца хмараў навісь – / Суцяшэннейка слабое.../ Накідаюць мне нянавісць. / Сэрца
плача па любові [1: 18]; Тваё жыццё, і праўду, як прадвесне, / Калі зіма змагаецца з
вясной, / Калі нябёсаў жаўрукова песня / Ледзь выжывае ў золі снегавой. / І немач
цела, і зямныя страты, / І марны пошук праўды на зямлі, / Як сіляцца яны твой дух за
краты, / У гіблы лёх адчаю пасяліць![1: 19];Сшывае лёс крывой іголкай / Памкненні
й чыны ніткай скрухі. / Душа нектар свой, быццам пчолка, / Усё шукае ў полі руху [1:
20]; Недзе ўзважваецца наш унёсак / У Жыццё ў зямной гэтай юдолі. / Ці адхмарацца
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калі нябёсы? / Ці нап’ецца сэрца шчасця ўволю? / Будзем помніць: ледавік сыходзіць, /
Будзем помніць: і патоп мінае. / Хоць, здаецца, сілы на зыходзе, / Крык душы ў пустыні
прападае...[1: 40]; Ці бачыў ты хоць раз Белаазёрск, / Калі на дахі мякка ноч прысядзе,
/ Павее казкай ад старых азёр / Iпойдуць песні поруч па абсадзе? / Тады глядзіш на
родны, любы кут / I цэлы свет гатоў у сведкі клікаць: / Ці столькі зор насыпалася тут
/ На дол з каўша Мядзведзіцы Вялікай, / Ці гэта ў небе, бы ў люстэрку тым, / Адбітак
зыркі ўсіх агнёў Палесся?[1: 20]; Як рана васількі завасільковелі! / Ці гэта я спазняюся?
/ Няўжо мінулася вясна? / Адна аскоміна / Перапарэлых, выгарклых дажджоў...[1: 25];
Дзівосным пер’ем грае цёплы птах,– / Ажно шчыміць і замірае сэрца / Ва ўзбуджана
шчаслівай паняверцы / Раскошу гэту бачыць блізка так. / І рукі узлятаюць да яе, / І
пальцы чуюць трапятлівасць цела! / Але, зіхоткая, амаль нясмела / Ірвецца птушка
прэч і растае[1: 30].
Негледзячы на тое, што большасць з прыведзеных метафар агульнамоўнага тыпу, усе
яны ў пэўным кантэксце набываюць аўтарскае гучанне.
Разгорнутыя метафары Н. Мацяш можна кваліфікаваць як увасабленні: свет, у якім
жыве паэтка, “адухоўлены”, прыродныя рэаліі набываюць чалавечыя якасці. Часам нават
назвы абстрактных паняццяў метафарызуюцца, у выніку ўзнікаюць вобразы любові,
скрухі, будучыні, сну, адзіноты, лёсу, бяды, якія іграюць істотную ролю пры раскрыцці
настрою лірычнай гераіні-бунтаркі, пры выяўленні ўспрымання пэўных маральных
каштоўнасцей: Любоў нябёсы над табой трымае. / Любоўю зораць дні ў тваім акне;
/ Што за скруха пакутная / На цярплівыя плечы лягла; / Будучыня зазірае ў вочы, /
Будучыня выбірае нас; / Бо часта будні твае скрэслены / Рукой няшчаднай адзіноты;
/ Што яшчэ мне, лес, падкінеш / Пад зацьменне душ? / Толькі рэкі людской бяды ніяк не
вымярзаюць; / У хмельнасці чабору страсна спее / Званок няспраўджанага сну майго [1: 9].
Арыгінальны троп вершаванай мовы Н. Мацяш – параўнанне. Гэты вобразны сродак
дэталізуе малюнак, выяўляе самыя тонкія эмацыянальныя нюансы аўтарскага пачуцця:
Без дружбы мне – як без вады і хлеба, / Як птушцы – без глыбінь высокіх неба; /
Лета бабіна кароткае, бы ўскрык. / Гнуцца долу арабіны, як рабыні, / Як збавення,
выглядаюць красавік; / Ізноў сумую па буслах, / Нібы па родным чалавеку; / Я маўчу,як
зерне ў баразне; / Краю родны! Я ўжо неаддзельна/ Ад цябе, як ад зямлі расток [1: 9].
Самыя шчырыя свае пачуцці аўтарка ўвасабляе, як правіла, у тропах, якія маюць
традыцыйную злучнікавую структуру, (аб’ект і прадмет супастаўлення звязваюцца
злучнікамі як, бы, нібы, быццам): Цёплы лівень,густы,як руно, / 3 насалодай акрыў дол
вячысты; / Як птушанё,спалохана нямею; / Ды сухастоіна, нібы дракон / 3 вычварна
пакручастым мёртвым крыллем; / I снег, і снег, як спозненая ласка!.. / І гэтак жа, як
ласка, растае; / Сустрэчы – нібы міражы; / Як сіроткі, ля вады тры дзьмухаўцы [1: 9].
3 прыведзеных прыкладаў відаць, што паводле граматычнага выражэння злучнікавы
тып параўнання вызначаецца разнастайнасцю:
– субстантыўны від (сустрэчы, нібы міраж; арабіны, як рабыні; дзьмухаўцы, як
сіроткі),
– ад’ектыўны (лівень густы, як руно; лета бабіна кароткае, бы ўскрык);
– вербальны (нямею, як птушанё; маўчу, як зерне; паўтараю, як замову).
Другі тып параўнання выражаецца творным склонам назоўніка (творны параўнання),
мае бяззяучнікавую структуру, а значыць, лаканічную форму: Зноўку ноч цыганкай каля
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ганка, / Зноў прыйшла прарочыць-варажыць. / Стаяць манахамі сады / Ў сутанах
вымаклых за плотам; / Капеж аркестрам струнным раскаваны / Тарочыць гамы
веснія свае; / Чаму ж ад кволай думкі зябка / Што з гэтуль знічкай мне прапасці? [1:
10]; Твой сум кароткім ценем праплывае; / Ходзіць студзень непадкупным сведкам; /
Запозненаю дзікаю ажынай / Ўзаемнасць наша дзёрзка расцвітае [1: 11].
Прыведзены матэрыял сведчыць, што структурна сціслы від тропа з’яўляецца
кампанентам такога вобразнага сродку, як метафара, і гэта, безумоўна, узбагачае
вобразнасць, узмацняе экспрэсію радка. Сціслая форма абодвух тропаў, іх багаты змест
дэманструюць “віртуознасць” аўтарскага словаўжывання: сум можа гнясці, цяжарам
легчы на душу, сум аўтаркі “кароткім ценем праплывае”, узаемнасць прыходзіць, у
аўтаркі ж яна “запозненаю дзікаю ажынай... дзёрзка расцвітае”.
Паэзіі Ніны Мацяш уласцівы яшчэ адзін від параўнання, даволі рэдкі, які паходзіць
з мовы фальклору, – адмоўнае параўнанне: Не калоссем – тваімі рукамі шурпатымі
лашчыцца поле. / Не асотам – тваёю халоднай цвярозасцю колецца поле; / Ах, не час
валошкавы мой тае– / То пылок з трапятлівых крыльцаў асыпае Матылёк[1: 11].
Прадмет супастаўлення ў пачатку такога тропа адмаўляецца і тым самым узмацняе
цікавасць чытача. Хоць падобная структура параўнання мае фальклорнае паходжанне, у
прыведзеных кантэкстах яно ўсё ж адлюстроўвае аўтарскія асацыяцыі. Гэта азначае, што
адмоўнае параўнанне Н. Мацяш – аказіянальны від вобразнага сродку.
Сістэма вобразна-выяўленчых сродкаў паэтэсы была б не поўнасцю
ахарактарызаванай, калі б па-за ўвагай лінгвістаў засталася перыфраза. Гэты троп часта
ўжывальны ў вершаваных кантэкстах; ён уяўляе сабой апісальны выраз пераноснавобразнага ўжывання, сінанімічны, як правіла, назоўніка (назоўнікавы тып перыфразы):
I вось ужо з акна майго выглядвае / Скупы агеньнык, добры гном начэй! / I два комбайны
– два караблікі / На фоне яркага бяздоння / Аднак усюды [хвалі] – берагоў палонныя?
[1: 11]; Жыў ды быў вялікі цар – / Смутак, духу валадар [1: 21]; Не забыцца: ласі, лясоў
князі; / Жыццё – вандроўны лялечны тэатр, – / Ніколі не звядуцца ў ім дзівосы! [1: 15];
Марудна хмаркі,белыя ягняткі, /Таўклі капыцікамі час... [1: 12]; У памяць – хвалю
шызую – ступі [1: 23]; Два снегіры – дзве кропелькі зары– / На шэрую галіну вольхі
ўпалі; / Час, гэты/ Пастух усюдыісны, / Па неўгаданай прыхамаці звёў / На міг...; / Час
– / Рахманы, бясстрасны, натурысты дзед [1: 14].
Радкі з перыфразамі даюць дакладнае ўяўленне пра аўтарскі змест і разнастайнасць
граматычнага выражэння тропа. Пры гэтым прадмет і аб’ект супастаўлення належаць як
да назоўнікаў адной тэматычнай групы (камбайны – караблікі, жыццё – тэатр, памяць
– хваля), так і да розных (агеньчык – гном, хвалі – палонныя берагоў, валадар – цар, ласі
– князі, снегіры – кропелькі, час – пастух, час – дзед).
Часам для індывідуалізацыі вобразаў, для перадачы ўласнага пачуцця аўтарцы не
хапае адной перыфразы, і тады яе асацыяцыі нібы “нанізваюць” пераносна-вобразныя
выразы, тым самым узбагачаючы ідэйна-эмацыянальны змест твора: Бусько, буся, /
Чорна-чырвона-белы / Йерогліф жыцця, пацалунак прыроды, / Якога баяццабалотныя
жабы і гады. / Пацалунак вясны ззімелы / Палессю і мне [1: 23].
Асноўным напрамкам вывучэння метафары ў нашы дні стала кагнітыўная тэорыя,
гісторыкі даўно вывучылі, што не існуе такога слова ці апісання інтэлектуальных
аперацый, якія не ўзыходзілі б да метафары, заснаванай на апісанні якого-небудзь
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фізічнага дзеяння. Метафара неабмежавана адной толькі сферай мовы: самі працэссы
мыслення чалавека ў значнай ступені метафарычныя, сістэма паняццяў упарадкоўваецца
і вызначаецца метафарычна.
Асаблівай увагі заслугоўвае вывучэнне мадэлюючай ролі метафары: яна не толькі
фарміруе ўяўленне аб аб’ектах, але таксама вызначае стыль мыслення, прапаноўвае
размеркаванне прадметаў па катэгорыях. Метафарычнае выкарыстанне метафары
заключаецца ў яе ўжыванні ў такім сэнсе і такім кантэксце, які дапамагае выяўленню
гэтага непрамога і нестандартнага сэнсу.
У паэтычнай мове Н. Мацяш надзвычай разнастайна прадстаўлены метафары
жыцця, смерці, часу і г. д. Жыццё прадстаўлена як дзеянне, якое ажыццяўляецца ў
прасторы і часе, мае акрэсленыя межы. Гэтае дзеянне можа метафарычна асэнсоўвацца
як дыскрэтная з’ява, якая ўключае ўдзельнікаў дзеяння і дзеянне, да якога прыкладаецца
метафара рэчыва, аб’ект, да якога дапасуюцца некаторыя дзеянні. Часта ўзнікае метафара
“жыцце-шлях”: Усе мы, усе мы ў хадзьбе да небакраю [1: 24]; Не ведаю, адкуль прыйшла.
/ Не ведаю, куды пайду [1: 28]; Так, толькі гэтак быць павінна: / Аднойчы спрагнуць трох
дарог / І выбраць тую пуцявіну, / Дзе згубай грозіць кожны крок [1: 33]; Ёсць толькі
шлях. / Адзіна ён не здрадзіць [1: 34]; Калі ў сваёй дарозе, часам здрадлівай, / Згублю
з-пад ног збалелых цвёрды грунт, / Я так хацела б, каб і мне здагадліва / Агеньчык нечае
душы спагадлівай / Выратавальна ў вочы заглянуў [1: 37]; Па жыцці не прайсці, / Каб
не зведаць бяды [1: 34] і інш.
Жыццёвы шлях у Н. Мацяш – гэта рух уверх, мэтанакіраванасць да яднання з Богам,
з містычным жыццём прыроды: І выпрастоўваецца сцябліна, / І разгортвае новае
сакавітае лісце / У руху да сутнага! / Гляджу на галінку плюшчу пакаёвага, / Бачу саму
сябе [1: 19].
Жыццё таксама адлюстроўваецца ў вершах Н. Мацяш як рака: Ёсць жа гэткія
жыцці, што рэкам падобны[1: 33]; Вось плынь жыцця. / Вось любасці нязводнасць [1:
35]; Твор мне прадвызначаны дзеля пераствору ў плынь жыцця [1: 36].
“Жыццё-падзея” можа асэнсоўвацца як аб’ект, на які дзейнічае нейкі актыўны
суб’ект; у гэтым выпадку ў паэтычным тэксце з’яўляецца метафара “жыццё-ніць”: Па
мураве, па каменні, вадзе / Мной неадкрыты свет мяне гукае, / І з немагчымасцю ўсё
не звыкаю, пакуль мне парка ніць сваю прадзе. / Пакуль яе не абарве няўзнак…[1: 12].
З ніццю-жыццём як аб’ектам можна рабіць розныя дзеянні: яе можна абарваць, на ёй
можна прасці і на ёй можна завязаць вузлы: Пакуль яе не абарве няўзнак; тонка прасці:
/ Бойся спазніцца са словам харошым: / Тонка прадзецца жыццёвая ніць; / На ёй можна
завязаць вузлы: / Скланяюся: / Вузлы лёсу, якія / Сёння зноў я зацягваю? [1: 43]; ніцьжыццё можа быць і грубай дратвой: Дзён маіх дратва [1: 11]
Метафара “смерць-адыход” адлюстравана праз вобраз врат: Смерць – яна не ў
кожным разе драма…/Родны дом абдымкі расхісне, і ступлю я ў роступ вечнай
брамы…[1: 51], смерць паказваецца як вечная цемра: Чужая ўжо ўсяму, упаду./ Ды
напарозе вечнай цемначы,пры голасе яе трубы…[1: 53];немата: Што ж да аддачы…/
Не чакай аддачы. /Не тут яна. / За рысай нематы [1: 28]; небыццё: І не згледзім, як
нас любоўю/ Ненасытны нябытзаграбе [1: 14]; некія сіяючыя сферы: І недзе там,у
ясназяйных сферах, / За свой народ усцешыцеся Вы! [1: 42]; абрыў ніці-жыцця: Пакуль
яе не абарве няўзнак [1: 61].
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Супрацьпастаўленне жыцця і смерці па прызнаку наяўнасці або адсутнасці
адчуванняў з’яўляецца падставай для іншых метафар. Шлях у вершах паэтэссы – гэта і
метафара кахання. У такіх вершах закаханыя падобныя да путнікаў, якія ідуць насустрач
адзін аднаму, на іх шляху ўзнікаюць перашкоды: Ад Ростання да Стрэч ляцець: / Два
прыстанкі ўвабралі прычалы ўсе [1: 43]; Знае доля, якою цаною выкуплялі ў яе мы
сустрэчу [1: 45]; Я акіян тугі правеславала, / Я тысячу пустынь перабрыла / І тысячу
надзей там пахавала. / І вось знайшла… / Я усё ж цябе знайшла?! [1: 46].
Каханне ва ўяўленні паэтэсы – бессмяротнасць: Пасвятляе хоць на краплінку
Сэрцу, бедамі спаласаванаму, / Неўміручаму – Закаханаму [1: 14], каханне-жыццё:
Сцвярджаць я светуне баюся / Сваёю кожнай баразной: Жыву! Люблю! Не наталюся!
[1: 16].
Жыццё, каханне і ўзаемадзеянне апісваюцца ў адных і тых жа тэрмінах, з дапамогай
адных і тых жа моўных сродкаў, а значыць, знаходзяцца ў непарыўным адзінстве.
Вобразы ніці, шляху, ракі ў паэтычнай мове паэткі сімвалізуюцца: іх першаснае значэнне,
прадметны склад, што выражае абстрактна-паняційны склад.
Час прадстаўлены ўстойлівымі паэтычнымі метафарамі: Ён, як бясцэнны дар, нясе/
У плыні руху забыванне[1: 18], Замерла хваля, як матыль на шпільцы [1: 33]. Час
выступае як актыўны суб’ект, персаніфікуецца ў метафарычным вобразе: Шчэ не журуся
я па харастве,/ Якое параскрадваюць маршчыны[1: 36].
У паэтычнай мове Н. Мацяш структурныя метафары ўскладняюцца арыентальнымі
метафарамі. Напрыклад: шчасце, мара, творчасць арыентаваны адносна верха: шчасцепавуціна: Дзень павуцінку шчасця ловіць [1: 86]; мара-птушка: Але, зіхоткая, амаль
нясмела / Ірвецца птушка прэч і растае…[1: 84]; творчасць-песня: Дзе Песня галаву
ўзняла, / Там шэрасці не выжыць [1: 85]. і г. д. Гора арыентавана адносна ніза: Дык чаму
ж пры бядзе ўласнай, / Штось таемнае душу гняце? [1: 83] і інш.
Арыентацыйныя метафары арганізуюць этычную прастору (зло звычайна знаходзіцца
унізе, уратаванне ад яго – парыў наверх), аксіялагічную сістэму (апазіцыя наверх/
ніз суадносіцца з апазіцыяй добрае/дрэннае). У выніку семантычнае поле метафары
пашыраецца. У паэзіі Н. Мацяш знімаецца апазіцыя паміж абстрактным і канкрэтным,
жывым і нежывым, натуральным і сацыяльным і свет бачны ў сваёй касмічнай чысціні.
Метафара выступае як сродак пазнання свету.
Такім чынам, значны пласт лексікі ў паэзіі Н. Мацяш складаюць квантатыўныя
метафары, якія адлюстроўваюцць дзеянні або якасці звычайна ўласцівыя чалавеку, але
пераносяць іх на нежывыя. Дадзеныя метафары выконваюць эмацыянальную, ацэначную
і стылістычную функцыю. Прыдыкатнае значэнне гэтых метафар можа быць выяўлена
толькі з адпаведнага кантэксту. Усе метафары складаюцца з лексем, якія ўказваюць
на прыдыкатыўны прызнак, захоўваюць сваё квантаўтынае значэнне. Семантычнае
значэнне такіх метафар залежыць таксама і ад сінтаксічнай структуры сказаў.
ЛІТАРАТУРА
1. Мацяш, Н.І. Беларуская палічка, Інтэрнэт-рэсурс:http://old.knihi.com/

282

УДК 821.161.2

Віннікова Н.М.
(Київ, Україна)

ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПАРОДІЇ ТА ЇЇ ВИДИ
У статті досліджуються функції, притаманні українській літературній пародії.
Зокрема, увага зосереджується на критичній, сатиричній та гумористичній функціях –
і відповідно до цього виокремлюються види пародійного жанру.
Ключові слова: літературна пародія, функція пародії, критика, сатира, гумор.
В статье исследуются функции, присущие украинской литературной пародии. В
частности, внимание акцентируется на критической, сатирической и юмористической
функциях – и соответственно этому выделяются виды пародийного жанра.
Ключевые слова: литературная пародия, функция пародии, критика, сатира, юмор.
This article deals with functions of the Ukrainian literary parody. In particular, the focus is
on critical, satirical and humorous functions – and thereby marks out this kind of genre.
Key words: literary parody, function of parody, criticism, satire, humor.
Розглядаючи теоретичні характеристики української літературної пародії, слід акцентувати увагу на її функціях – невіддільному аспекті цього жанру, який донині не був
предметом окремої літературознавчої розвідки, – тому наш вибір теми пропонованої
статті цілком виправданий.
Пародія може сатирично чи гумористично відтворювати явища навколишньої дійсності, художній твір або творчість митця в цілому, літературний стиль, напрям, жанр та
ін. (аналізові можливих об’єктів літературної пародії присвячена наша окрема розвідка).
Залежно від функцій, які виконує пародія, можна виокремити кілька різновидів цього
літературного жанру. Звичайно, тут, як і в будь-якій класифікації, не обійтися без певних
умовностей. До того ж у літературі на різних рівнях спостерігаються такі синкретичні
феномени, коли не завжди можна виділити й відмежувати чистий різновид, ізольоване
явище.
В історії української літератури пародія виконувала різні функції: від пародій-жартів до творів, які відігравали активну роль у літературній боротьбі. Проте одна з основних функцій пародії – критична, яка полягає у коментуванні другого, пародійованого
плану (на багатоплановості пародії тут детально зупинятися не будемо, цьому аспекту
присвятимо окреме дослідження). На домінуванні цієї функції з-поміж інших можливих
наголошує М.Поляков, зазначаючи, що її мета полягає не у висміюванні певного типу
художньої свідомості з позиції іншого стилю, іншого напряму і школи, а в утвердженні
та внесенні певних обмежень [1: 120].
Таким чином, у пародії виникає контраст двох текстів, їх своєрідна діалектична єдність. Пародія є дієвим і дотепним засобом критики, але її сутність не вичерпується однією критикою. Завдання її – як негативна, так і позитивна оцінка суб’єкта (прецедентного
тексту). У пародійному тексті нічого не повторюється пасивно. Автор пародії, зберігаючи форму оригінала, вкладає у свій текст зміст, який контрастує з об’єктом пародіюван© Віннікова Н.М., 2012
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ня, по-новому його висвітлює шляхом критицизму. Проте не слід плутати літературну
пародію і літературну критику як жанри, про що ми вже говорили в нашій окремій статті.
Насправді сила соціально-художнього ефекту критичної пародії часто перебільшує
силу дії критичної статті, бо вона спирається не на логіко-публіцистичну манеру, а діє
засобами художньої сатири. Не випадково кращі пародії, які ввійшли в історію української літератури, були саме критичними. Всі вони виникли не через стилізаторську гру в
смішне, не через наслідування заради наслідування, а базувалися на ідейно-соціальних
принципах, активно включалися в літературно-суспільну боротьбу свого часу. З-поміж
таких творів можна назвати пародії Остапа Вишні “Однокутий бій Гр. Косинки” та
“Синя трясовина М. Хвильового” або ж пародії В.Елланського на футуриста М.Семенка
“Семенк Михайльо” та “короля футурпрерій” Гео Шкурупія “Рур і поет”.
Ще двома видами української літературної пародії відповідно до функцій, які
вона виконує, є сатирична й гумористична. Ці два різновиди ще на початку ХІХ ст. у
“Cловнику давньої та нової поезії” виокремив М.Остолопов. До речі, саме він зробив чи
не найпершу спробу класифікації літературної пародії, зокрема російської. І хоча запропонована класифікація далека від досконалості, адже літературознавець сплутує засоби
і прийоми, які використовуються в пародії, та види цього жанру, проте позитивним є той
факт, що М.Остолопов чітко розрізняє сатиричну пародію і пародію “для розваги”, тобто
гумористичну [2].
Безперечно, вагому роль у пародії має сміх, при чому ми можемо спостерігати комізм
різних видів. Комічне нерідко протиставляється серйозному. Сміх буває і серйозний, і
несерйозний. “Пародія – як пародія – зв’язана тільки із серйозним сміхом, тонкою комічною грою двох планів. І третій план пародії – це одночасно цілком комічний і цілком
серйозний її елемент” [3: 86].
Якби не було пародійного комізму, то читання творів цього жанру перетворилося б
на розгадування стомлюючих ребусів. Саме комізм допомагає нам сприйняти пародію
як єдине ціле. При цьому сміх допомагає зрозуміти пародію й отримати естетичну насолоду.
Як справедливо зазначає Г.Нудьга, “пародист мусить виставити об’єкт в комічному, отже, смішному освітленні, а для цього йому треба знайти суперечності, на яких
би можна було будувати сміх, дотепи” [4: 166]. Тут же український дослідник жанру
пародії цілком доречно ставить питання про те, “чи будь-яка пародія, що викликає сміх,
є добротною, і чи все смішне можна назвати комічним”, адже “відомо, що сміх – це реакція широкого діапазону: людина сміється з радощів, сміється від приємного почуття
тощо. Комічне також смішне, але викликається певною ситуацією, своєрідним явищем,
сказаним словом, отже, має в собі більше соціальної підоснови, ніж сміх взагалі, а коли
мова йде про літературу – то це вже наслідок мистецької діяльності людини і має певну
цілеспрямованість, а не просто бажання посмішити, розважити людину. Такої цілеспрямованості в комічному зображенні, в гуморі й потребує пародія. Засміятися і попрощатися з минулим, з поганим, зректися якоїсь вади – це найважливіше зерно гумористичного
твору. Тому пародія так тісно стикається з критичними і самокритичними заходами в
житті й у мистецтві. Пародист, який намагається тільки смішити, не враховуючи суспільної функції твору, не матиме успіху. А щоб мати успіх, треба вміти викликати комічний
ефект, треба вміти об’єкт показати через своєрідну лінзу цілеспрямування. І тут пись284

менник має до своїх послуг багато засобів і прийомів, вміле використання яких – справа
мистецької сили таланту” [4: 166-167].
У середині ХХ ст. О.Морозов у статті “Пародія як літературний жанр” [5] окреслює
три основні різновиди літературної пародії. По-перше, це гумористична або жартівлива
пародія, якій притаманний критицизм, але в цілому дружня по відношенню до оригінала. До гумористичної пародії, за визначенням О.Морозова, близька комічна стилізація.
Зрештою, за твердженням дослідника, існує і пародія-жарт, вона настільки ж правомірна, наскільки правомірна поряд із сатирою гумористика. Але і жартівлива пародія повинна викривати позицію пародиста, його літературні симпатії. І в ній повинно бути комічно
сконцентроване дещо характерне для пародійованого. Правильна цільова спрямованість
пародії дає їй силу впливу. А ступінь впливу буває різним – від насмішки до глузування [5].
По-друге, О.Морозов виокремлює сатиричну пародію, яка “відрізняється чіткою
спрямованістю проти пародійованого об’єкта, займає ворожу або різко критичну позицію по відношенню до оригінала, нападає на ідейну та естетичну сутність твору пародійованого автора або цілого напряму” [5].
Якщо пародія сатиричними засобами критикує думку, стильові засади твору, мову,
образну систему, композиційні прийоми, штампи, дріб’язковість думки або мистецьку
невправність автора – це, звичайно, пародія сатирична, до неї найчастіше звертаються у періоди загостреної суперечки думок і естетичних принципів. У таких випадках
заперечуються методи, які підтримують представники певного літературного напряму,
угруповання, школи та ін., заперечується позиція чи стиль окремого письменника або
його твору. Пародист, оцінюючи той чи інший факт, своїм твором виступає проти неактуального, віджилого. Сатиричні пародії заперечують твір, думку, стиль цілком, не допускаючи можливості їх подальшого побутування. Пародійні твори такого типу бувають
найбільш значущими тоді, коли вони розвінчують і зміст, і форму твору, тобто його суспільну і формальну основу.
Пародія може бути побудована і на викритті якої-небудь метафори, коли слово, вжите
в оригіналі в переносному значенні, постає у прямому в пародійному тексті. “Сатирична
пародія, – за визначенням О.Морозова, – звертається до найбільш гострих і руйнуючих
засобів переосмислення пародійованого оригінала. Найголовніший її (сатиричної пародії. – В.Н.) засіб – перебільшення і гіперболізація образної побудови, доведення її (побудови. – В.Н.) до абсурду, нагромадження поетичних шаблонів, як правило, не пов’язаних
між собою, і тих, які суперечать один одному, навмисна підстановка або підміна тем та
мотивів (наприклад, у ліриці) неочікуваними прозаїзмами” [5]. Усе це, звичайно, створює комічний ефект.
Пародію часто сплутають із сатиричними творами, сатирою чи памфлетами, що,
звичайно, неправильно. Як відомо, сатира (лат. satira, від satura – суміш) – “різновид
комічного, особливий спосіб художнього відображення довкілля, який полягає в гострому, осудливому, дошкульному висміяюванні негативних, потворних явищ. У вузькому
розумінні сатира – твір викривального характеру” [6: 368].
Сатира, як і памфлет, спрямована проти суспільних явищ, історичних особистостей і
т.д., тоді як об’єктом пародії є літературний стиль. У пародії відтворюється чужий стиль
лише для того, щоб його висміяти, дискредитувати або самого автора, або зміст твору,
заперечити змістові чи формальні його риси, заперечити канон, як це видно, наприклад,
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з пародій на церковні служби. Але саме пародіювання літературного стилю диктується
звичайно ж не замкнуто-літературними, виключно формальними пристрастями, але є
формою вираження літературної антипатії, формою викриття діаметрально протилежних естетичних та художніх ідей і явищ. Тому пародія, памфлет і сатира часто поєднуються в одному творі.
Справедливо зауважував О.Морозов про те, що “…необхідно відрізняти літературну
пародію від літературної сатири, яка не користується засобами пародійного відтворення
художніх особливостей пародійованого оригіналу. Пародія залишається пародією доти,
доки вона зберігає зв’язок зі своїм літературним “другим планом”, контрастує з ним і
користується його художніми засобами. Існування направленості на позалітературний
об’єкт чи наявності цього зв’язку з пародійованим твором і використанні його художніх
засобів не дозволяє нам різко відділяти такі твори від пародії” [5: 56].
Незважаючи на розходження у визначеннях жанрів сатири й пародії, обидва ці жанри можуть перетинатися в тексті на основі виконуваних ними функцій: гіперболізації й
перекручування. Формальне наслідування літературного твору – це істотна ознака кожної пародії, але коли зіштовхуємося з наслідуванням у сатирі – це всього лише окремий
випадок. Як у зв’язку з цим зазначає Ю.Борев, “в основі гумору й сатири лежить єдине
особливо емоційно-критичне й комедійно-естетичне ставлення до дійсності” [7: 152].
Третій різновид, описаний О.Морозовим, – це “пародійне використання”, спрямоване переважно на позалітературні цілі, котрі знаходяться поза твором – об’єктом пародіювання [5: 55].
Подібно до О.Морозова, О.Раскін, опираючись на власний літературний досвід, розмежовує сатиричну пародію – “…та, що знищує” і гумористичну – “…та, що іронізує”.
За твердженням критика, “є пародія дружня, жартівлива (на зразок дружнього шаржу)”,
і є “пародія-стилізація, пародія-наслідування” [8: 235].
Види сатиричної та гумористичної пародії також виокремлює В.Шкловський, проте
саме так їх не називає. Літературознавець говорить про пародії, які знижують, і ті, котрі
звеличують [9: 307]. До другого виду критик зараховує твір “Дон Кіхот”, аргументуючи
це тим, що “Сервантес скоро зрозумів, що Дон Кіхот – його брат за долею, долею невдач,
за долею перевалу в нову історію. Вийшла велика книга, котру почав писати як пародію. Ця
книга – виправдання людства. Ось вам виростання героя. Ось – пародія, яка звеличує” [9].
А.Макарян, залежно від того, що стає стимулом пародії, предметом висміювання, визначає три види цього жанру. По-перше, це пародії, які виражають іронічне ставлення до
зображеної дійсності. І тут же дослідник зазначає, що кепкування може бути дружньом’яким, а може бути нищівно гострим, але жодна пародія не може існувати поза насмішливо-іронічним ставленням пародії до пародійованого. По-друге, А.Макарян говорить
про пародії, авторів яких не задовольняє ідея твору-оригінала, а тому вони висміюють її.
Третій вид, виокремлений А.Макаряном, презентують пародії, автори яких викривають
справжні погляди і думки авторів пародійованих творів [10: 40].
Український літературознавець Д.Чижевський у статті “Про літературну пародію”
[11] звертається до досвіду німецької літератури, у якій розмежовується “критична” і
“комічна” пародії. Проте перший термін Д.Чижевський вважає невдалим, оскільки трапляються “дружні” пародії та автопародії, а вони не виконують “критичних” завдань, а
лише належать до жанру гумористичної літератури. Український дослідник небезпід286

ставно пропонує таку класифікацію пародій – пародія літературна і жартівлива. Ці види
Д.Чижевський називає засобом “літературної боротьби”, проте він аналізує й інші види
цього жанру, зокрема “дружні пародії” – наслідування чужого стилю без будь-яких намірів цей стиль принизити, вказати на його недоліки. Щодо різновиду автопародії, то
Д.Чижевський визначає його як пародію на власний стиль, а в ній, зрозуміло, неможливе
будь-яке заперечення власного стилю.
Підтримуючи точку зору Д.Чижевського вцілому, мусимо не погодитися, що є пародії
не критичні, адже, на наш погляд, будь-яка пародія за своєю природою критична. Проте
ця критична функція може набувати різного забарвлення, зокрема, бути позитивною, доброю, або ж навпаки – негативною, злою. Перша має більш давню історію, ніж критична.
Так, дослідниця обрядової пародії Античності і епохи Середньовіччя О.Фрейденберг дійшла до переконливого висновку, що в момент свого зародження пародія виражала позитивне ставлення до зображуваного. Свої роздуми дослідниця висвітлює у статті “Походження пародії”, написаній у 1925 році й уперше надрукованій Ю.Лотманом у 1973 році.
О.Фрейденберг наводить безліч прикладів, які свідчать про існування стверджувальної,
позитивної пародії. Це пародії на царів у Вавилоні, Персії, Іудеї, Римі, Греції – “святкування блазнівських царів, які набиралися у священні дні з злодіїв, переодягалися в
царський одяг; їм надавали у користування царський гарем і царську владу, а потім їх
роздягали, бичували і вішали або виганяли. У їх насмішливому тріумфі, у їх переможній
ході по місту під ескортом вищої влади і всього населення – перед нами пародія на в’їзд
царів-переможців, на божество і священну особу царя” [12: 497].
У цей же ряд дослідниця ставить “sotties” – середньовічні літургійні пародії – дійства, які проводилися з повного погодження, схвалення і за участю в них духовенства,
де головна дійова особа – осел, а роль богородиці виконувала дівчина напідпитку.
О.Фрейденберг приходить до висновку, що першопочаткова функція обрядового пародіювання – “підсилення змісту, підсилення природи богів”. Ствердження високого “за
допомогою добродійної стихії брехні і сміху” [12: 497].
Нетотожну концепції О.Фрейденберг, але близьке дослідниці трактування древнього
сміху дав М.Бахтін. Він вважає, що народно-святковий, пародійний сміх є амбівалентним: “…веселий, радісний і – одночасно – несмішливий, той, що висміює, він (пародійний сміх. – В.Н.) і заперечує, і утверджує, і хоронить, і відроджує” [13: 15]. Амбівалентність (ambo – два, valentio – сила) – це поєднання сміху на рівні утвердження і
заперечення”. У світлі концепції М.Бахтіна середньовічна священна пародія пояснюється дещо інакше, ніж у О.Френдерберг: не однозначне “утвердження”, а єдине сміхове
“утвердження-заперечення”.
Про “добрий” сміх писали американський і англійський дослідники пародії Р.Брауер
і Г.Річардсон. Останній підкреслював, що “пародист може сміятися над тим, що він любить та розуміє, саме тому, що це любить і розуміє” [3: 133]. А російський дослідник
пародії В.Новіков справедливо стверджує, що справжні художні цінності не тільки не бояться випробовування сміхом, але навіть до певної міри потребують його [3: 115]. Якщо
автори оцінюють створені на них пародії як зазіхання на їхні авторитети, вважає І.Драч,
то “мало в таких авторитетах справжньості, істинності” [14].
На противагу добрій, позитивній пародії існує пародія зла, викривальна, часом глумлива. Відповідно пародії бувають серйозні та смішні. Ю.Тинянов, наприклад, висловлював намір узаконити і пояснити феномен несмішної пародії.
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За допомогою пародії позначається результат певної переробки тексту, що звернений
проти оригінала, служить для його зниження. Цієї думки дотримується також знаменитий німецький психоаналітик З.Фрейд, який пише, що карикатура, пародія й травестія, так
само як і їхня практична функція викриття, спрямовані проти тих персонажів і об’єктів
оригінала, які претендують на повагу й авторство. Це певний “спосіб зниження” [15: 28].
Отже, з-поміж функцій української літературної пародії як домінуючі слід виокремити критичну, гумористичну та сатиричну. Що ж до видів української літературної пародії
відповідно до функцій, які вона виконує, то тут варто говорити, що будь-яка пародія є
критичною, а весь обсяг творів цього жанру можна розподілити на сатиричні на гумористичні. Сатиричні пародії часто досить гостро викривають певне явище в літературі (у
творчості письменника тощо), а от гумористичні пародії навпаки – як правило, дружні,
написані пародистом для доброзичливого висміювання окремих аспектів творчості того
чи іншого митця, літературного явища та ін.
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МЕДИТАТИВНА ПРИТЧА ЯК ВИДОВА КАТЕГОРІЯ

Стаття присвячена дослідженню особливостей медитативної притчі Е. де Мелло як видової категорії. Проаналізовано специфіку поєднання традиційних притчових
ознак, християнської тематики та елементів східно-релігійних вірувань.
Ключові слова: медитативна притча, притчова ознака, християнська тематика,
дзен-буддизм, даосизм, суфізм.
Статья посвящена исследованию особенностей медитативной притчи Е. де Мелло
как видовой категории. Проанализирована специфика соединения традиционных притчевых примет, христианской тематики и элементов восточно-религиозных верований.
Ключевые слова: медитативная притча, притчевая примета, христианская тематика, дзен-буддизм, даосизм, суфизм.
The article deals with some differential characteristics of meditative stories by A. de Mello
as a specific category. The peculiarities of combination of traditional parable features, Christian thematics and oriental religious elements are analyzed.
Key words: meditative story, parable feature, Christian thematics, Zen Buddhism, Taoism,
Sufism.
Інтерес до притчі та її модифікацій не вщухає уже протягом століть. Невеликі історії, що зберігають мудрість, передаються з покоління в покоління. У простій і зрозумілій формі притчі пропонують людині задуматися про дійсний сенс життя. Будучи
жанром, історія розвитку якого нараховує століття, якщо не тисячоліття, існує чимало
досліджень, присвячених вивченню природи притчі як жанру в цілому [1; 2; 3; 4], особливостей становлення притчі як жанру в різних літературах [5; 6; 7], у творчості різних
авторів [8; 9; 10], висвітлювалось поняття притчевості літератури ХХ століття [11] тощо.
Проте, як бачимо, дослідження притчі у різноманітних її проявах відбувається переважно в літературознавчому руслі, тоді як мовознавчий аспект представлений досить скупо.
Так праці вітчизняних мовознавців аналізують структурно-семантичні та ідейно-змістові особливості притчі на матеріалі американської літератури [12; 13], лінгво-стилістичні
та композиційні особливості німецькомовної притчі [14].
Традиційна притча – це малий дидактико-алегоричний літературний жанр, що містить моральне або релігійне повчання (“премудрість”). Подібна на байку; в своїх модифікаціях – універсальне явище у світовому фольклорі і літературі [15: 1062]. Сучасна
© Бублик Т.Є., 2012
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притча мало чим нагадує повчання чи настанову, проте порушує певну морально-філософську проблематику, що потребує відповідного рішення. “Притча двадцятого століття
перестала бути повчанням, вона більше нагадує загальні філософські роздуми, в яких
читач бере участь на правах співавтора” [16: 214]. Оскільки притча властива різним культурам та літературам, то припускаємо, що медитативна притча поєднує елементи традиційної притчі, морально-філософські роздуми про суть життя та діяльність людини,
християнські мотиви та відображає певні аспекти буддиських, даоських та ісламських
східно-релігійних вірувань. Тому медитативна притча постає як результат міжкультурної
дифузії, зберігаючи в основі всі особливості, що відповідають визначенню та властивостям притчі.
Метою дослідження вважаємо визначення видових особливостей медитативної притчі, що дають можливість говорити про її приналежність до цього типу жанру. Відповідно предмет дослідження – специфіка поєднання притчевих особливостей, авторського
бачення світу з християнськими та східно-релігійними уявленнями. Об’єктом дослідження слугують тексти медитативних притч за авторством Е. де Мелло, об’єднані у
збірки “Awareness”, “The Way to Love” та “The Song of the Bird”.
Незважаючи на різносторонність у дослідженні притчі як видової категорії, всі дослідники одностайно сходяться на думці, що творам, які підходять під визначення притчі, властиві певні домінантні ознаки цього жанру. В основі притчевої оповіді лежить
порівняння, наповнене особливим символічним значенням. Основна думка подається
шляхом іносказання –означення явища чи предмета подається через називання іншого
на основі їх подібності. Тобто реальний образ чи картина розкриваються не в прямій, а
в образно-алегоричній площині, а в уяві слухача ці дві площини зіставляються [17: 474].
Розкриваючи ілюзорність нашого життя, а саме те, що most people … are asleep. They’re
born asleep, they live asleep, they marry in their sleep, they breed children in their sleep, they
die in their sleep without ever waking up [18: 5] автор подає приклад, де батько будить сина
до школи, останній не хоче туди йти, тому що це – нудно, діти дратують його і він ненавидить школу, а батько натомість теж наводить три вагомі аргументи: йому потрібно
йти, оскільки – це є його обов’язок, по-друге – йому 45 років і по-третє – він директор…
В притчах відсутня описовість. Персонажі притчі, як правило, позбавлені зовнішніх
прикмет. Хоча в основі образів можуть бути, крім людей, і різноманітні речі, елементи
природи, явища навколишнього світу, але завжди мається на увазі людина, її моральний
вибір [17: 474]. На підтвердження цього знаходимо приклад, де орел жив разом з курчатами і навіть не підозрював, що потрібно було розправити крила і піднятись в небо, а
коли побачив орла, то з благоговінням дивився на птаха. “Who’s that?” he asked. That’s the
eagle, the king of the birds,” said his neighbor. “He belongs to the sky. We belong to the earth –
we’re chicken.” So the eagle lived and died a chicken, for that’s what he thought he was [18: 3].
Біблійне іносказання, притчевий підтекст, наявність алюзій, розвинена асоціативність, моралізаторство й певний дидактизм, біблійний епіграф із метою cтворення асоціативних опозицій, наявність хронотопу як одвічного шляху та ін. збагачують сучасну
притчову традицію [19: 181]. Ввважається, що притча належить до параболічних жанрів
або ж при побудові притчі використовується принцип параболи: після розповіді про певні
події автор ніби віддаляється від дійсності і осмислює її в глобальному масштабі, надає
конкретним для даного твору фактам загальнолюдського значення, а потім повертається
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до початку, щоправда, на вищому, узагальненому рівні [20: 12]. Елемент параболічної
будови, на нашу думку, проявляється у зв’язку із загаловком, епіграфом та алюзією на цю
цитату (епіграф) в кінці твору. Так книга “The Way to Love” складається із 31 оповідання,
кожне з яких має свій заголовок, що органічно випливає з епіграфів, які є, в свою чергу,
цитатами із Святого Письма, якими автор починає кожне оповідання. В оповіданні із заголовком What Must I Do?, обумовленим епіграфом “Teacher, what good deed must I do, to
have eternal life?” – Matthew 19:16 [21: 55], автор розкриває поняття щастя, незатьмареного умовностями та емоційною залежністю, щастя, на яке не потрібно чекати, бо воно є
природнім станом людини, проте ми не хочемо цього зрозуміти. Єдине, що потрібно для
досягнення цього стану, це – усвідомлення хибності наших думок та переконань. В кінці
цього оповідання зустрічаємо алюзію на епіграф. And you will have found in your heart
the answer to the question, “Master, what is it that I must do to get eternal life?” [21: 59]. Заголовок оповідання The Eye of a Needle обумовлене епіграфом It is easier for a camel to go
through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. – Mark 10:25 [21:
28]. Автор розмірковує про залежність людини від ілюзійних уявлень та переконань та
всеможливими методами підводить читача до усвідомлення своїх помилкових судженнь.
Кінець оповідання завершується алюзією на епіграф. Attachments can only thrive in the
darkness of illusion. The rich man cannot enter the kingdom of joy not because he wants to be
bad but because he chooses to be blind [21: 31]. Крім того, в текстах медитативних притч
знаходимо додаткові алюзії на цитати з Біблії та прослідковуємо мотиви навіяні цією
Книгою: pass through the eye of a needle, the birds of the air and the flowers of the field, their
left hand has no consciousness of what their right hand does, hate father, mother, even your
own life and to take leave of all your possessions. Тобто, біблійне сюжетно-тематичне підґрунтя та християнсько-філософське осмислення життя лежить в основі медитативних
притч Ентоні де Мелло.
Якщо композиційно традиційна притча складається з двох частин, а саме – алегоричної оповіді та розкриття її смислу, то в медитативній притчі ці частини часто розділені численними риторичними питаннями, повторами, додатковими розповідями, що якнайповніше розкривають суть твору і інтенцію автора. З метою уникнення повторення,
аналіз художньо-стильових засобів (лексико-стилістичних зокрема) упускаємо, оскільки
цей аспект частково висвітлювався у роботі “Лексико-стилістичні особливості медитативної притчі” [22].
В результаті аналізу великого об’єму текстів різних культур, встановлено, що притчі властиві етноспецифічні характеристики [23]. Філософія східних релігійних течій
досить складна і багатоаспектна, тому вважаємо за доцільне посилатись у своєму дослідженні на ті постулати, відгук яких знаходимо в текстах медитативних притч, щоб
показати синтез релігійно-культурних підходів в межах цих творів.
Лейтмотивом дзен-буддизму є ідея осягнення просвітлення. Просвітлення – це не
стан. Це здатність відчути те, до чого народжена душа [23]. They say Buddha practiced
every form of asceticism … to attain enlightenment. All in vain. One day he sat under a bodhi
tree and enlightenment occurred [24: 19]. When the Zen master attained enlightenment he
wrote the following lines to celebrate it: “Oh wondrous marvel: I chop wood! I draw water
from the well!” After enlightenment nothing really changes. … The one thing is that you see
things with a different eye [24: 16].
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Це відчуття дуже індивідуальне і не піддається ніяким формулюванням. Слова одразу ж спотворюють ті почуття, які ми намагаємося словами висловити або передати іншій
людині. When you do wake up, they make sense. So does reality. But you’ll never be able to put
it into words [18: 87]. … Reality is whole (виділення наше), but words and concepts fragment
Reality [18: 123].
Крім того, шлях до бачення власної природи – для кожного свій, оскільки кожен перебуває у своїх власних умовах, зі своїм багажем досвіду і уявлень. Саме тому вчитися
можна тільки у природи, а не у книг або вчителів. Вчителі та книги – лише можливість
порівняти свій досвід з досвідом інших людей, але за жодних обставин вони не можуть
бути вищим авторитетом [23]. The words of the master are not to be understood. They are
to be listened to as one listens to the wind in the trees and the sound of the river and the song
of the bird. They will awaken something within the heart that is beyond all knowledge [24: 4].
Важливим є відчуття єдності людини і природи, як того, що живе за одними і тими ж
законами. Природа ж тут – поняття набагато більш глибоке, ніж квіти, каміння та дерева.
Це скоріше сили, що народжують буття і пронизують буття. … how much are you in touch
with Nature, with trees and earth and grass and sky and wind and rain and sun and flowers and
birds and animals. How much are you exposed to Nature? How much do you commute with her,
observe her, contemplate her in wonder, identify with her? … When you are too long separated
from Nature, your spirit withers and dies because it has been wrenched from its roots [21: 79].
У кожної людини є здібності, дані йому природою при народженні. Це зовсім не
обов’язково здатності до якоїсь професії або вміння що-небудь робити в звичайному сенсі. Це може бути здатність відчувати, розуміти і сприймати, яку, без розуміння своєї природи, людина не хоче проявляти, проживаючи чуже для себе життя [23]. Contemplate the
crowds of people who are striving might and main to become, not what Nature intended them to
be – musicians, cooks, mechanics, … – but somebody: to become successful, powerful … [21:
100]. Adults who have preserved their innocence also surrender like the child to the impulse of
Nature or Destiny without a thought to become somebody or to impress others; but, unlike the
child, they rely, not on instinct, but on ceaseless awareness of everything in them and around
them; that awareness shield them from evil and brings about the growth that was intended for
them by Nature, not designed by their ambitious egos [21: 101].
Даоський мудрець шукає спокою і самотості, проте він вміщує в собі весь світ і здається дивним тим, хто відвертається від житейської безпосередності в самих себе. Філософія даосів – це запрошення до подорожі за межами себе і все ж таки до себе, найбільш
захоплюючої і одночасно найбільш природньої подорожі в житті людини [23]. It is only in
this aloneness, this utter solitude, that dependence and desire will die, and the capacity to love
is born [21: 140]. But to come to this land of love you have to pass through the pains of death.
For to love persons is to have died to the need for persons and to be utterly alone. How would
you ever get there? By ceaseless awareness … It will help you if you return to Nature … At
first it will seem unbearable, but that is because you are unaccustomed to aloneness. But if you
manage to stay there for a while the desert will suddenly blossom into Love [21: 142]. Медитація складає одну з невід’ємних частин східно-релігійних вірувань, тому автор щоразу
закликає усамітнитись і в спогляданні та самоаналізі осягнути істину.
В даоському уявленні Всесвіт – це одне ціле і людина не може бути ізольована в ньому. Кожне створіння і кожна річ є частиною безкінечного потоку, який тече безупинно,
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і в якому урівноважуються протилежні сили [23]. Реалізація цієї тези відбувається на
рівні концептуальної метафори EVERYTHING IS WATER, існування якої підтверджують
наступні приклади: They try to build a steady nesting place in the ever-moving stream of life
[21: 31]. For life is on the move and you are stuck, life flows and you have become stagnant
… [21: 175]. You will be flooded by the light of awareness, you will become transparent and
transformed [21: 84]. One must brave the stormy seas of attachments if one has to arrive at the
land of love [21: 151]. How can you expect an attached person to enter that ocean of happiness
called the kingdom of God? [21: 29].
В текстах медитативних притч знаходимо такі власні назви як Uwais the Sufi,
Nasruddin, Mullah Nasruddin. Короткі історії-притчі про Муллу Насредіна належать до
особливої школи суфізму. Суфізм – ісламська релігійна течія, одним з основних постулатів якої є пошук шляху до Істини. Провідна зірка – Любов. Значення Любові в суфійському світосприйнятті настільки велике, що великий шейх ібн-Арабі і його послідовники
називали суфійське світосприйняття “релігією любові” [25]. Одна з книг Е. де Мелло так
і називається “The Way to Love”, де автор закликає вирватись з полону ілюзій, великої
перешкоди на шляху до любові. Автор наділює любов певними якостями: That is the
first quality of love: its indiscriminate character [21: 106], … a second quality of love – its
gratuitousness [21: 107], The third qualities of love is its unself-consciousness [21: 108], порівнює її з freedom, sensitivity, consciousness, God’s kingdom, our natural state,тощо. Love is
sensitivity, love is consciousness [18: 140]. God’s kingdom is love [21: 111]. We have a natural
urge to be free, a natural urge to love, but not be loved [18: 112]. What you need is to love.
That’s it; that’s your nature [18: 81].
Аналіз особливостей поєднання традиційних притчевих канонів, християнської тематики та елементів буддиських, даоських, суфійських релігійних вірувань не може бути
обмежений рамками цієї статті, тому окресленні нами певні спостереження над видовими характеристиками медитативних притч за авторством Ентоні де Мелло потребують
подальших прочитань і досліджень.
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НОМИНАТИВНЫЕ РЯДЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ДАНИИЛА ХАРМСА
Стаття присвячена розгляду номінативних рядів у віршах Д. Хармса. Аналізується потенціал цих одиниць створювати граматичну основу художнього абсурду. Автор
доходить висновку про представленість різних типів номінативних рядів у віршах
Д. Хармса.
Ключові слова: номінативний ряд, художній абсурд, вертикальний ряд, горизонтальний ряд, паралелізм, повтор.
Статья посвящена рассмотрению номинативных рядов в стихотворениях Д. Хармса. Анализируется потенциал этих единиц создавать грамматическую основу художественного абсурда. Автор приходит к выводу о представленности разных типов номинативных рядов в стихотворениях Д. Хармса.
Ключевые слова: номинативный ряд, художественный абсурд, вертикальный ряд,
горизонтальный ряд, параллелизм, повтор.
The article is devoted to investigation of the nominative rows in verses of D. Harms. We
analyze the potential of these units to create the grammatical basement of artistic absurd. The
author comes to the conclusion as for the availability of nominative rows of whatever types in
verses of D. Harms.
Key words: nominative row, vertical row, parallelism, recurrence.
Анализируя произведения признанных писателей-абсурдистов, Ф.С. Бацевич выделяет онтологический, перцептивный, поведенческий, ментальный и коммуникативный
(дискурсивный) аспекты абсурда. Подробно ученый рассматривает языковые и коммуникативно-прагматические средства формирования онтологического аспекта художественного абсурда. Под онтологическим абсурдом ученый понимает «глубокое искажение в ХТ самых важных констант (категорий) бытия, в которых проявляются основные
законы организации материи, общественной и индивидуальной жизни людей» (перевод
наш – О.Г.) [1: 147].
Одним из представителей русского литературно-художественного абсурдизма является Даниил Хармс. Как показывает анализ стихотворений этого автора, в них широко
представлены номинативные ряды.
Под номинативным рядом мы понимаем последовательность морфологически однородных номинативов, объединенных композиционной ролью и связанных с определенным приемом построения текста. В большинстве случаев они могут быть синтаксически однородными или однотипными. Хотя этот критерий не является обязательным
для выделения ряда [2: 6]. Например, вертикальный однородный номинативный ряд
обращений:
Люди!
Кто мне примус накачает?
© Голикова О.Н., 2012
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Плети!
Кто стегаться вами станет?
Мыло!
Кто в ручей тебя опустит?
Даня!
Кто в кровать тебя разденет…
			
(Д. Хармс «Где я потерял руку?»)
В данном примере в едином номинативном ряду обращений находятся лексемы, которые называют как одушевленные, так и неодушевленные предметы. Такая своеобразная логика последовательности создает одну сторону абсурда. Вторая сторона абсурда
создается в связи с тем, что порядок обращений и вопросов не является равновеликим и
противоречит общепринятым законам человеческого общения.
Ф.С. Бацевич выделяет два типа онтологического абсурда: собственно онтологический и онтологический абсурд, который создается «странными» действиями участников
коммуникации. В творчестве Хармса представлены оба типа. Первый тип абсурда затрагивает организацию мира, его основные константы: время, пространство, физическую
природу живого, социальное устройство общества и т.п. В данном исследовании мы
остановимся на первом типе, поскольку языковая основа его создания, с нашей точки
зрения, непосредственно связана с номинативными рядами, которые довольно ярко и
частотно представлены в стихотворениях автора.
Имя существительное широко описано как часть речи, описывающая пространство.
Даниил Хармс, обладая уникальной языковой интуицией, активно задействует номинативные ряды в качестве грамматической основы создания стихотворных абсурдистских
текстов. Опираясь на слова К.С. Аксакова «все существующее в пространстве – предмет,
все существующее во времени – действие», В.В. Колесов говорит о том, что пространство и время в языке представлены именем и глаголом [3: 213]. Пространство само по
себе статично. Номинативный ряд позволяет внести в описание пространства динамику.
В стихотворениях Хармса это динамика особого рода: «Самостоятельно существующие
предметы уже не связаны законами логических рядов и скачат в пространстве, куда хотят, как и мы. Следуя за предметами, скачат и слова существительного вида. Существительные слова рождают глаголы и даруют глаголам свободный выбор. Предметы, следуя
за существительными словами, совершают различные действия, вольные, как новый глагол. Возникают новые качества, а за ними и свободные прилогательные. Так выростает
новое поколение частей речи. Речь, свободная от логических русел, бежит по новым
путям, разграниченная от других частей речи….» [4: 253]. Действительно, абсурдизм поэзии Хармса рождается, в том числе, из окказиональных грамматических форм. Именно
такие формы, в первую очередь, привлекают внимание как читателей, так и исследователей. Нашей целью является описание выразительного потенциала номинативных рядов
в абсурдистском художественном тексте.
Анализ текстов Хармса показывает, что не во всех случаях функционирование номинативных рядов связано с нарушением языковой нормы. Часто автор прибегает к селекции, чтобы выразить идею, не выходя за рамки языковой нормы. Сравним два текста:
1) ляки страха гануе
поляки бороды гану
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мевы лодочек пята
бевы санок полео…
		 (Д. Хармс «Ляки страха гануе…»);
2) Ласки век
Маски рек
баски бег
человек
		 (Д. Хармс «Месть»).
В первом случае перед нами – вертикальный номинативный ряд однородных подлежащих (ляки – поляки – мевы – бевы). Окказиональность лексем-сказуемых (гануе, гану,
пята, полео) является очевидной. Второй пример также представляет собой вертикальный номинативный ряд, но его синтаксическая однородность представляется спорной
благодаря отсутствию авторских знаков препинания. Номинатив «человек» можно воспринять и как сказуемое (в этом случае синтаксическая однородность ряда нарушается),
и как равноправный номинатив в перечислительном ряду. Номинативный ряд (ласки –
маски – бег – человек) не связан с нарушением языковой нормы. Он является результатом
авторского отбора. Однако Хармс прибегает к языковой игре. Используя созвучие лексем
«ласки – маски – баски», поэт создает иллюзию их грамматической однородности, которая возникает в силу одинаковой стиховой локализации этих форм.
Если говорить об обоих номинативных рядах как грамматической основе онтологического абсурда в стихотворных текстах, следует остановиться на семантике последовательностей «ляки – поляки – мевы – бевы» и «ласки – маски – бег – человек». В первой
последовательности соположены как имена реальных существ, так и имена представителей вымышленного мира. Локализация этих номинативов в едином ряду демонстрирует
читателю равную значимость для автора названных существ. Так поэт структурирует
особый мир с особыми обитателями. Члены второй последовательности, на первый
взгляд, являются семантически прозрачными для читателя. Но каждый из этих номинативов связан отношениями принадлежности с другими существительными: «ласки век»,
«маски рек», «баски бег». Если на уровне грамматики эти словосочетания не выходят за
рамки нормы, то их семантика ускользает за грань общепринятой картины мира. Неодушевленные, не равные человеку сущности наделяются характерными признаками человека. Многократное нарушение логической нормы в ряду создает эффект существования
иного мира со своими законами.
Обращает на себя внимание особый прием выделения однородного номинативного
ряда в абсурдистских стихотворениях Хармса. Этот прием связан с локализацией членов
ряда в аналогичной стиховой позиции при наличии синтаксического параллелизма, а
также усилении эффекта воздействия на внимание читателя с помощью одинаковых лексем в одинаковой синтаксической позиции по отношению к номинативам-членам ряда.
Например:
1) пали звезды
пали камни
пали доги
пали веки
пали спички
пали бочки
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пали великие цветочки
		
(Д. Хармс «Двести бабок…»);
2) Все все все деревья пиф
все все все каменья паф
вся вся вся природа пуф.
Все все все девицы пиф
все все все мужчины паф
вся вся вся женитьба пуф.
Все все все славяне пиф
все все все евреи паф
вся вся вся Россия пуф
		
(Д. Хармс «Все все все деревья…»).
В обоих примерах представлены вертикальные однородные номинативные ряды
подлежащих. Первый ряд структурирован при помощи лексемы «пали» в функции сказуемого в каждом стихе, второй лексемами «все все все» («вся вся вся») в функции определений и лексемами «пиф-паф-пуф» в функции сказуемых в каждом стихе.
Использование фигуры синтаксического параллелизма в сочетании с номинативными рядами очень характерно для абсурдистской поэзии Хармса. Приведем несколько
примеров:
1)
волос каменного смеха
жир мечтательных полетов
конь бесдонного мореха
шут вороного боя
крест кожанных переплетов
живот роста птиц и мух
ранец Лилии жены тюльпана
дом председателя наших и ваших
все похоже на суповую кость
			
(Д. Хармс «Двести бабок…»);
2) Ты челнок, а я лодья
ты щенок, а я судья
ты штаны, а я подол,
ты овраг, я ниский дол
ты земля, а я престол
		
(Д. Хармс «Лапа»);
3) Буря мчится. Снег летит.
Ветер воет и свистит.
Буря страшная ревет,
Буря крышу с дома рвет.
Крыша гнется и грохочет.
Буря плачет и хохочет.
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Злится буря, точно зверь,
Лезет в окна, лезет в дверь
			
(Д. Хармс «Буря мчится»).
В примере 1 представлен вертикальный номинативный ряд однородных подлежащих. Это – перечислительный ряд, каждый член которого осложнен определительным
словосочетанием типа «прилагательное – существительное в родительном падеже». То
есть фактически, кроме номинативного ряда, в однородные грамматические ряды выстраиваются еще и прилагательные, а также существительные в Р.п. Это создает эффект
существования особого пространства как системы с законами, отличными от общепринятых. Кроме того, каждый член номинативного ряда составляет семантически парадоксальное сочетание со своим определителем. Например, «волос каменного смеха» или
«жир мечтательных полетов».
Пример 2 показывает однородный номинативный ряд сказуемых в синтаксически
аналогичных конструкциях «я есть ….» и «ты есть….». Очевидно, что члены ряда,
расположенные в одном стихе, представляют собой семантическую пару, связанную отношениями противопоставления: «челнок – лодья» (по размеру), «щенок – судья» (по
значимости), «штаны – подол» (по форме), «овраг – дол» (по высоте), «земля – престол»
(по положению). Многоликость лирического героя и его оппонента становится всеохватной для читателя, благодаря использованию номинативного ряда вышеописанного типа.
Пример 3 иллюстрирует случай контаминации синтаксически однородного и неоднородного номинативного ряда друг на друга в рамках одного текста. Выделенные
лексемы – это члены синтаксически неоднородного номинативного ряда, которые, тем не
менее, образуют ряд на уровне композиции. Кроме этого, мы можем выделить синтаксически однородный вертикальный номинативный ряд подлежащих: «буря – ветер – буря
– буря – крыша – буря».
Еще одним регулярно встречающимся в стихотворениях Хармса приемом является
повтор. Н.А. Николина считает, что «повтор одной и той же формы может служить средством утверждения значимости самого факта существования, того или иного процесса….» [5: 51]. Стихотворение «Вечерняя песнь к имянем моим существующей» иллюстрирует, с нашей точки зрения, данный тезис. Текст насыщен анафорическими повторами, эпифорами, а также полными повторами на уровне предложений и словосочетаний.
Некоторые из них включают в себя вертикальные номинативные ряды. Например:
Начало и Власть поместятся в плече твоем
Начало и Власть поместятся во лбу твоем
Начало и Власть поместятся в ступне твоей…
(Д. Хармс «Вечерняя песнь к имянем моим существующей»);
или
баня лицов твоих
баня лицов твоих
дото памяти открыв окно огляни
				
расположенное поодаль…
							
(там же).
В целом наш анализ показывает, что в абсурдистских стихотворениях Д. Хармса широко представлены номинативные ряды. Они проявляют себя как достаточно мощное
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средство отображения особой картины мира автора. Ряды, безусловно, являются результатом тщательного авторского отбора. То есть напрашивается вывод о том, что иллюзия
логического хаоса создается на основе грамматической упорядоченности. Мы заметили,
что в текстах Д. Хармса присутствуют ряды разных типов: синтаксически однородные
и неоднородные, вертикальные ряды и горизонтальные, сопоставительные и перечислительные. Их функционирование возможно в семантически и грамматически окказиональном языковом окружении, а также в рамках языковой нормативной сочетаемости.
Ряды могут быть включены в фигуры синтаксического параллелизма и повтора. Перспективой исследования является подробное рассмотрение однородных грамматических
рядов различных типов как языковой основы создания художественного абсурда на материале произведений различных авторов.
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ПРОВІДНІ МОТИВИ ТВОРЧОСТІ М. М. ЦУКАНОВОЇ
(на матеріалі малої прози письменниці)
Стаття присвячена розгляду провідних мотивів творчої спадщини М. М. Цуканової
на матеріалі малої прози (новел та оповідань). Основну увагу зосереджено на екзистенційних мотивах самотності, долі та дороги (шляху).
Ключові слова: мотив, лейтмотив, образ, символ, мала проза, авторське світобачення.
Статья посвящена рассмотрению основных мотивов творчества М. М. Цукановой
на материале малых прозаических форм (новел и рассказов). Проведен анализ экзистенциальных мотивов одиночества, судьбы и дороги.
Ключевые слова: мотив, лейтмотив, образ, символ, малая проза, авторское видение
мира.
The article is devoted to consideration of the main motives of works by M. M. Tsukanova
on the basis of small prosaic forms (novels and stories). It carries out the analysis of existential
motives of loneliness, destiny and the road.
Key words: motive, keynote, image, symbol, small prose, author’s vision of the world.
Мала проза М. Цуканової, різноманітна за тематикою та проблематикою, об’єднується
рядом мотивів, які є ключем до розуміння авторського світобачення. Поняття мотиву
не є новим у сучасному літературознавстві, його дослідженням займались О. Веселовський [1], В. Проп [2], Б. Томашевський [3], В. Руднєв [4], Б. Гаспаров [5], А. Ткаченко [6], однак процес його становлення триває й до сьогодні. Перш за все це обумовлено
розширенням меж його вживання, як зазначає Л. Щемелева: «…поширившись на сферу
досліджень індивідуальної творчості й перетворившись на актуальний аспект сучасного
літературознавчого аналізу, термін «мотив» поступово втрачає своє попереднє значення,
яке стосувалось формальної структури твору: зі сфери «строгої» поетики він переходить
у сферу вивчення світобачення та психології письменника» [7: 291]. Сучасний підхід до
вивчення даного поняття спирається на досвід попередників з акцентуванням уваги на
традиційності та індивідуальності мотиву. Зокрема, Н. Тамарченко трактує його як «…
будь-яку одиницю сюжету (або фабули), яку взято в аспекті її повторюваності, типовості,
тобто таку, що має значення або традиційне (відоме з фольклору, літератур, з жанрової
традиції), або характерне саме для творчості даного письменника і навіть окремого твору» [8: 194]. Таким чином, мотив як найдрібніший повторюваний формально-змістовий
елемент літературного тексту, взаємодіючи з іншими компонентами, вибудовує поліфонічний художній світ окремого твору письменника чи проектується на весь творчий доробок автора.
Зосередження уваги письменниці на мотивах самотності, долі та дороги (шляху)
зумовлено її життєвими обставинами (арешт чоловіка у 1934 році та статус «дружини
© Гавриш І.П., 2012
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ворога народу», що спричинили ізоляцію письменниці та її родини від оточуючого світу,
війна, голод, еміграція) та її прагненням точно й щиро писати про те, що їй добре відомо. Самотність стає лейтмотивом новели «Дощ іде». У центрі уваги письменниці історія
дівчинки, доньки розкуркулених батьків, яка живе мрією помститись своєму ворогові –
голові сільради – і з початком війни отримує таку нагоду. Твір авторка розпочинає рядом
риторичних питань: «Чи знаєте ви, що таке самотність? Самотність, овіяна тугою, яка
жене вас до тих, хто проходить повз вас, байдуже, не помічаючи, або брутально штовхає
вас, звільняючи для себе шлях? Чи знайома вам осінь думок, народжених самотністю,
коли серце, конаючи від холоду, засинає зимовим довгим сном?» [9: 36]. Самотність у
героїні асоціюється з осінню, «суворою, жорстокою» та дрібним дощем. Краплі дощу,
що падають тоскно, одноманітно, стають імпульсом, який пробуджує в її душі спогади.
Завдяки прийому ретроспекції (твір має форму новели-спогаду) перед читачем постає життя дівчини, починаючи з самого дитинства. Зображені події свідчать про те, що
самотність героїні є наслідком трагічної ситуації, спричиненої соціальними змінами, а не
її свідомим добровільним вибором. Після втрати рідних та домівки, дівчинка знаходить
прихисток у лісовика-лісничого. Спостерігаючи за навколишньою природою, пригадуючи трагічні картини минулого, героїня розмірковує над природою людських вчинків, над
законами, що діють у світі тварин, і доходить висновку, що у тварин панує «мудрий закон
буття, а люди вигадали свої закони». Як засвідчують події в новелі, саме «вигадані» закони й спричинили трагічну приреченість долі дівчинки, навчивши ненавидіти.
Картини розкуркулення, поневірянь дівчинки з матір’ю, байдужості людей, які проходять повз дівчинку, не помічаючи її, зустрічі з трьома школярами-однолітками, які
відштовхують дівчинку, приймаючи її за мавку, наголошують на відторгненні героїні
не тільки дорослим світом, а й дітьми та остаточно підривають її віру в людей. Таким
чином, авторка наголошує, що самотність героїні є результатом не лише індивідуальної
трагедії дівчинки внаслідок ряду соціальних чинників, а й байдужості інших людей, їх
егоїстичної зосередженості на колі власних проблем.
Кульмінаційним моментом твору стає війна. Письменниця зображує її за допомогою
образу бурі, сили, що знищує все на своєму шляху. Війна позбавляє голову сільради колишньої влади, даючи дівчині надію на помсту. Однак помститись власноруч героїні не
вдається – голову сільради страчують німці. Доля приводить до лісу пораненого сина
голови сільради, на якого і спрямовує свою ненависть дівчина. Після ночі вагань, яку
авторка подає за допомогою картин сну, переносячи тим самим вибір із сфери свідомого
у сферу підсвідомого, дівчина вирішує врятувати пораненого. Перемога милосердя над
ненавистю та бажанням помститись засвідчує подолання дівчиною своєї самотності.
У кінці новели привертає увагу мотив шляху: «Минаю село і виходжу на шлях, що
стрічкою перетинає ліс і ховається в далечині, там де вбране в блакитно-золотий колір
майорить щасливе майбутнє, осяяне надією <...> Іти важко, бо шлях зруйновано. Вітер
тріпає моє волосся, а дощ б’є в обличчя, але груди мої здіймаються радо, бадьоро, а
ступаю я твердо і впевнено. Я йду» [9: 54]. Варто зауважити, що мотив дороги у творі
є наскрізним і виступає не лише сюжетно-композиційним прийомом, а й несе символічне навантаження. По-перше, дорога, якою весь час йдуть байдужі люди, відділяє світ
дівчинки від зовнішнього; шлях поневірянь з матір’ю символізує межу між щасливим
дитинством та безталанним майбутнім. По-друге, виходячи з християнської символіки,
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дорога трактується як символ життєвого шляху та випробувань, що випадають на долю
героїні.
Доля як онтологічна категорія постає з роздумів авторки про існування «Вищої Мудрої Сили, що кермує всім законом буття» [10: 11]. Протиставлення мудрого закону буття
законам, вигаданим людьми, що окреслюється в новелі «Дощ іде», знаходить своє продовження в «Шовковій рукавичці». Основну увагу в творі зосереджено на причинах еволюції світогляду молодого перспективного хірурга Гудими. Новела складається з двох
частин: перша – зустріч давнього друга-інженера з Гудимою через двадцять років, і друга – розповідь Гудими про події, що змінили його життя. Молодого Гудиму авторка подає
як людину свого часу: впевнений у собі та своїх силах, атеїст, зневажливо ставиться до
менш успішних, медицину сприймає як засіб досягнення мети: «Людина була об’єктом
моїх експериментів і лише з цього погляду цікавила мене» [11: 30]. Випробуванням долі
стають для героя знайомство з Юлією, безсилість у боротьбі із хворобою її матері, підозри про роман Юлії з відомим співаком-тенором (підтвердженням якого для Гудими й
стає шовкова рукавичка), смерть Юлії через хворобу. Ці події змушують молодого хірурга обрати шлях спокути – роботу у військовому госпіталі невеликого містечка Н на
далекій Півночі й переосмислити своє життя: «Так, тепер я вірю, що законом буття керує
вища сила, і закон цей настільки мудрий, що перед ним можна лише схилитися, хоч би
на перший погляд його проява здавалася жорстокою і несправедливою. Але це тільки наслідок порушення закону, що змушує озирнутись і побачити свої помилки, інколи якась
маленька деталь, настрій, необережно сказане слово, навіть погляд, може виштовхнути з
колії життя і відкинути геть на новий шлях» [11: 29]. Таким чином, переконуємось, що в
окресленому творі мотив долі тісно переплетений з мотивом дороги.
Як невід’ємна складова художнього світу твору постає мотив долі в оповіданні «Сторінка одного життя». У центрі твору – історія Ганни С., написана у вигляді листів до
близької подруги Одарки. Авторка пов’язує відображення долі у всій її багатоаспектності саме з образом Ганни, яка пройшла складний шлях життєвих випробувань: еміграція,
смерть чоловіка. Усі трагічні та щасливі моменти свого життя героїня пов’язує з долею.
Таким чином, у її уявленні доля – це не те, що буває, але те, що є завжди. Виїзд за кордон
спочатку до Європи, а потім до Аргентини постає як неминучий: «Доля кинула нас в різні країни, ти опинилася в Північній Америці, я – в Аргентині» [9: 5]. Зустріч з Миколою,
який під час перебування в Європі став другом, а згодом чоловіком, виконує своєрідну
урівноважувальну функцію до минулих негараздів: «На щастя, доля надіслала мені Миколу, який узяв мене під свою опіку, був вірним другом і захисником…» [9: 6]. Хвороба
та несподівана смерть чоловіка також була визначена: «Є, крім того, ще інша воля, яка
керує нами…Чому? Чому Микола мусів загинути від такої незначної операції? Але хто
може дати відповідь на це питання? Що знаємо ми про закон долі…» [9: 6]. Зберігаючи
за долею неможливість пізнати її за допомогою людського інтелекту, М.Цуканова зображує долю скоріше в теїстичному ключі як «метафоричне вираження неухильної для
нього [індивіда. – І.Г.] Божої волі» [12: 1005]. Однак письменниця не оминає й іншої
інтерпретації: «зовнішньою по відношенню до долі детермінантою (автором долі) може
виступати сам суб’єкт, – доля мислиться як продукт свідомого його творення: від архаїчних уявлень до марксистського «людина – творець і господар своєї долі» [12: 1003]. Саме
так розуміє долю Микола, сильна особистість. Він звик керувати своїм життям і брати
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відповідальність за інших: «…мав оптимістичну вдачу і завжди казав, що кожний може
досягти того, чого бажає, лише потрібна воля і певність себе» [9: 6]. Спростуванням його
життєвої концепції стає несподівана і безглузда смерть під час видалення апендициту.
Водночас його смерть стає аргументом на користь попередньої інтерпретації долі як втілення Божої волі.
Трактування долі як вищої сили в оповіданні «Сторінка одного життя» виступає в
діалектичній єдності з індивідуальною долею – умовами життя, життєвим шляхом і тим,
що на ньому виникає. Центральною у творі постає саме доля жінки, її місце, роль та мета
існування: «Що знаємо ми про закон долі, яка керує нашим життям, та про мету нашого
існування?» [9: 6].
У тісному зв’язку з мотивом пошуку долі виступає романтичний мотив мандрів. Ганна порівнює емігрантів з «вічними мандрівниками», згадує про «час наших мандрувань
та поневірянь по таборах». Через мандри та випробування долі Ганна потрапляє до родини інженера, у якій і знаходить порятунок від самотності. Фінал твору свідчить про синтез традиційного та феміністичного бачення ролі жінки. Ганна, залишаючи за собою право керувати своїм життям, вбачає мету свого існування в піклуванні про доньку та нового
вихованця Еді. Відкритість фіналу є умовною. У читача не залишається жодних сумнівів
про подальшу долю героїв: прохання Тіяни до сеньйора стати її батьком сприймається
Ганною з покірливістю долі: «…зустрівши погляд патрона, усміхнений і тріумфальний,
лише одвернулася і, з почуттям фатальної безнадійности, заплющила очі» [9: 35]. Отже,
доля Ганни була визначена Божою волею від самого початку, і всі випробування її були
необхідною передумовою «нового» життя з вихованцем та його батьком. Така недомовленість, як слушно зауважує В. Фащенко, «ще різкіше підкреслює ідейно-тематичну вичерпаність предмета зображення: про нього сказано все, що треба було для задуму» [13:
152]. Крім того, в оповіданні «Сторінка одного життя» доля постає і в значенні талану як
бажаного щасливого життя. Для Ганни пошуки «нового життя» в далекій країні і стають
можливістю віднайти свою долю-талан.
Життєві реалії еміграційного життя зображує у М.Цуканова в новелі «Dama de
noche». Твір написано від першої особи у формі звертання оповідача до уявного реципієнта, що створює враження повної обізнаності оповідача й максимально зближує його
з читачем. Крім того, дана форма оповіді дозволяє підкреслити типовість зображеної
ситуації для еміграційного середовища.
Роки страждань, війну, голод, табори, «непевність завтрашнього дня, зневіру на право існування» герой залишає в минулому, переїхавши до Аргентини. Однак, на цьому випробування героя не закінчуються: «…ви відчуваєте в собі величезну силу на боротьбу,
на здобуття свого права на життя, віру в перемогу. Навіть перші поразки, неможливість
знайти відповідну роботу не охолоджують вашої спраги. Ви працюєте десь по фабриках,
заводах, міняючи фахи з легкістю експериментатора, доки не стикаєтесь з якимось дуже
ініціативним італійцем, з яким товаришуєте, і врешті разом з ним закладаєте маленьку керамічну фабричку... Спочатку багато жертвенної праці, зусиль, часом занепад, але
врешті перемога» [9: 153-154]. М. Цуканова, зображуючи непрості випробування, які
довелось долати героєві, зазначає, що шлях до успіху в новій країні призвів до втрати індивідуальності, «злиття з натовпом», втрати національної приналежності. Герой прагне
відмежуватись від минулого і стати своїм в новій країні. У процесі пошуку музично об304

дарованої піаністки, чий імпровізований концерт герой почув під час нічної прогулянки
містом, герой знайомиться з покоївкою Лесею. Вона виявляється українкою, яка до того
ж впізнає в героєві земляка, бо п’ять років тому чула його гру в ансамблі у «Просвіті».
Прямо протилежною є реакція героїв на зустріч: «...ви почуваєте, якщо не ненависть,
то у всякому разі велику нехіть до цієї дівчини, що мала типові карі очі, досить широкі
темні брови і була вашою землячкою. Коли б ви не були так неприємно вражені, то можливо зауважили б, що ці очі зовсім не є негарні, навпаки, глибокі, мінливі, зі здібністю
віддзеркалювати найтонкіший духовний рух. В цю хвилину вони сяяли справжньою радістю, ніби зустріли щось близьке, очікуване і зворушливо приємне» [9: 160]. Власний
егоїзм не дозволяє героєві визнати здатність інших емігрантів прагнути і досягати поставленої мети, тому розповідь Лесі про те, що господиня дозволяє їй вчитися, викликає
в уяві героя лише думки про вивчення швейної справи або стенографії. Саме у зв’язку з
образом Лесі мотив дороги набуває трагічного потрактування, адже не всім емігрантам
вдається знайти своє місце в новій країні, не вдалося його знайти й Лесиному батькові:
«Тато вмер два роки тому. Він був професором, але тут в Аргентині працював як садівник <...> в цьому будинку. «Професор», думаєте ви, ха, на еміграції всі є професори,
магістри, інженери і т. інше» [9: 160]. З’ясування того, що талановитою виконавицеюпіаністкою виявляється не красуня-господиня будинку, а покоївка Леся стає для героя
несподіванкою. Вихід героя з будинку господині, символізує продовження його шляху, а
намір поговорити з Лесею наповнює його мандрівку змістом його думки спроектовані у
завтрашній день, у якому «блискуче боженятко пустоблиска вже не займатиме панівного
місця». Фінал твору свідчить про надання героєм переваги духовній сфері людського
життя й віднайдення свого місця в оточуючому світі. Таким чином, можемо зробити висновок, що мотив шляху М.Цуканова зображує в царині світової літературної традиції,
за якою «кінець шляху – мета руху, де знаходяться найвищі сакральні цінності світу або
те випробування (небезпека, загроза), яке, відкриває доступ до цих цінностей» [14: 352].
Отже, твори малої прози Марії Цуканової, об’єднуються низкою мотивів, які не
лише «повторюються, варіюються і перегукуються між собою» [4: 291], а й взаємно обумовлюють один одного. Самотність постає як випробування долі («Дощ іде»), як дорога
спокути здійснених помилок («Шовкова рукавичка»), як поштовх до віднайдення свого
місця у світі («Сторінка одного життя»). Кожен з героїв проходить свій шлях до подолання самотності, однак окреслений мотив у новелах та оповіданнях письменниці має
не лише індивідуальний характер, а й проектується на явища національного («Сторінка
одного життя», «Dama de noche») та загальнолюдського («Шовкова рукавичка») масштабу. Цікавим є й потрактуванні мотиву смерті, який, з одного боку, постає як кінець шляху
деяких героїв («Сторінка одного життя», «Шовкова рукавичка»), з іншого як першопричина самотності («Дощ іде») і сприймається як Божа Воля («Сторінка одного життя»), як
реалія життя, явище з яким важко змиритись, але якому не можна зарадити («Дощ іде»).
Таким чином, сукупність зазначених мотивів у поєднанні з іншими формально-змістовими елементами відтворює поліфонічну картину художнього світу новел та оповідань
М. Цуканової.
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МОДЕЛЬ МИРА В РОМАНЕ «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»
АЛЕКСАНДРА ГРИНА
Стаття присвячена розгляду специфіки моделі світу в романі Олександра Гріна «Та,
що біжить по хвилях». Аналіз символічних структур роману, його просторово-часових
особливостей, сюжетного рівня і ключових образів показує, що модель світу в романі
створена відповідно до ліричної домінанти і символічно втілює духовний ідеал письменника, де основний акцент робиться на внутрішньому світі людини. Такий тип роману
(лірико-символічний) - жанрове відкриття А. Гріна.
Ключові слова: "Та, що біжить по хвилях", "Вічна Жіночність", Грін, роман, символізм, хронотоп.
Статья посвящена рассмотрению специфики модели мира в романе Александра Грина «Бегущая по волнам». Анализ символических структур романа, его пространственновременных особенностей, сюжетного уровня и ключевых образов показывает, что модель мира в романе создана в соответствии с лирической доминантой и символически
воплощает духовный идеал писателя, где основной акцент делается на внутреннем мире
человека. Такой тип романа (лирико-символический) - жанровое открытие А. Грина.
Ключевые слова: "Бегущая по волнам", "Вечная Женственность", Грин, роман, символизм, хронотоп.
The article is devoted to consideration of specifics of the world model in the novel by
Alexander Grin «Hurrying on waves». Analysis of symbolic structures of the novel, its spatiotemporal features, with a plot level and key appearances shows that the world model in the
novel is created in accordance with a lyric dominant and symbolically incarnates the spiritual
ideal of the writer, where the basic accent is put on the internal world of man. Such type of
novel (liriko-symbolic) is the genre innovation of A. Grin.
Key words: "Hurrying on waves", "Eternal Femininity", Grin, novel, symbolism, khronotop.
Александр Грин – один из самых оригинальных и самобытных писателей начала
двадцатого века. Глубина его творчества еще не осознана в полной мере. Идеологические штампы советского литературоведения препятствовали всестороннему изучению
его творчества, а взгляд на писателя как на мастера авантюрных, романтических, увлекательных сюжетов, отчасти бытующий и поныне, нужно признать более чем поверхностным.
По поводу особенностей романов Грина существуют самые разнообразные точки
зрения.
Ц. Вольпе в своей книге «Искусство непохожести» [1] говорит о Грине лишь как
об авторе авантюрных сюжетов. Исследователи В. Ковский [2] и В. Бааль [3] считают
доминантой гриновского романа философское начало и называют романы Грина философскими. Н. Кобзев дает несколько определений романам А.Грина: принимая во вни© Белогорская Л.В., 2012
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мание роль фантастического начала в них, он называет его романы фантастическими; в
силу своей философичности эти романы, по его словам, приобретают особые приметы
романа философского; кроме того, по мнению исследователя, все романы Грина можно
назвать символическими. Размышления автора завершаются выводом о том, что гриновский роман образует особую разновидность жанра, не имеющую аналогов в отечественной литературе [4]. В основе этого жанрового синкретизма лежит психологизм Грина.
Психологизм, по мнению Кюбзева, - доминирующая черта гриновских романов. И это
дает право определить их как психологические.
Но во всех случаях большинство исследователей считают А. Грина писателем, стремящимся отразить объективную действительность, пытаются провести аналогию фантастических событий, описанных в его романах, с современностью.
Правда, существует мнение А. Цоневой, которая полагает, что в произведениях Грина присутствует господство одного субъекта сознания, обусловленное преображением
реального мира автором. Это преображение осуществляется с целью реализации своих
этических и эстетических взглядов [5].
Исследовательница обращает внимание на следующее обстоятельство: даже в тех
произведениях Грина, где повествование ведется от третьего лица, рассказчик становится главным героем произведения, основой его композиционного, сюжетного построения. Он подчиняет себе идею и стиль, а также остальные образы романа. И во всем своем творчестве, как считает Цонева, Грин стремится к предельно открытому выявлению
авторского «Я».
Из всего сказанного можно заключить, что А. Грин создал свой оригинальный тип
романа, и шире – свою модель мира, выстроенную по своим собственным, созвучным
внутреннему миру автора законам.
Ведь Грин как творческая личность сложился на пересечении двух эпох - конца
19 - начала 20 веков («серебряный век» русской литературы) и советской литературы
20-х годов. В это же самое время творили такие яркие (и в то же время – совершенно
разные) художники слова, как А. Блок и В. Вересаев, В. Брюсов и И. Бунин, А. Белый
и Л. Андреев, Н. Гумилёв и Вл. Маяковский. Творчество Грина подверглось влиянию
символизма, формировалось в одном тигле с русской (советской) прозой 1920-х г.г. (А.
Белый, И. Эренбург, «Серапионовы братья»). Но взгляд на Грина, как на писателя, близкого символизму, был совершенно чужд литературоведению прошлого века. И только в
последние годы стал проявляться интерес к гриновскому символу.
В 1999 году появилась работа, посвященная изучению символа в прозе Грина; это
– диссертация В. Романенко [6]. Правда, исследователь в основном ориентируется на
лингвистический анализ символических образов, не уделяя пристального внимания их ассоциативно-смысловому контексту. В 2002 г. была защищена диссертация А. Мазина «Поетика романтичної прози Олександра Гріна», где в качестве одной из задач декларируется
исследование природы символа и особенности символики в прозе Грина [7]. И, наконец, в
2003 году появилось фундаментальное диссертационное исследование Е. Козловой «Принципы художественного обобщения в прозе А Грина: развитие символической образности».
В нем автор ставит символ в прозе А. Грина в центр своего исследования, причём «главной
проблемой является рассмотрение динамики развития форм обобщения в той мере, в
какой они способствуют построению символических образов» в прозе А. Грина [8: 12].
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Таким образом, только в наши дни литературоведение приблизилось к тому, чтобы
рассмотреть роман А.Грина как близкий к роману символистскому. Хотя – надо оговорить, что Грин создал свою новую оригинальную модель символистского романа, во
многом не имеющую аналогов в прежней литературе.
Модель мира в его романах очень своеобразна и самобытна.
В литературоведении существует широкое представление о модели мира, реализованной в тексте: от мифологических моделей архаических культур - до индивидуальноавторских моделей искусства Нового времени, выраженных в отдельном художественном произведении, где действительность не только отражается, но и преображается в
соответствии со свойствами личности автора. Эти проблемы подробно рассматривают
Д. Лихачев в статье «Внутренний мир художественного произведения» [9] и М. Бахтин в своей работе «Формы времени и хронотопа в романе» [10].
Модель мира в художественном произведении может быть выстроена в соответствии
с эпической доминантой, если «авторское я» в ней уходит на второй план, давая место
объективному изображению действительности. И так же она может быть выстроена в
соответствии с лирической доминантой, если основной акцент делается на авторском
отношении к миру. В таком случае предметом изображения становится внутренний мир
самого писателя.
Лирическое начало не только выражается Грином в непосредственных монологах
«от первого лица», подобно романтикам XIX века, а кодируется в символических структурах, анализу которых и посвящена данная работа. Ее цель – выявить специфику модели мира в романе Грина «Бегущая по волнам», созданной в соответствии с лирической
доминантой.
Такой подход обоснован тем, что:
1. Этот роман обладает особой автобиографичностью: мир лирического героя выстроен в тождестве с этическими и эстетическими установками автора.
2. Внимание автора сосредоточено на внутреннем мире лирического героя, а не на
объективном его окружении, которое подается сквозь призму субъективного видения
главного героя.
3. Модель мира, созданная в романе, является символическим отображением духовного мира автора. Это проявляется как в пространственно-временной, так и в сюжетной
его структуре.
Все это делает роман А. Грина близким к роману модернистскому, где процесс творчества рассматривается, как процесс создания собственного образа мира.
Под лирической доминантой подразумевается:
1) доминирование лирического пафоса высказывания;
2) подчинение стилистики романа этому пафосу;
3) доминирующая «точка зрения» на события романа, которая у А. Грина всегда психологична, и всегда – субъективно-лирична.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1) анализ пространственно- временной структуры романа;
2) анализ сюжетного уровня романа;
3) анализ ключевых образов романа.
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Центром, организующим художественный мир романа, является важнейший для
символистской эстетики образ Вечной Женственности, воплощенный в легенде о Фрези Грант. Мифологический образ Фрези Грант, в котором автор вслед за символистами
пытается выразить тайну, скрывающуюся за внешними вещами, коснуться сокровенной
сущности бытия, подчиняет себе все координаты внутреннего мира произведения: время, пространство, событийный ряд. По отношению к этому образу оцениваются герои.
Этот мистический женский образ по Грину является как «душой» внешнего мира,
так и отображением внутреннего мира главного героя. Легенда о Фрези Грант символически отображает духовный путь Гарвея.
Пространственная структура романа делится на замкнутое пространство людей (город, комната, корабль) и безграничное пространство моря, которое можно рассмотреть в
следующих планах, в том числе символических:
1) профанный план – реальное морское пространство;
2) море как отображение необъятной Вселенной в ее материальном проявлении;
3) сакральный план – мир высший, духовный, в котором существует Фрези Грант;
4) море как символ внутреннего мира человека:
Путешествие по морю – один из ведущих сюжетных мотивов романа – отображает
путь души героя; бурная, полная то волнений, то штилей жизнь моря ассоциируется с
кипучей внутренней жизнью человека. Образ моря, объединяя в себе внешнее и внутреннее, символически выражает идею единства макро и микрокосма, души человека и
Вселенной.
Пространства людей и моря не существуют ограниченно друг от друга. Они постоянно соприкасаются и пересекаются. Море, символизирующее вечность, мир ирреальный
все время входит в мир людей. Мало того – пространство людей интересует автора постольку, поскольку оно «встречается» с морским пространством. Поэтому Лисс и ГельГью – города портовые, причем местом, где происходят события, изменившие судьбу
Гарвея, автор избирает именно гавань. Комната, которую снимает Филатр для Гарвея – с
окном на море, – и море вторгается во внутренний мир Гарвея, заставляя его задуматься
о «Несбывшемся». Кроме того, основные события романа происходят именно на корабле, а корабль – неотъемлемый элемент морского пространства.
Но все это – пересечение лишь на уровне материальном. На духовном же уровне мир
людей соединяется с миром моря через образ Фрези Грант, ушедшей из мира людей в
море. Уйдя от людей, она постоянно присутствует среди них – в названии корабля, в статуе, которая является центральной точкой Гель-Гью, в карнавале, устроенном в ее честь,
в легенде о «Бегущей», которую рассказывают друг другу моряки.
Такое пересечение пространств, на наш взгляд, является символическим отображением взаимодействия между миром людей, миром реальным и миром ирреальным. Тем
самым Грин стремится показать, что обычная жизнь людей не существует в отрыве от
Тайн огромной Вселенной, от мира духовного. И если люди не замечают этого – искусство (статуя Фрези Грант), слово (легенда о «Бегущей по волнам»), величие природы
(красота моря) напоминают им об этом мире.
Помимо того, через взаимодействие пространств: замкнутого людского и морского – выражается душевное состояние, внутренний поиск главного героя. Ведь и сам он
живет среди людей, его мир ограничивается пространством комнаты, города, корабля.
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Но постоянное стремление выйти за пределы этой замкнутости, обрести свое «Несбывшееся» заставляет героя стремиться к тайнам безграничного моря.
Интересно, что такая связь моря с душой человека, понимание корабля как странника в мире духа прослеживается в морских мотивах лирики А. Блока – в таких его
стихотворениях, как «Девушка пела в церковном хоре», «У моря», «Корабли пришли»,
«В час глухой разлуки с морем», «Голос в тучах», и особенно – в стихотворении «Оставь
меня в моей дали»:
Оставь меня в моей дали,
Я неизменен. Я невинен.
Но темный берег так пустынен,
А в море ходят корабли.
Порою близок парус встречный,
И зажигается мечта;
И вот - над ширью бесконечной
Душа чудесным занята.
Но даль пустынна и спокойна И я всё тот же - у руля,
И я пою, всё так же стройно,
Мечту родного корабля.
Оставь же парус воли бурной
Чужой, а не твоей судьбе:
Еще не раз в тиши лазурной
Я буду плакать о тебе.
Важным элементом пространственной структуры романа является пространство
маскарадного города, в центре которого находится статуя Фрези Грант. Это отражает
соотносимое с модернистской эстетикой представление Грина о мире как маскараде, на
котором срываются маски с профанного мира быта, и открывается истинный, сакральный план бытия, выраженный в символе Вечной Женственности (в данном случае – в
образе Фрези Грант).
В эпилоге романа автор моделирует идеальное пространство дома, построенного героем по своему проекту – в соответствии с внутренним миром любимой, тождественным
его собственному.
Это пространство является завершающей точкой духовного пути героя, поскольку
здесь снимается противоречие между внешним и внутренним. Человек создает из своего внутреннего мира мир внешний, организуя его по законам собственных духовных
устремлений.
При анализе структуры времени в романе заметно, что при четком разделении его
на часы и сутки не указывается даже приблизительно ни года, ни месяца происходящих
событий. Поэтому они приобретают вневременной оттенок.
Как и пространство, время в романе обладает тремя символическими планами:
1) профанное время четко разделенного на часы дня,
2) сакральное время вечности, мира ирреального, где существует Фрези Грант,
3) время внутренней жизни человека, отображающее ритм внутренних изменений,
происходящих в душе героя, и бессмертие духовного мира человека, идентичного вечному образу Фрези Грант.
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Сюжетная структура романа так же, как и пространственно-временная, подчинена
отображению внутреннего мира автора. Это проявляется в том, что толчком, дающим
развитие действию, являются не какие-либо события или конфликты окружающего
мира, а только лишь внутренний духовный поиск героя.
Главный герой помещается в хронотоп дороги, символизирующей его духовный
путь. Гарвея заставляют путешествовать не внешние события. Это и не тяга к приключениям, как в приключенческом романе, и не стремление обрести богатство или славу, не
какие-либо социальные противоречия, не скука (подобно «лишним людям» романов XIX
века – Онегину, Печорину). Даже намерение отыскать возлюбленную выступает лишь
косвенным импульсом к путешествию. Автор не дает четкого определения тому чувству,
которое движет героем. Этот тончайший аспект внутреннего мира, пожалуй, и не подается строгому определению. Грин называет его «зовом Несбывшегося» или «властью
Несбывшегося».
Особенности сюжетной структуры романа заключаются в том, что каждое последующее событие приближает героя к тому духовному идеалу, который он ищет, и символически отображает определенный этап на его внутреннем пути.
Из этих этапов можно выделить три основных:
1) Встреча в море, символизирующего мир духовный, с идеалом Вечной Женственности, выраженном в романе через образ Фрези Грант, обретение этого ирреального образа в своей душе.
2) Осознание (во время маскарада), что Фрези Грант – это начало, находящееся в
центре как духовного, так и материального мира, а также осознание своего одиночества
среди людей, от которых это скрыто.
3) Обретение через образ Фрези Грант своего «Несбывшегося» в земной женщине,
для которой, как и для героя, Фрези Грант – реальность, объединяющая их обоих.
Среди ключевых образов романа выделим два главных женских образа: образ Биче
Сениэль и Дэзи (будущей жены Гаврея), которые, являясь для героя персонифицированным отображением идеального образа Фрези Грант, представляют собой две противоположности.
Биче Сениэль олицетворяет собой рациональное, логическое начало мира. Дэзи –
творческую, романтическую его основу.
Биче не способна видеть «сверх видимого», она не способна поверить в существование Фрези Грант. Дэзи не только способна поверить – она самостоятельно догадывается
о встрече Гарвея с Фрези.
Биче не понимает героя, и поэтому не может его полюбить. Дэзи понимает его, и
взаимная духовная близость объединяет их в любви.
Может показаться странным, что свое «Несбывшееся» герой обретает в реальной
земной женщине, в тихой уютной жизни рядом с ней. Дело в том, что в конце пути Гаврей обретает не просто жену, не просто удовлетворяется страстью к ней, – в Дэзи он
находит вторую половину своей души. Их объединяет духовное родство. Ведь как для
одного, так и для другого Фрези Грант – реальность, соединившая их обоих.
Этот мотив духовной близости мужчины и женщины, общности их внутреннего
мира проходит через многие произведения А. Грина («Алые паруса», «Блистающий
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мир», «Словоохотливый домовой», «Позорный столб», «Джесси и Моргиана»). В романе
«Бегущая по волнам» он выражен особенно ярко.
Характерно, что, стремясь вслед за символистами выйти в мир, скрытый за реальными вещами, герой Грина находит свой идеал не в мире отвлеченных духовных идей, а
во внутреннем мире близкого человека. Таким образом, целой вселенной становится для
героя мир отдельной души – и тем утверждается ее высшая ценность.
Такой духовный идеал находит созвучие с мыслями современного христианского
автора А. Сикари. Рассматривая любовь между мужчиной и женщиной как отражение на
земле Божественного начала, Господней любви, он пишет, что, любя другого, «человек
открывает себя самого…, в том смысле, что единство, которое в первый раз ощущаешь
как возможность, превращается почти в изначальное призвание и судьбу» [11: 16]. А
«супружеская любовь имеет смысл, только если один помогает другому внутренне родиться, если один носит в себе другого, как вынашивают ребенка» [11: 51].
Все вышесказанное показывает, что модель мира в романе А. Грина «Бегущая по
волнам» отражает субъективно-авторское представление о действительности и выражает духовный идеал писателя, где основной акцент делается на внутреннем мире человека, на его духовном поиске. Из чего следует, что данный роман можно отнести к роману
лирико-символическому.
Такой тип романа – жанровое открытие Грина; к этому типу можно так или иначе
отнести все его романы. Хочется надеяться, что подробное исследование новаторства
Грина-романиста – дело ближайшего будущего.
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МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ
АНТРОПОМОРФИЗМА В ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА1

Статтю присвячено дослідженню явища антропоморфізму в поезії Ф.І. Тютчева
з точки зору когнітивної лінгвістики. Автор здійснює аналіз метафоричних одиниць з
антропоморфною семантикою, спираючись на теорію концептуальної інтеграції.
Ключові слова: антропоморфізм, метафора, концептуальна інтеграція, мовна особистість, наївна картина світу
Статья посвящена исследованию явления антропоморфизма в поэзии Ф.И. Тютчева
с точки зрения когнитивной лингвистики. Автор проводит анализ метафорических единиц с антропоморфной семантикой, опираясь на теорию концептуальной интеграции.
Ключевые слова: антропоморфизм, метафора, концептуальная интеграция, языковая личность, наивная картина мира.
The article is devoted to the research of phenomenon of anthropomorphism in the poetry by
F.I. Tutchev from the position of cognitive linguistics. The author analyzes the semantics of
anthropomorphic metaphors based on conceptual integration theory.
Key words: anthropomorphism, metaphor, conceptual integration, linguistic identity, naive
picture of the world.
Человек легче воспринимает то, что пропускает «через себя». Зная свое тело, разбираясь в чувствах и эмоциях, он ищет соответствие явлений действительности элементам языкового опыта. Понятие антропоморфизма является общим для многих областей
знания: от философии и психологии до лингвистики, следовательно, определение этого
явления приобретает характерные для каждой науки акценты.
В философии антропоморфизм рассматривается как «уподобление человеку, наделение человеческими психическими свойствами предметов и явлений неживой природы,
небесных тел, животных, мифических существ» [1: 30]. Таким образом, антропоморфизм является одним из древнейших способов изучения мира. С появлением классической науки, поставившей в основу знания не мнение человека, а экспериментально проверенный факт, возникла тенденция преодоления антропоморфизации. «Одушевление»
тем не менее не исчезло, переместившись в область семантики.
Психология рассматривает антропоморфизм как особый способ мышления, свойственный в норме психике ребенка [2]. В лингвистике антропоморфизм связан с пониманием механизма метафоризации, который основан на апелляции к языковому опыту
индивида. Таким образом, антропоморфизм – это способ познания, создания языковой
картины мира на основе понимания явлений как носителей человеческих черт.
В.Н. Телия отмечала, что «антропометричность – способность помыслить одну сущность как если бы она была подобна другой, а это значит соизмерять их в соответствии
с собственно человеческим масштабом знаний и представлений, а вместе с тем – и с
1
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системой национально-культурных ценностей и стереотипов» [3]. По мнению Лакоффа
и Джонсона, «очеловечивание… обеспечивает такое понимание, которое самоочевидно
для большинства людей» [4:60].
Человек является элементом двух систем: реального, физического мира, где он существует как биологический вид, и мира воображаемого, основанного на представлениях,
понятиях, – здесь человек выступает уже как языковая личность. Одним из продуктивных способов приобретения языкового опыта становится поиск аналогий в обеих системах. Обращение к конкретным, уже исследованным реалиям помогает человеку осознать
сущность абстрактных явлений. Именно поэтому антропоморфная метафора является
одним из основных когнитивных инструментов.
Механизм метафоры строится на поиске сходства между различными объектами,
каждый из которых формирует некое признаковое пространство. Поиск аналогии позволяет совместить эти семантические области, при этом сходные признаки являются
связующим звеном. Таким образом появляется третье пространство, которое содержит
признаки, единые для исходных пространств. Результат наложения признаков формирует четвертое общее пространство, именно оно непосредственно продуцирует метафору.
Ж. Фоконье и М. Тернер вводят термины «пространство цели», «пространство источника», «бленд» для описания данного механизма [5]
Например, понятие «компьютерные вирусы» легко объяснить при помощи предложенной теории концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера. Первоначально
существовали две сферы: медицинская (где вирусы – это «мельчайшие микроорганизмы,
размножающиеся в внутри живых клеток и вызывающие инфекционные заболевания у
человека, животных, растений» [6] и компьютерная (где существуют программы, «способные самопроизвольно подсоединяться к другим программам компьютера и вызывать
сбои в их работе» [6]. В результате переноса признаков одного явления на другое получился бленд, объединяющий элементы обеих сфер. Однако элементы данного бленда
не сводятся только к элементам исходных пространств (медицине и компьютерам). Сам
бленд может интегрировать с другими сферами, образуя такие понятия, как социальные
вирусы, ментальные вирусы и т.д. [7]. Поскольку механизм метафоры неразрывно связан с нашим сознанием, сочетание слов «антропоморфная метафора» становится тавтологичным. В данном исследовании под этим термином мы понимаем такие метафоры,
которые в качестве одного из прототипов (сферы источника или сферы цели) имеют область понятий, связанных с осмыслением человеческой сущности. Данный семантический пласт соотносится с т.н. «наивной» картиной мира (т.е. не научной, объективной,
а эмоционально-чувственной, субъективной). Апресян В.Ю. и Апресян Ю.Д. выделяют
следующие элементы наивной картины мира:
1. Восприятие (органы тела, «воспринимать»)
2. Физиология (тело в целом, «ощущать»)
3. Моторика (часть тела, «делать»)
4. Желание (воля, «хотеть»)
5. Интеллект (ум, «думать»)
6. Эмоции (душа, «чувствовать»)
© Белогорская Л.В., 2012
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7. Речь (язык, «говорить») [8]
В качестве объекта исследования мы выбрали поэтические тексты Ф.И. Тютчева,
метафорически насыщенные, в большинстве своем содержащие противопоставление
«ЧЕЛОВЕК» – «ПРИРОДА». Поэтическая реальность представляет собой область поиска поэтом ответов на вопросы бытия, следовательно, данные тексты обладают высоким
когнитивным потенциалом.
Нами было проанализировано 385 стихотворений Ф.И. Тютчева. Отобрав антропоморфные метафоры, связанные с жизнью, деятельностью, бытом, культурой человека,
мы сгруппировали их по семантическому признаку, выделив следующие.
Метафоры, связанные с этапами человеческой жизни: «Века рождаются» («На
новый 1816 год») [9:.12]; «…раскаты молодые» («Весенняя гроза») [9:60]; «Над издыхающей землей» («Снежные горы») [9:65]; «…пред кончиной дня», («Из «Пятого мая
Манзони») [9:.68]; «О, первых листьев красота,/ Омытых в солнечных лучах,/ С новорожденною их тенью!» («Первый лист») [10:38].
Телесные метафоры: «Почто горит лицо морских пучин» («Урания») [9:20]; «У
грудей благой природы…» («Песнь Радости») [9:40]; « Как бы эфирною струею/ По жилам небо протекло» («Проблеск») [9:52]; «Уж солнца раскаленный шар/ С главы своей
земля скатила» («Летний вечер») [9:.62]; «И сладкий трепет, как струя,/ По жилам пробежал природы,/ Как бы горячих ног ея/ Коснулись ключевые воды.» («Летний вечер»)
[9:.62]; Смотреть в тени, как в кисти винограда/ Сверкает кровь сквозь зелени густой!»
(«K N.N.») [9:61].
Метафоры, основанные на семантике родственных отношений: «Младый Сын
Солнца — Новый Год!» («На новый 1816 год») [9:12]; «Гармонии сыны» («Весна»)
[9:29]; «Мой брат по крови и по лени» («Послание А.В. Шереметьеву») [9:39]; «Уродливые дщери неба!..» («Кораблекрушение») [9:91]; «Упразднен ум, и мысль осиротела»
(«Святая ночь на небосклон взошла…») [9:215] и т.п.
Физиологические метафоры: «Солнце, с горней высоты,/С улыбкой смотрит на
цветы» («Любезному папеньке!») [9:11]; «Все души надежды, все порывы,/ Все поглотят воды молчаливы» («Гектор и Андромаха») [9:32]; «И не дано ничтожной пыли/ Дышать божественным огнем» («Проблеск») [9:52]; «Месяц слушал» («Там, где горы,
убегая…») [9:163]; «Солнце раз еще взглянуло/ Исподлобья на поля» («Неохотно и несмело…») [9:203]; «Над вами безмолвные звездные круги» («Два голоса») [9:25], «А
все ж Весна не унывает/ И говорит: «Черед за мной!..» («И в божьем мире то ж бывает…») [10:158]; «Тут жизнь заговорила вновь» («К.Б.») [10:219].
Эмотивные метафоры: «…мир заснул в благоуханье/ И улыбается во сне!..» («Слезы») [9:45]; «Дыханье каждое Зефира/ Взрывает скорбь в ее струнах…» («Проблеск»)
[9:52]; «Ангельская лира/ Грустит, в пыли, по небесах» («Проблеск») [9:52]; «Светит
мне отрадный луч» («Как порою светлый месяц…» Из Гейне) [9:58]; «Все вторит весело громам» («Весенняя гроза») [9:60]; «Лазурь небесная смеется» («Бессонница»)
[9:75]; «Прося попутных бурь дыханья/ У негодующих небес» («Как дочь родную на закланье…») [9:145]; «Рассвирепеет жизни зло» («При посылке Нового завета») [10:113];
«А все ж Весна не унывает/ И говорит: «Черед за мной!..» («И в божьем мире то ж бывает…») [10:158]; «В небе ликуя, томясь на земли,/ Страстно ликующей,/ Страстно
тоскующей» (Из «Эгмонта» Гете «Радость и горе в живом упоенье…») [10:215].
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Психологические метафоры: «Утомясь потехой злою» (о волнах) («Море и утес»)
[9:197]; «Ты помнишь ли былое, Неман?» («Неман») [10: 60]; «Здесь сердце так бы
все забыло,/Забыло б муку всю свою» («Утихла биза… Легче дышит…») [10:128];
«Разлука угнетает вас» («Двум друзьям») [9:15]; «Надоест волне гремучей/ Воевать
с твоей пятой…» («Море и утес») [9; 197]; «Душой весны природа ожила» («Могила
Наполеона») [9:67]; «Тебя ж, как первую любовь,/ России сердце не забудет!..» («29е января 1837») [9:175]; «Весна… она о вас не знает» («Весна») [9:183]; «Давно им
грезилось весной» (о березах) («Первый лист») [10:38]; «На небе месяц — и ночная/
Еще не тронулася тень,/ Царит себе, не сознавая,/ Что вот уж встрепенулся день»
(«Декабрьское утро») [10:95].
Метафоры сна-пробуждения: «Проснулся в лире дух Алцея» («К оде Пушкина
на Вольность») [9:27]; «Коснитесь дремлющей струны» («Весна») [9:29]; «Кедр одинокий под снегом белеет,/ И сладко заснул» «Про юную пальму все снится ему» («С
чужой стороны» Из Гейне) [9:47]; «День проснулся» («Песнь скандинавских воинов» Из
Гердера) [9:50]; « …луч задремал» («Cache-cache») [9:59]; «Сияет он над усыпленной
рощей!» («Ты зрел его в кругу большого света…») [9:107]; «Здесь, погрузившись в сон
железный,/ Усталая природа спит!..» («Здесь, где так вяло свод небесный…») [9:119];
«О, бурь заснувших не буди» («О чем ты воешь, ветр ночной?») [9: 135]; «Сновиденьем безобразным/ Скрылся север роковой» («Вновь твои я вижу очи…») [9:.208]; «В
ночи лазурной почивает Рим…» («Рим ночью») [10: 11].
Характерологические метафоры: «Гвоздики недаром лукаво глядят…», «Влетел мотылек, и с цветка на другой,/ Притворно-беспечный, он начал порхать» (Cachecache») [9:59]; «Любуется твоей красой послушной» («KN.N.») [9:61]; «Лениво дышит
полдень мглистый,/ Лениво катится река, /И в тверди пламенной и чистой/ Лениво тают
облака» («Полдень») [9:66]; «Явился: два столетия/ В борении жестоком,/ Его узрев,
смирились вдруг» (Из «Пятого мая Манзони» «Высокого предчувствия…») [9:68]; «…в
нескромном шуме дня» («В толпе людей, в нескромном шуме дня…») [9:108]; «Там в
беззаботности веселой/ Безумье жалкое живет» («Безумие») [9:120].
Метафоры, отражающие нравственные понятия: «Любовь земли и прелесть
года,/ Весна благоухает нам!..» («Весна») [9:29]; «И дружески цвели в вечернем свете/
Вершины гор», «В ночи Земля пила их без зазренья» («Байрон. Отрывок. Из Цедлица»)
[9:76]; «Но нет завиднее удела,/ О лебедь чистый, твоего —/ И чистой, как ты сам,
одело/ Тебя стихией Божество» («Лебедь») [9:109]; «Но стыд мне руки оковал» (Из Беранже «Пришлося кончить жизнь в овраге…») [9:152]; «Звезды чистые горели,/ Отвечая
смертным взглядам/ Непорочными лучами…» («Кончен пир, умолкли хоры…») [10:10];
«Тайной страстью занята,/ Здесь влюбленного поэта/ Веет легкая мечта…» («Как ни
дышит полдень знойный…») [10:.21]; «Ей оставались вспоминанья…/ Но изменили и
оне» («О, как убийственно мы любим…») [10:35]; «Обманутой, обиженной России/ Вы
честь спасли, — и выше нет заслуг» («Князю Горчакову») [10:133]; «Не выдаст вас
стена родная,/ Не оттолкнет она своих» («Славянам») [10:179]; «Изобличив Европы совесть,/ Они спасли России честь» («По прочтении депеш императорского кабинета, напечатанныъ в «Journal de St. – Petersburg») [10:186]; «Не верь, не верь чужим, родимый
край» («Великий день Кирилловой кончины…») [10:196]; «И как тысячелетней ложью/
Она, для них, вконец отравлена» («Ватиканская годовщина») [10: 232].
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Звуковые антропологические метафоры: «…колокол далекий/ С последним шумом дня сливает голос свой» («Одиночество» Из Ламартина) [9:33]; «И торопливей,
молчаливей/ Ложится по долине тень!..» («Вечер») [9: 55]; «Глухие времени стенанья», «Металла голос погребальный» («Бессонница») [9:75]; «…поют вольней потоки» («Байрон» Отрывко. Из Цедлица) [9:76]; «В ночи не совещалась с ними/ В беседе
дружеской гроза!» («Не то, что мните вы, природа…») [9:170]; «По-прежнему в углу
фонтан лепечет» («Итальянская villa») [9:180]; «Как под незримою пятой,/ Лесные гнутся исполины;/ Тревожно ропщут их вершины,/ Как совещаясь меж собой» («Как весел грохот летних бурь…») [10:37]; «Я слышал утренние грезы/ И первый милый лепет
Дня» («Играй, покуда над тобой…») [10:112].
Действенные метафоры: «Другой же бытие Природа даровала» («Двум друзьям»)
[9:15]; «Как бы кругом воздушный слой, редея,/ Земную кровь сосал из нашей жилы»,
«Где обнялись в роскошном запустенье/ И жизнь и разрушенье» («Байрон» Из Цедлица) [9:76]; «Небес, бывало, лобызанье/ Срывалось на меня в воскресной тишине» (Из
«Фауста» Гете: «Звучит, как древле, над тобою…») [9:101]; «Небо молнией летучей/
Опоясалось кругом» («В душном воздуха молчанье…») [9:135]; «И солнце медлило,
прощаясь/ С холмом, и замком, и тобой» («Яркий снег сиял в долине…») [9:168]; «И
лучами неземными,/ Заключен и одинок,/ Перемигивался с ними/ С древней башни огонек.» («Там, где горы, убегая…») [9:163]; «Весна в окно стучится», «Весне и горя мало:/
Умылася в снегу» («Зима не даром злится…» [9:166]; «Безумство ищет — глупость
судит» («Не рассуждай, не хлопочи!») [10:18]; «Вечер пламенный и бурный/ Обрывает
свой венок» («Под дыханьем непогоды…») [10:22]; «Его, обнимая, ласкает волна» (Из
Шиллера: «С озера веет прохлада и нега…») [10:49]; «Что вот уж встрепенулся день»
(«Декабрьское утро») [10: 95]; «И жизнь над нами тяготеет/ И душит нас, как кошемар»
(«Бывают роковые дни…») [10:.260].
Метафоры, связанные с родом деятельности человека: «Труд, неуклонный твой
врач и клеврет» («Урания») [9:20]; « О раб ученой суеты/ И скованный своей наукой!»
(А.Н. Муравьеву: «Нет веры к вымыслам чудесным…») [9:31]; «Женись и в полном
смысле слова/ Будь адъютант своей жены» («Послание А.В. Шереметьеву») [9:39]; «Мы
молодой весны гонцы,/ Она нас выслала вперед» («Весенние воды») [9:134]; «Надоест
волне гремучей/ Воевать с твоей пятой» («Море и утес») [9:197]; «Счастье жеребия сеет/
Своевольною рукой» («Поминки» Из Шиллера) [10:29]; «Ты ль это, Неман величавый?/
Твоя ль струя передо мной?/ Ты, столько лет, с такою славой,/ России верный часовой?.»
(«Неман») [10:60]; «Вам не снискать признанья от Европы:/ В ее глазах вы будете всегда/ Не слуги просвещенья, а холопы» («Напрасный труд – нет, их не вразумишь…»)
[10:181]; «Рука забвенья/ Как раз свершит свой корректурный труд» («Михаилу Петровичу Погодину») [10:191].
Метафоры, связанные с человеческими недугами: «Не чревобесие меча» («Как
дочь родную на закланье…») [9:145]; «Когда, что так цвело и жило,/ Теперь, так немощно и хило,/ В последний улыбнется раз!..» («Обвеян вещею дремотой…») [10:24];
«Над вами безмолвные звездные круги,/ Под вами немые, глухие гроба» («Два голоса»)
[10:25]; «Как в буйной слепоте страстей» («О, как убийственно мы любим…») [10:35];
«Неси он к Вам мой стих полубольной» («Князю Вяземскому»: «Есть телеграф, за неименьем ног…») [10.:145]; «И привет мой хромоногой/ Окрылит пусть телеграф» («Кня318

зю Вяземскому»: «Бедный Лазарь, Ир убогий…») [10:146]; «Печати русской доброхоты,/
Как всеми вами, господа,/ Тошнит ее — но вот беда,/ Что дело не дойдет до рвоты»
(«Печати русской доброхоты…») [10:187]; «В наш век, неверием больной» («Памяти
М.К. Политковской») [10:236]; «Над нами бредят их вершины» («Смотри, как роща зеленеет…») [10:85]; «Пройдет ли обморок духовный?» (Э.Ф. Тютчевой: «Не знаю я, коснется ль благодать…») [10:37].
Праздничные метафоры: «Творенью пир дает природа» («Весна») [9: 29]; «…на
пиршество Природы» («Друзьям при посылке «Песни Радости» из Шиллера») [9:44];
«На пир мечей» («Песнь скандинавских воинов» Из Гердера) [9:50]; «И тихих, теплых
майских дней/ Румяный, светлый хоровод/ Толпится весело за ней!» («Весенние воды»)
[9:134]; «Ко мне навстречу ключ бежит —/ Он в дол спешит на новоселье» («Какое
дикое ущелье…») [9:.160]; «Сама великая природа/ Ваш торжествует юбилей», «Смотрите, на каком просторе/ Она устроила свой пир», «И так над вами юбилейно/ Петровы
липы здесь шумят» («Князю П.П. Вяземскому») [10:111]; «Зыбь ты великая, зыбь ты
морская,/ Чей это праздник так празднуешь ты?» («Как хорошо ты, о море ночное…»)
[10:135]; «И вот, мужая с каждым днем,/ Родная Речь, уж на просторе,/ Поминки празднует по нем.» («Он, умирая, сомневался…») [10: 138].
Литературные и мифологические метафоры: «Вы книгу Матери-природы/ Читали ясно без очков!..» («А.Н. Муравьеву»: «Нет веры к вымыслам чудесным…») [9:31];
«В книге жизни нет долгов», «Наши клятвы — гимн сердец!» («Песнь Радости» Из
Шиллера) [9:40]; «Томительная ночи повесть!» («Бессонница») [9:75]; «Возник титан
громадный —/ Швейцария» («»Байрон» Из Цедлица) [9:76]; «Давно ль умолк Перун его
побед» («Могила Наполеона») [9:67]; Как жадно мир души ночной/ Внимает повести
любимой!» («О чем ты воешь, ветр ночной?») [9:135]; «Благоухающие слезы/ Не о былом аврора льет» («Весна» «как ни гнетет рука судьбины…») [9:181]; «Баснословной
былью веет/ Из-под мраморных аркад» («Вновь твои я вижу очи…») [9:208]; «И отчего
же в общем хоре (природы)/ Душа не то поет, что море» («Певучесть есть в морских
волнах…») [10:142].
Мы видим, что картина мира поэта намного шире, чем та, которую предложили
Апресян В.Ю. и Апресян Ю.Д., хотя и соотносится с нею по многим параметрам. Одним
из значимых исследований, на которые следует опираться в ходе изучения данного явления, является Поэтический словарь Ф.И. Тютчева. Рассмотрим, например, семантическую микрогруппу «звуковые антропоморфные метафоры». К ней относятся следующие
единицы: голос, молчаливо, молчание, безмолвно, стенание, петь, стонать, повторять,
выть, пенье, шепот, говор, крики, окликаться, петь, говорить, ворчать, совещаться,
лепетать, лепет, беседа и др. Так, лексема «говорить», употребляемая в текстах Ф.И.
Тютчева 13 раз, получает такую дефиницию в указанном словаре: «Говорить (13): 1. Выражать устно какие-либо мысли, мнения… 2. Издавать какие-либо звуки, подобные
человеческому голосу (о природных явлениях)… 3. В значении модального слова со значением неопределенности источника информации…» [11:156]
Использование антропоморфных метафор Ф.И. Тютчевым обусловлено его общим
мировосприятием, в котором и природа, и душа человека являются частью изначального
хаоса. «Каждое отдельное проявление жизни, внешней или внутренней, воспринимается им как символ великого космического целого…» [12:30]. Языковая картина мира
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поэта образована слиянием трех пространств: вселенной, человека и души. Отсюда поиск диалога с природой (наделение речью воды, вершин деревьев, ветра, часов и т.д.) и
трагическое ощущение его невозможности (метафоры молчания); осознание бренности
и вечности (метафоры рождения-взросления-смерти, применяемые к природным явлениям) и т.д.
Явление антропоморфизма в поэзии Ф.И. Тютчева играет важную роль в языковой
картине мира: пространство человека – не только препятствие на пути единения души и
вселенной, но и необходимый элемент, связующий их.
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«нова» літературА у межах культурно-історичного процесу
Японії початку ХХ століття
Становлення та розвиток сучасної японської літератури тісно пов’язані з реформами Мейджі, які сприяли відкриттю країни після довготривалої ізоляції. Статтю
присвячено основним віхам розвитку «нової», тобто сучасної японської літератури, яка
знаменувала собою трансформацію світосприйняття японського суспільства на початку ХХ століття.
Ключові слова: реформи Мейджі, «нова» література, натуралізм, антинатуралізм.
Становление и развитие современной японской литературы тесно связаны с реформами Мейдзи, которые способствовали открытию страны после длительной изоляции.
Статья посвящена основным этапам развития «новой», то есть современной японской
литературы, которая знаменовала собой трансформацию мировосприятия японского
общества в начале ХХ века.
Ключевые слова: реформы Мейдзи, «новая» литература, натурализм, антинатурализм.
Formation and development of the modern Japanese literature is closely connected
with the Meiji restoration, which facilitated opening of the country. The article deals with
the main stages of development of the new, i.e. modern Japanese literature, which signified
transformation of world-outlook of the Japanese society at the beginning of ХХ century.
Key words: Meiji reforms, new literature, naturalism, antinaturalism.
Реформи Мейджі (1868 - 1912 рр.), які змінили хід життя японського народу не лише
у політичному, але й в економічному, соціальному та культурному планах, послужили
вихідним моментом для літературної революції Японії. Перші роки правління нового уряду були відмічені рядом реформ, які ще довгий час коригувалися та зазнавали
значних змін. Зокрема, одна із таких реформ, яка ще відносно тривалий час, а саме до
початку ХХ століття, відігравала роль регулятора літературних і публіцистичних процесів, була представлена «Постановою про публікації» («Шюппан Джьорей») від 1869
року. Згідно цієї «Постанови» метою державної цензури був захист священного імені
Імператора, суспільного порядку та державної безпеки країни. Інакше кажучи, будь-які
праці (як художні, так і публіцистичні), що містили небажані заклики до боротьби за
рівність, пікантні еротичні сцени, шкідливі для репутації згадки про високопоставлених осіб тощо, підлягали вилученню з друку та передбачали певні штрафні санкції або
ув’язнення як для письменників, так і видавців, які допустили до друку «небезпечні для
суспільної моралі» твори. Хоча «Постанова» і зберегла в собі багато положень з попередніх наказів і правил часів шьоґунату Токуґава (1603 - 1868 рр.) і досить довгий час
обмежувала розвиток літератури та публіцистики в Японії, вона все ж таки не змогла
© Бондар Ю.С., 2012
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стримати процес трансформації суспільної свідомості та кардинальної зміни світосприйняття японців, чому посприяло відкриття країни.
На думку Дж. Рубіна, існує декілька факторів, які відіграли значну роль у становленні «нової» літератури, а саме:
- популярність західної літератури, представленої перекладами художніх творів видатних письменників, які були позначені певним скептицизмом, втратою віри у традиційні устої, пропагандою крові та плоті справжнього життя;
- ряд військових подій, зокрема перемога Японії у російсько-японській війні 1904 –
1905 рр., яка, на думку тогочасного уряду країни, послужила причиною розповсюдження «небезпечних думок і настроїв» серед молоді, що прагнула відкинути старі традиції
феодально-ієрархічного суспільства та розпочати якісно нове життя, у якому панують
«вільне» кохання, емансипація жінок, чуттєва насолода тощо;
- індивідуалізм як ідея, що проникла у свідомість японців з відкриттям країни та
послужила вирішальним фактором для відмови від традицій та усталених суспільних і
моральних норм, які асоціювалися із пережитками минулого [1: 59 - 61].
Звичайно, певні історичні події, культурні віяння з Заходу, соціальні трансформації
дали поштовх стрімкому розвитку літературно-критичної думки в Японії. На відміну від
періоду, що передував ХХ століттю, коли в країні в основному перекладалася класична
західна література, між 1902 - 1908 рр. було перекладено й опубліковано низку творів
сучасних письменників, серед яких: О.С. Пушкін, І.С. Тургенєв, Л.М. Толстой, Ф.М. Достоєвський, Оноре де Бальзак, Анатоль Франс, Гі де Мопассан, Фрідріх Ніцше, Генрік
Ібсен, Едґар Аллан По, Еміль Золя тощо.
Усі ці твори, що почали активно перекладатися японською мовою завдяки можливості японців ознайомитися з культурними надбаннями Заходу, що виникла саме завдяки реформам Мейджі та відкриттю країни, були позначені рисами різних літературних течій,
шкіл і напрямів. Таке розмаїття художніх форм, нових ідейно-художніх принципів, тем,
образів, з якими вперше мав змогу ознайомитися японський читач, представило літературу вищого ґатунку, розраховану на освічену та інтелігентну молодь, відкриту новим
ідеям та поглядам. Натомість література доби Едо (1603 – 1868 рр.), тобто середньовічна
література, вже втратила свою актуальність та принадність для тогочасного японського
читача, оскільки вона не могла задовольнити потреб сучасності та відобразити тогочасні
настрої та цінності. Тому не дивним є той факт, що західні літературні напрями, а саме:
реалізм, романтизм, натуралізм, символізм, експресіонізм, екзистенціалізм тощо, - послужили певними орієнтирами для японських письменників нової доби, що прагнули
віднайти такі художні засоби, які б допомогли їм відобразити сучасне життя з його бажаннями, потребами, почуттями у всій повноті.
Вважається, що першим сучасним романом в Японії став твір «Пливуча хмара»
(«Укіґумо», 1887 - 1889 рр.) молодого студента російської літератури Футабатея Шімея.
Проте на цьому ранньому етапі розвитку сучасної японської літератури лише декілька
читачів були готові сприйняти такі тонкощі західних художніх творів, як розмовна мова
та мирські характери, що втілювали у собі пересічний життєвий досвід з натяком на
аналіз тогочасного суспільства. Набагато цікавішими у той час були праці Одзакі Койо
(1867 – 1903 рр.) та його групи «Кен’юшя» або «Товариства любителів чорнильниці», які
представляли прозу доби Едо «під західною маскою» [2: 35]. Койо та його учні викорис322

товували запозичені техніки реалістичного опису для написання традиційних мелодрам.
Однак слава Койо як відомого майстра слова на літературній арені Японії закріпилася
лише до початку японсько-китайської війни 1894-1895 рр., яка, у свою чергу, посприяла
значному напливові селян до міст з метою поповнити робочі ряди військових заводів. Такий
потік робочої сили призвів до трансформації міського населення й урізноманітнення читацької аудиторії. Війна викликала не лише значний промисловий бум, але й раптове руйнування
традиційного життєвого устрою та цінностей сільського населення [3: 46]. Як реакція на
нову та пригнічену атмосферу у країні виникли «ідейні оповідання» («каннен шьосецу») Ідзумі Кьока (1873 – 1939 рр.), який був учнем Койо, проте намагався своїми творами побороти
легковажність «Товариства любителів чорнильниці», пропонуючи «серйозні» теми, підіймаючи актуальні проблеми тощо. Зокрема, найтиповіші образи «ідейних оповідань»
були представлені вихідцями з простонароддя, а теми були тісно пов’язані з новими соціально-економічними потрясіннями, викликаними мілітаризацією та війною. До представників такої «серйозної» літератури також відносять Хіроцу Рюро (1861 – 1926 рр.),
Кавакамі Бізан (1869 – 1908 рр.) і Оґурі Фуйо (1874 – 1926 рр.), більшість творів яких
публікувалось у літературному журналі «Бунґей Курабу» («Літературний клуб»).
Проте мода на «ідейну» літературу зникла, щойно стало зрозуміло, що письменники
цієї течії вичерпали свої здібності у царині реалістичного світозображення. На зміну їм
на передову літератури виступило покоління поетів-романтиків, чиї спроби в основному
зосередилися більше на змісті, ніж на формі. Зріле становлення романтизму або «романшюґі» пов’язують з виходом у 1893 р. першого номеру журналу «Бунґакукай» («Літературний світ»), навколо якого зібралися поети Кітамура Тококу (1868 – 1894 рр.), Шімадзакі Тосон (1872 – 1943 рр.), Тоґава Шюкоцу (1870 – 1939 рр.), Уеда Бін (1874 – 1916
рр.) та інші, які й відкрили добу романтичної хвилі в японській поезії. Хоча ще з 1889
р. у літературно-критичному журналі «Шіґарамі соші» («Гребля») почали публікуватися
статті, в яких розроблялася естетична теорія романтизму [4: 70-71]. Японські романтики справили вплив на подальший розвиток літератури початку ХХ століття, оскільки
вони першими виступили проти багатовікових феодальних забобонів, оспівуючи життя
людини з усіма її негативними та позитивними моментами. У 1900 р. після закриття
«Бунґакукай» новим осередком романтизму став журнал «Мьоджьо» («Вранішня зоря»),
у якому тривалий час публікувалася емоційна лірика Йосано Акіко (1878 – 1942 рр.).
Однак з часом романтизм поступається реалізмові і фактично закінчує своє існування із
закриттям журналу у 1908 р.
У свою чергу реалізм («шяшіншюґі» або «ґенджіцушюґі») сформувався під впливом
соціальної прози «шякай шьосецу», що зародилася вже після японсько-китайської війни
в умовах загострених внутрішніх протиріч. Розвиток цього художнього напряму у тісному зв’язку з романтизмом та пізніше з натуралізмом посприяв тому, що реалісти успадкували від романтиків спрямованість на боротьбу за свободу особистості, протистояння
традиційним канонам в описі характерів та тематиці творів [7: 135-136]. Затвердження
реалізму як головного методу в японській літературі почалося з роману Шімадзакі Тосона «Порушений заповіт» (1906 р.). З романтизму перейшов до реалізму Кунікіда Доппо
(1871 – 1908 рр.), ввівши в японську прозу новий реалістичний пейзаж.
Однак значний прорив у свідомості японців, на думку дослідника сучасної японської
літератури Дж. Рубіна, зробила перемога японців у російсько-японській війні, дозволив323

ши багатьом відчути, що час самопожертви закінчився [1: 59]. І саме в такій радісній
післявоєнній обстановці індивідуалізм набув широкого визнання – самовдосконалення
та накопичення власного майна більше не виправдовувалися інтересами родини або нації, як це робилося з початку доби Мейджі; молодь відверто дала собі волю у прагненнях «чуттєвої насолоди»; дезорієнтовані юнаки та дівчата поринули у пошуки змісту
життя, провідуючи філософію вільного кохання та емансипації жінок, які протирічили
традиційній системі родинних цінностей [6: 56-57]. І саме завдяки цим згубним тенденціям натуралізм проклав собі стежку у літературі Японії. Хоча його зерня і було посіяне
західною літературою страждань та поневірянь, а також творами Еміля Золя, проте індивідуалізм як ідея справив на його розвиток досить значний вплив, прокладаючи безмежну прірву між традиційною та «новою» літературою, проголошуючи силу плоті та
сенсуального світосприйняття.
Як не дивно, найвдалішим експериментом у межах «нової» літератури видався саме
натуралізм («шідзеншюґі»), який стрімко заполонив Японію на початку ХХ століття та
поєднав у собі риси і реалізму, і власне західного натуралізму. Цей напрям головний
літературний критик журналу «Тайо» («Сонце») Хасеґава Тенкей (1876 - 1940 рр.) проголосив «мистецтвом доби розчарування» [1: 60]. Таку назву натуралізм отримав завдяки тому, що західна література кінця ХІХ - початку ХХ століття, яка справила значний
вплив на його становлення, у зв’язку зі своїми скептико-декадентськими настроями асоціювалася у японців з розчаруванням і втратою будь-яких ілюзій. Тому у жовтні 1906 р.
на позначення таких настроїв і було запропоновано термін «ґенмецу» (розчарування).
Завдяки до болю та огиди достовірному життєпису з абсолютною відсутністю будьяких художніх прикрас і возвеличення людської натури письменникам, що представляли
«нову» японську літературу того часу, вдалося передати конфлікт поколінь, який полягав
у запереченні традицій минулого, посиленій увазі до плоті та сексу, інстинктів у житті
людини, пошуку «огидної» правди. Проте, на жаль, не усі письменники, що пробували
себе у цьому напрямі, прикрасили своїми творами японську літературу, оскільки вони
скористалися новими перевагами, що пропонував їм натуралізм, лише для того, щоб писати по-новому про секс, тим самим породжуючи майже безідейні та пусті твори з елементами порнографії. Прикладом таких творів можуть послужити пізні оповідання Оґурі Фуйо. Але таким майстрам натуралізму, як Кунікіда Доппо, Шімадзакі Тосон, Таяма
Катай (1871 – 1930 рр.), Нацуме Сосекі (1867 – 1916 рр.) та ін., вдалося вивести японську
літературу на якісно новий рівень, надавши їй глибоко філософського та психологічного
звучання.
У свою чергу натуралістичні тенденції вплинули на становлення нового прозового
жанру в японській літературі під назвою «ватакуші шьосецу» або відомого як егобелетристика [7: 141]. Цей жанр, що значно вплинув на становлення літератури першої половини ХХ століття, характеризується навмисною ізоляцією авторського «я» від суспільства, його життя та суспільних проблем, заглибленням в особисті переживання. Значний
вплив можна простежити і в поезії, в якій акцент зміщується до повсякденної дійсності,
а також відбувається перехід до вільної форми або «джіюші» (вільний вірш, верлібр).
Проте поети-натуралісти – Вакаяма Бокусуй (1885 - 1959 рр.), Маеда Юґурьо (1883 1951 рр.), Кубота Уцубо (1877 - 1967 рр.), Кавадзі Рюко (1888 - 1959 рр.), Сома Ґьофу
(1883 - 1950 рр.), - постійно відходять від нагальних життєвих проблем, обмежуючись
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сферою власне інтимних переживань та вузько побутової тематики, що до кінця першого
десятиліття ХХ століття призводить до того, що така поезія вичерпує сама себе.
Однак, не дивлячись на абсолютну відповідність натуралізму як літературного напряму потребам тогочасного японського суспільства, офіційна влада жодним чином не
збиралася миритися з «купою неосвічених молодиків без життєвого досвіду за плечима,
які не мали чого сказати досвідченим мужам, та ще й могли зашкодити усій молоді» [1:
64]. Наприклад, Міністр освіти Макіно Шінкен видав декілька директив, які критикували сучасну літературу за три шкідливі впливи:
1. пробудження неблагородних емоцій;
2. поширення індивідуалістичних, ліберальних ідей;
3. культивування песимістичного світосприйняття.
Певною мірою Макіно мав рацію, проте засоби, обрані владою для боротьби з натуралізмом, а саме: численні заборони творів, вилучення друкованих примірників, штрафи
тощо, - виявилися не досить ефективними. До того ж з появою натуралізму як самосвідомого літературного напряму постало питання щодо цінності та значення літератури
як покликання, яке значно змінило ставлення спільноти до письменників та художньої
літератури в цілому.
Однак з часом натуралізм починає відходити на задній план, викликаючи хвилю антинатуралістичних настроїв, які знайшли своє втілення у творах представників «ханшідзенсюґі» або антинатуралізму, що об‘єднав у собі різні художні напрями, школи та
течії. У своїй статті «Французький натуралізм та реакція на нього» Наґаї Кафу (1879
– 1959 рр.) висловив думку про те, що японські послідовники французького натуралізму
сприйняли його найгірші риси, внаслідок чого обрали безвихідний шлях розвитку [8:
93]. Хоча письменник і має рацію, проте не варто недооцінювати натуралізм як прояв
«нової» літератури, що відкрив шлях до глибинного самоусвідомлення та посприяв культурно-літературному поступові країни.
Зокрема, японський антинатуралізм відкриває нові можливості для японської літератури: представники спілки «Шіракаба» («Біла береза», 1910 р. – початок 20-х рр. ХХ
століття) проголошують світлі ідеали гуманізму; егобелетристи, наслідувавши від натуралізму принцип достовірного зображення дійсності, глибоко занурюються в психологічне та фізіологічне життя людини, виступаючи в ролі «матеріалу для експериментів»;
письменники-естети повертаються до вічного ідеалу краси, присвятивши своє життя та
творчість служінню красі.
Зокрема, хотілося б зауважити декілька слів про школу японського естетизму або
«тамбіха», найяскравішими представниками якої визнано Наґаї Кафу та Танідзакі
Джюн‘ічіро (1886 - 1965 рр.), чиї твори з визначеною естетичною позицією поклоніння красі чітко вписувалися в антинатуралістичний контекст [9: 244]. Для естетів було
характерним співвідношення традиції та новаторства, яке простежується у частих зверненнях до мотивів та образів традиційної японської літератури, захопленість добою Едо
з її багатою міською культурою. Проте такий художній прийом лише служив засобом
моделювання естетично-ідейного компоненту творів, в цілому підкреслюючи присутність елементів «нової» літератури. Зокрема, до таких елементів можна віднести прославлення чуттєво-тілесних насолод, занурення у світ внутрішніх пристрастей і бажань
персонажів тощо. Хоча і Наґаї, і Танідзакі у певні періоди свого життя та творчої кар’єри
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висловлювали жаль з приводу вульгарності та поверховості західної культури, що насаджувалася на початку ХХ століття в Японії, висловлюючи бажання повернутися до
традиційної японської естетики, їхні твори лише іноді за формою нагадують традиційну
японську прозу.
На жаль, оновлення японської культури та становлення якісно нової літератури на
початку ХХ століття було не довготривалим, оскільки викликало невдоволення правлячих кіл, і тому з середини 30-х років ХХ століття культурне життя країни опинилося під
контролем офіційної ідеології завдяки серії репресій. Однак навіть такий короткий проміжок часу значно збагатив культурне та літературне життя Японії, зокрема стверджуючи нові літературні напрями, течії та школи, запроваджуючи нові прозові та поетичні
жанри, пропонуючи якісно нові художні прийоми та методи відтворення тогочасної дійсності.
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СПЕЦИФИКА РЕЧИ В КОМЕДИИ
М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «СМЕРТЬ ПАЗУХИНА»
У статті аналізується специфіка мовлення твору: мовлення персонажів, авторське мовлення та неавторське слово. Також визначається зв’язок твору з традиціями
реалістичної літератури.
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В статье анализируется специфика и функция речи персонажей, автора и неавторское слово. Также определяется связь произведения с традициями реалистической
литературы.
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The article describes the specificity and function of personages’ and author’s speech, its
connection with the Russian literature.
Key words: function, speech, personage, author, M.Saltykov-Shchedrin.
М. Е. Салтыков-Щедрин – известный русский сатирик ХІХ в., известный, прежде
всего, своими очерками и романом «Господа Головлевы». Его драматическое творчество
в настоящее время практически забыто. Но темы, поднятые им в своих произведениях,
актуальны и сегодня. Одной из наиболее значительных комедий писателя является, как
известно, «Смерть Пазухина».
Эта комедия в 4-х действиях впервые напечатана в «Русском вестнике» в 1857 г.
Местом действия и рядом персонажей она тесно связана со сборником М. Е. СалтыковаЩедрина «Губернские очерки», а также с неоконченным циклом «Книга об умирающих».
В комедии изображён умирающий купец и его близкие, желающие нажиться после его
смерти. Вопрос поэтики драматургии сатирика является малоизученным и представляет
научный интерес для исследователей литературы. Целью данной статьи является анализ
языка произведения и определение его специфики.
Традиционно речь произведения делят на речь персонажей, речь автора и, так называемую, неавторскую речь. Рассмотрим каждую из них подробней. Согласно В. Е. Хализеву и Г. О. Винокуру, в речи реалистической драматургии XIX в. преобладают диалоги
над монологами, что объясняется ненатуральностью последних в пьесе [1: 205]. Текст
комедии «Смерть Пазухина» является именно таким, в нём действительно преобладает
диалог и его наиболее распространённый тип – содержательный: вопрос / ответ, добавление / пояснение / распространение, согласие / возражение, формулы речевого этикета
и пр. [2: 135]. Кроме этого характерным для драматической речи является обилие афоризмов, пословиц, разговорно-бытовых выражений. Писатели-реалисты стремились к
воссозданию разговорной речи в своих произведениях [1: 213]. Вот несколько примеров:
«недаром гласит народная мудрость: не плюй в колодец – испить пригодится...», «даровому коню, что в зубы смотреть», «чужая душа потемки», «зубы-то на полку положить
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придется», «Известно, девическая жизнь; как ее ни хлебай, все ни солоно, ни пресно»
[3: 83-96]. Эти пословицы характеризуют отношения между людьми. Есть в тексте и
русские народные пословицы, посвящённые изуверству и расколу. Например, «Кто пьёт
чай, тот спасенья не чай» [3: 65].
Речь персонажей, составляющая основной текст драматического произведения,
включает в себя, безусловно, не только содержательную сторону произведения, но определяет и характеристику действующих лиц. Так, особенности речи таких героев, как Живоедова, Велегласный, Баев выдают их незнатное происхождение и их статус в обществе.
К таким особенностям можно отнести просторечье, встречающееся, однако, и у других
персонажей: «чу», «дескать», «потудова», «покудова», «это именно», «хошь», «вишь» [3:
65-70]. Речь Ивана Пазухина отличается наличием уменьшительно-ласкательных суффиксов: «платьишко», «сертучишко», «Гаврюшенькой» и др. [3: 100, 101].
По речи Фурначева, Лобастова можно определить их общественное положение и др.
Так называемый, словоерс (напомним, что это название частицы «-с», прибавляемой к
концу слов в определённых ситуациях) употребляется нечасто, но его всё же можно найти у Семёна Фурначева, реже у Прокофия Пазухина. Данная частица происходит от слов
«сударь», «государь» и выполняет функцию обращения с почтением, некоего демонстративного самоунижения, а в конце XIX в. она начала приобретать дополнительную функцию подчёркивания смысла, давления, а также маркера иронии. В комедии «Смерть Пазухина» словоерс в репликах Фурначева выполняет функцию давления: «Нельзя, Анна
Петровна, нельзя-с», «Фурначев (снисходительно улыбаясь). Ну-с, будем говорить попроще...» [3: 81,84].
Кроме того, раскрыть характер персонажа помогают стилистические приёмы. Так,
например, у Велегласного находим библейские сравнения («словно даже мохом порос»,
«аки лев», «яко змию»), Лобастова – метафоры («Да где его, жениха-то, найдешь! Вот
и наклевывался было один соколик, да крылья, вишь, велики подросли, улетел!»), Прокофия Ивановича – повторы («Что ж это будет? что ж это будет?», «Кабы не деньги!
Господи, кабы не деньги!»). Перифраз встречаем практически у каждого: «Кондратий
Сидорыч» – удар (Лобастов); «курносая» – смерть (Баев); «мочалка», «украшение», «волосяное царство» – борода (Лобастов, Фурначев, Живновский) [3: 68-101].
В русской общественной комедии нередко использовался приём, при котором персонажи наделялись, так сказать, «говорящими фамилиями». Его использовал в своих
драматических очерках и М. Е. Салтыков-Щедрин. В комедии «Смерть Пазухина» таких
персонажей меньше, чем в более ранних драматических произведениях сатирика, но они
всё же присутствуют. Например, Никола Велегласный и Финагей Прохоров Баев.
«Велегласно» в словаре русского языка XVIII в. определяется как «громко, громким голосом; открыто, во весь голос; красноречиво; ирон. пространно, пышно, торжественно» [4: 9]. Именно последнее, ироническое значение слова, на наш взгляд, легло в
основу данной фамилии. Велегласный торжественно цитирует различные религиозные
источники: «А и деньги добыть можно, надлежит только умудриться яко змию – и деньги
будут!», «Оно, конечно, зазорно, сударыня, зазорно браду свою на потеху князю власти
воздушныя отдавать, однако ведь и закону, по нужде, премена бывает! На пользу древнему благочестию не токма временное брады стрижение, но и самая погибель души допущается...» [3: 68,70].
328

Пестун, т.е. воспитатель старого Пазухина, носит фамилию Баев. Баить значит говорить, болтать [5]. Возможно, такая «говорящая» фамилия определяет функции данного
персонажа в произведении. Он появляется только в начале пьесы и рассказывает о состоянии старшего Пазухина, в дальнейшем развитии пьесы он не участвует.
Друг Ивана Пазухина носит фамилию Лобастов. Лобастый обозначает большелобый
либо крупный, крепкий человек. Ещё одно значение слова –смекалистый, догадливый,
а иногда недоверчивый, скрытный человек. На наш взгляд, Лобастов представляется
именно таким, как в физиологическом, так и психологическом плане. На то, что Лобастов догадливый и хитрый человек, указывают интриги, которые он плетёт в пьесе наравне с другими персонажами.
Ещё одной отличительной чертой русской общественной комедии является употребление варваризмов и макаронизмов. В «Смерти Пазухина» они встречаются крайне редко, чаще всего определяя ироническое отношение автора к персонажу: «Просто
даже скверно смотреть на этого Прокофья, голубушка Анна Петровна. Намеднись вот в
церкви, так при всех и лезет целоваться – я даже сгорела от стыда... Вы возьмите, Анна
Петровна, я ведь статская советница, в лучших домах бываю, и вдруг такой афронт!» [3:
83; 8: 70].
Отдельного внимания заслуживает авторская речь, которую составляют ремарки.
В произведении преобладают ремарки интонационно-декламационные и ремарки психологических состояний, ремарки кинесики и мимики, ремарки перемещения по сцене
(мизансценические; сюжетообразующие). Интересно, что ремарки психологических состояний и интонационо-декламационные ремарки помогают составить общий портрет
персонажа. Например, статский советник Фурначев говорит «снисходительно», «наступая», «с достоинством», а иногда «вполголоса», когда речь идёт о планах на получение
наследства; отставной подпоручик Живновский – «робко», «задумавшись»; Прокофий
Иванович в присутствии Лобастова «мнётся», говорит «жалобно», «кланяясь», «с расстановкой». Если рассматривать ремарки
по формальным признакам расположения в тексте пьесы, то можно найти все традиционные группы ремарок: номинативные ремарки, афишные, ремарки деления на
действия, сцены, препозитивные, интерпозитивные, иннективные, постпозитивные [6:
11]. Особенность афишных ремарок заключается в том, что они встречаются не только в
начале произведения, но и походу пьесы вместе с появлением персонажа даётся его описание. Такая же особенность присуща и другим драматическим произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина и придаёт, как нам кажется, динамизм пьесе.
Помимо речи автора и персонажей в тексте используется так называемое неавторское слово: цитирование и аллюзии. «Цитирование – это прямое художественное использование первоисточника, введение текста другого автора в текст собственного произведения, прямое, а иногда опосредованное заимствование отдельных элементов и тем
из литературного первоисточника» (А.Галич). Н. Пьеге-Гро рассматривает цитату как
минимальную форму интертекста и выделяет такую функцию цитаты (кроме её канонической функции – «быть авторитетной» и передавать аутентичность), как характеристика персонажа.
По степени узнаваемости от цитат отличаются аллюзии, которые не прерывают текст
и заставляют читателя перенестись к чему-то аналогичному. Классическим примером за329

имствования (так называет этот приём А. Галич) являются библейские мотивы и образы
[7]. В комедии «Смерть Пазухина» можно найти множество библейских цитат и аллюзий. Например: цитата «И возлюбят людие...» из раскольнического «Слова от старчества
об антихристовом пришествии», «Постризало да не взыдет на браду твою...» из «Стоглава» (свода установлений церковного собора 1551 г.) «Аки лев рыкаяй ходит, иский кого
поглотити» – 1-е послание Петра (в оригинале «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить»), «Про родительское сердце еще царь Соломон в притчах писал»! из «Книги притчей Соломоновых»,
«...число 666...» – число, обозначающее антихриста и упоминающееся в Апокалипсисе
– раннехристианском произведении Нового завета и др. [3: 65-72, 98, 533]. Н. В. Климович различает три функции библеизмов в тексте: стилистическую, композиционную и
прагматическую. Стилистическая функция заключается в создании высокого стиля [9:
9]. Вспомним Велегласного (фамилия означает «торжественный»), которому принадлежит большинство библейской лексики. «Выполняя стилистическую, композиционную и
прагматическую функции, – пишет исследователь, – в художественном тексте библеизмы являются элементами, манифестирующими эстетическую информацию произведения и актуализирующими художественный смысл» [9: 11].
Анализ речи комедии «Смерть Пазухина» привёл к следующим результатам. Пьесе
характерно обилие афоризмов, разговорной лексики, отсутствие варваризмов. В данном
произведении писатель реже использует приём знаменательных фамилий. При помощи
интонационо-декламационных ремарок характеры пьесы получают дополнительную
окраску. Неавторская речь, чаще всего, представлена библеизмами. Каждая из этих особенностей помогает придать пьесе реалистический характер, создать неповторимый
колорит пьесы, реализовать смысл произведения. Специфика речи произведения доказывает, что пьеса «Смерть Пазухина» продолжает традиции русской реалистической
драматургии.
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ДРАМАТУРГИЯ Л.АНДРЕЕВА В ОЦЕНКЕ Л.ГУРЕВИЧ
У статті аналізуються погляди Л. Гуревич на драматургію Л.Андрєєва в контексті суперечок про письменника на початку ХХ ст. Показано, що, незважаючи на тонкий смак та естетичне чуття, вона не змогла прийняти та оцінити новаторства
Л. Андрєєва, зіставляючи його п’єси з реалістичною літературою, що задавало невірний контекст і приводило її до несправедливих висновків.
Ключові слова: літературна критика, стаття-паралель, рецензія, реалізм, модернізм.
В статье анализируются взгляды Л. Гуревич на драматургию Л.Андреева в контексте споров о писателе начала ХХ в. Показано, что, несмотря на тонкий вкус и
эстетическое чутье, она не смогла принять и оценить новаторства Л. Андреева, сопоставляя его пьесы с реалистической литературой, что задавало неверный контекст и
приводило ее к несправедливым выводам.
Ключевые слова: литературная критика, статья-параллель, рецензия, реализм, модернизм.
This article analyzes the views of L.Gurevich on L.Andreev’s drama in the context of disputes about the writer at the beginning of the twentieth century. It shows that, despite the
delicate taste and aesthetic sense, she could not accept and appreciate L.Andreev’s innovation,
comparing it with a piece of realistic literature, that gave the wrong context, and it led to incorrect conclusions.
Key words: literary criticism, article-parallel, review, realism, modernism.
Творчество Л.Н. Андреева всегда вызывало интерес критиков и исследователей.
Авторитетный в свое время литературный и театральный критик, прозаик, редактор
«Северного вестника», а позже «Русской мысли» Л.Гуревич посвятила Л. Андрееву две
статьи: «Оторванные души» (1908) и «Анатэма» (1909). Обе являются яркими страницами в литературно-критическом наследии Л. Гуревич и определяют позицию критика
по отношению к текущим литературным явлениям в целом. Статьи написаны в разных
жанрах: «Оторванные души» представляет собой статью-параллель. Последовательно
сравнивая «Черные маски» Л.Андреева и «Навьи чары» Ф.Сологуба, критик находит
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точки пересечения в мировосприятии писателей. Статья «Анатэма» - это рецензия на
одноименную трагедию Л. Андреева, в которой автор развивает мысль о приближении
кризиса в искусстве. «Анатэма» заканчивается словами: «Живая мысль не хочет признать себя безвольной и бессильной по отношению к совершающемуся» [1:83]. Новое
произведение Л.Андреева стало поводом для осмысления событий в литературной жизни России начала ХХ века.
Именно в этот период Л. Андреев был исключительно популярен и оказывал влияние
на современников. Это вынуждены были признать представители разных направлений.
Например, М. Горький говорил о Л. Андрееве, как о «самом интересном писателе Европы и Америки», «самом талантливом писателе двух частей света» [2:278]. Д. Мережковский полагал, что «по действию на умы читателей среди современных русских писателей
нет ему равного» [3:15]. Его произведения привлекали к себе повышенное внимание, а
критика стремилась оказать сопротивление, вернуть в привычные рамки литературного
процесса «выламывающегося» писателя. В прессе развернулась о нем широкая полемика. По мнению И.И. Московкиной, «писавшие о Л.Андрееве, как правило, пользовались
следующей схемой: закрепив писателя за одним из художественных направлений, приведя доводы в пользу своей концепции, найдя подтверждение ей в самом тексте, они
отмечали отклонение от канонов и традиций данного направления, и это становилось поводом для спора с автором. Такая схема была характерна как для критиков-реалистов, так
и для модернистов» [2:265]. Анализ откликов подтверждает справедливость этих слов.
Так, марксистская критика обращала внимание, прежде всего, на социальную проблематику его сочинений, поддерживая молодого писателя. Однако вскоре эта же критика,
не сумев оценить его поисков в сфере художественной формы, стала обвинять автора
в «предательстве» и «мародерстве». По мнению В.Воровского, «мысль Андреева, пораженная ужасом, поработила его художественное творчество, что и привело к отходу
от реализма» [2:5]. В сочувственных статьях М. Волошина, А. Блока, М. Горького, К.
Чуковского раскрывалось своеобразие его художественной манеры, особенности мировоззрения, определялось место писателя в русской литературе.
Критики и литераторы религиозно-философского направления возмущенно отмечали в произведениях Л. Андреева вольное изложение библейских сюжетов. Так, например, Д. Мережковский в статье «В обезьяньих лапах» писал, что Л. Андреев интуитивно
почувствовал важность постановки проблемы отношений Бога и человека, в чем автор
статьи видел важный знак времени.
В. Буренин в «Критических очерках», но уже по другим причинам, обрушил свой
гнев на рассказы Л. Андреева, называя их «белибердой», «грубой, натянутой и бессмысленной ложью» [5:368]. В. Буренин отказывает автору в таланте, не принимает его взгляд
на жизнь, его манеру письма, понимание человека как натуры двойственной, сочетающей в себе светлые и темные стороны. Близкой точки зрения придерживались гр. С.
Толстая, В. Розанов.
В полемическом запале критики забывали порой о том, без чего оценка художественного произведения и автора не может быть объективной: «Для того, чтобы правильно и
беспристрастно судить о художнике, нужно прежде всего понять его. А для того, чтобы
понять, нужно стать на его точку зрения,- взглянуть, хоть мельком, на мир его глазами»
[2:178], в противном случае критика становится вариантом «собственной полемики», то
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есть спор ведется не с автором, а с навязываемой ему концепцией. Это во многом совпадает с тем подходом, который исповедовала Л. Гуревич. Она не принимала взглядов
Л.Андреева и не пыталась понять его точку зрения. Если в статье «Оторванные души»
она высказывает жалость по отношению к писателю, то в рецензии на «Анатэму» ее
тон гораздо резче и безжалостнее. Л. Гуревич призывает соратников по перу «совлечь
пышное убранство обманных слов и разобраться в той путанице идей и понятий, которая
лежит в основе пьесы» [1:70]. Она была сторонницей реалистического способа изображения действительности и осуждала новые, непривычные для нее формы драмы.
Первая статья, с которой Л. Гуревич вступила в развернувшуюся полемику о творчестве Л. Андреева, была статья «Оторванные души», написанная в 1908 г. и опубликованная в газете «Правда», (позже она вошла в сборник статей «Литература и эстетика»).
В статье речь идет о Леониде Андрееве и Федоре Сологубе. Л. Гуревич не была первооткрывателем этой темы. Статью, в которой сопоставлялось творчестве этих писателей,
одним из первых опубликовал М. Волошин (1907). Вслед за ним «Тьму» и «Навьи чары»
сравнивали Вл. Кранихфельд (1908), В. Львов-Рогачевский (1908), М. Неведомский
(1908) и др. В рецензии Е. Лундберга (1914) предпринималась попытка сравнительной
характеристики двух драм - «Не убий» Л. Андреева и «Любовь над безднами» Ф. Сологуба. В. Боровский в статье «В ночь после битвы» (1908) ставил своей задачей определить
основы мировоззрения и творчества этих писателей. Иванов-Разумник в книге «О смысле жизни» (1908) анализировал творчество Ф. Сологуба и Л. Андреева под углом зрения
развития у каждого из них философско-этических традиций творчества Ф.Достоевского.
Для статьи М. Волошина толчком послужил третий выпуск альманаха «Шиповник»,
вышедший в декабре 1907 г., в котором были опубликованы рассказ Л. Андреева «Тьма»
и первая часть романа Ф. Сологуба «Навьи чары» («Творимая легенда»). Статья Л. Гуревич была написана год спустя после выхода седьмого выпуска альманаха «Шиповник», в
котором редакторы снова публиковали произведения обоих писателей: «Черные маски»
Л. Андреева и вторую часть романа Ф. Сологуба «Навьи чары».
И М. Волошин, и Л. Гуревич упоминают в своих статьях о теоретической невозможности и невероятности сопоставления таких писателей на страницах одного издания.
Но, по мнению М.Волошина, редакция «Шиповника» преследовала определенную цель,
идя на такой шаг. Вероятнее всего, именно в целях увеличения читательской аудитории
учредители альманаха решили печатать на страницах своего издания двух столь далеких
друг другу писателей. М. Волошин писал: «Та часть русской публики, которая любит в
Леониде Андрееве его мучительные искания и ценит его как мыслителя, та публика не
знает и не понимает ни горького сарказма, ни тонких намеков, ни сложной мифологии,
ни классической простоты языка Сологуба» [4:445]. Таким образом, редакторы пытались
привлечь почитателей таланта и Л. Андреева, и Ф. Сологуба к своему альманаху.
А. Блок придерживался иного мнения. Подводя литературные итоги за 1907 г., он
упомянул о новом художественном издании: «Составителями альманахов «Шиповник»
руководит только один принцип: собрать наиболее интересное и характерное, что может
дать современная беллетристика, живопись, лирика и драматургия, притом и русская и
иностранная» [5:199]. Эта позиция была близка и самому Л. Андрееву. Как известно, порвав в 1907 году с реалистическим «Знанием», он стал одним из редакторов нашумевшего альманаха «Шиповник». Уход писателя был вполне закономерен, так как Л.Андреев
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стоял вне группировок и считал, что искусство не может ограничиваться рамками «направленчества». Он писал, что А.Блок и Ф. Сологуб «литературу любят, быть может,
больше, чем мы – ибо утверждают ее самоценность» [5:221]. Но принцип «направленчества» не может выступать определяющим в отборе материала, а задачей сборников
должна являться «свободная человеческая мысль, вечно пытующая, вечно ищущая, и как
лучшее выражение ее – искусство, литература» [5:221].
Таким образом, «соседство» Л.Андреева и Ф.Сологуба в одном издании было целенаправленным. Далеко не всем понравилось подобное расположение материала. Так,
например, статья М. Волошина «Леонид Андреев и Федор Сологуб» сопровождалась
примечанием от редакции, которая категорически не соглашалась с автором в оценке писателей, указывая на значительность таланта Л.Андреева, демократизм его творчества и
на его высокую репутацию в широкой читательской среде, в то время как «Сологуб только теперь перестает быть писателем кружковым…»[5:449]. Действительно, начав писать
одновременно с А. Чеховым, Ф. Сологуб приобрел популярность гораздо позже. «Не
будь Сологуб так талантлив, как он есть, мимо его произведений прошли бы, не обратив
внимания. Его романы и рассказы очень легко назвать «ерундой», кривляньем или даже
бредом больного. Так многие и поступали. Но Сологуб талантлив», - утверждал критик
[6:143]. Что Ф. Сологуб - без сомнения «сильный» художник, вынуждены были признать
и те, кто не в состоянии был «расшифровать иконографические референции заумного
сологубовского текста» [6:143]. А это была большая часть читательской аудитории. Редакция «Шиповника», таким образом, намеренно публиковала произведения писателей,
вызывавшие полемику.
События в литературной жизни России начала ХХ столетия развивались настолько
бурно, что не только читатели, но порой и литературные критики едва поспевали следить
за их ходом. Критики видели свою задачу в разъяснении рядовым читателям тех или
иных специфических явлений. Таковым, по мнению Л. Гуревич, стало появление в «Шиповнике» произведений Л. Андреева и Ф. Сологуба. С одной стороны, сопоставление
этих авторов на страницах альманаха произвело на нее впечатление противопоставления. Критик отмечает, что эти писатели совершенно противоположны во всех отношениях – и по темпераменту: «Л. Андреев взвинченный, стремительный. Ф. Сологуб – тихий,
неподвижный, сосредоточенно-созерцательный», и по манере письма: «Л. Андреев беспорядочно бросает на бумагу крупные, яркие, кричащие слова. Ф. Сологуб пишет, как
высокий мастер поэтического слова. Каждая фраза его – нить прозрачных, самоцветных
камней, тщательно подобранная, перекрученная на особый сологубовский лад…», и по
стилю «…художественные замыслы Л. Андреева взлетают и рассыпаются подобно разноцветно-огненной ракете, пущенной в черное небо, а Ф. Сологуб неустанно копающийся во мгле мистических и сладострастных ощущений и только из них создающий и свои
тонкие ядовито-причудливые стихи, и свои глубокомысленные запутанные романы…»
[1:63].
С другой стороны, в произведениях двух писателей Л. Гуревич находит параллель,
общность, характерную, для того периода времени. Этой параллелью стала для автора
статьи общность в «душевных настроениях» и «недугах» писателей, которые проявились в подтекстах анализируемых произведений. Об этом же писал и М.Волошин: «…
если мы сможем отрешиться от всех форм и требований искусства, то мы найдем между
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ними некое отдаленное сходство, которое сведется к безвыходной муке земного воплощения и к тому осадку горечи и отчаяния, который неизбежно остается в душе, принявшей в себя обманное марево их произведений» [4:443]. Следовательно, Л. Гуревич
в своей работе развивает тезис, уже выдвинутый до нее М.Волошиным. Но он в своей
статье отказался от анализа идейно-художественного содержания произведений. «Тьма»
и «Творимая легенда» рассмотрены им, по словам Л. Иезуитовой, «как две формулы,
вмещающие два противоположных метода творчества». Л. Гуревич же пыталась найти в
них эстетическую ценность, как и в произведениях других писателей той поры.
Будучи театральным критиком, Л. Гуревич говорит о реакции зрителей на постановку пьесы «Черные маски» на сцене Драматического театра, которая не только взволновала и охватила их ужасом, но главное, «оставалась малопонятной, мучительной загадкой»
[1:61]. По мнению Л. Гуревич, такое же ощущение у читателя должен вызывать и роман
Ф. Сологуба. Очевидно, что эти произведения необходимо рассматривать в контексте
социокультурной ситуации той поры. Именно поэтому она утверждает, что «…никогда
эта вещь («Черные маски» Л. Андреева) не могла быть столь понятной и столь захватывающей, как именно в наше время, когда рушились многие надежды, многие догматы,
когда люди, в великом смятении не узнают ни самих себя, ни друг друга…» [1:63]. Но,
по мнению автора статьи, драматург не справился со своим замыслом, запутался в «сбивчивых, художественно незаконченных чертах». Пьесу Л. Андреева критик считает самоуверенно-спешной, полагает, что она больше похожа на черновик, чем на законченное
произведение, хотя и не сомневается в одаренности Л. Андреева. Что же помешало Л.
Андрееву донести до публики свой замысел? Критик объясняет это тем, что писатель не
успевал прояснять для себя художественное соотношение между фантазией (точнее тем,
что она творила в нем помимо его воли), и тем, что он «нащупывал сверлящим острием
рассудка» [1:63]. Однако критик предрекает безысходность его мысли и признается, что
именно это произведение Л.Андреева пробуждает в ней жалость к талантливому писателю: «Так ужасна эта трагедия его сознания, оторвавшегося от всякой живой правды,
так чувствуется в его вещи, что муки этой оторванности, этой духовной слепоты, этого
головокружения на краю черной бездны да конца пережиты им, а спасение все-таки ниоткуда не придет» [1:64].
Сопоставляя «Черные маски» Л. Андреева и «Навьи чары» Ф. Сологуба, Л. Гуревич
нашла «мостик», соединяющий эти два произведения: им оказался мотив одиночества.
Критик полагала, что создатель «Навьих чар» тоже «оторванная от мира, словно провалившаяся в самое себя, замурованная душа, с затаенным страхом перед обступающими
призраками…». Устами своего героя Триродова Ф. Сологуб раскрывает, по ее мнению,
свою сущность: «И как быть вместе, когда мы одиноки? Спадают маска за маской, и
ужасен лик раздвоенного бытия». Здесь она обнаруживает перекличку с философией
Л.Андреева. Ужас перед настоящим и будущим, ужас неверия и недоверия ко всему,
что живо чувствуется в подтексте романа Ф. Сологуба. Л. Гуревич с сожалением отмечает: «…в оторванной душе Сологуба, как и в душах его героев, нет стремления к
преображению жизни, зыбки мечты его об освобождении и обновлении земли» [1:64].
Состояние автора, полагает она, передается в словах его героя: «Я живу в странном и
неверном мире. Живу… А жизнь проходит мимо, мимо меня» (слова Триродова). Растерянность автора, пишет критик, очевидно: «В исканиях правды они терзаются сами и
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терзают других». Оба писателя чувствуют свою беспомощность, пытаются найти правильный выход, но путь обоих оказался слишком запутанным. В заключение статьи Л.
Гуревич обращает внимание еще на одну общую деталь: они небрежны по отношению к
публикации своих произведений. Так, критик называет вышедшую в свет часть романа
«набросками», считает его «художественно невыкованным». Автор статьи удивляется
нежеланию такого писателя «предать правду своей души в художественно-чеканной и
прозрачной форме, отбросив все мутное, рыхлое, случайное» [1:67]. Словом, Л. Гуревич
не приемлет новых форм, пытается пропустить произведение Ф. Сологуба через прокрустово ложе реализма.
Противоречивость мировосприятия Л. Андреева, смелость содержания раздражали
Л. Гуревич, как и других критиков. Она призывала его обратиться к опыту прошлых
поколений: «Л. Андреев не хочет подражать великим образцам! Он творит своего Анатэму из собственной души, - из современной, бесхарактерной, бессильно мечущейся
души, наглухо замкнутой от жизни, отрезанной от нее….»[1:71]. Таким настроением
проникнута статья Л. Гуревич «Анатэма», лейтмотивом ее является стремление автора
образумить Л.Андреева, вернуть на путь истинный. «Что случилось с Андреевым за эти
несколько лет, - задается она вопросом, -…его драмы – сплошной надрыв, неистовство,
подтачиваемого внутренним недугом надменного таланта…» [1:82]. Значимой является и первая фраза автора: «Нет ничего тяжелее, чем зрелище разлагающегося таланта»
[1:68]. В ней звучит уже не жалость, а уверенность критика в том, что писатель упрямо
идет по ложному пути. Л.Гуревич относит пьесу к разряду модернистских, видя в ней
все необходимые особенности подобного «литературного мышления и письма». Она
считает, что такие произведения уже нельзя назвать декадентскими, поскольку в них нет
«…ни той утонченной культуры личных и поэтических переживаний, ни той бунтующей, своевольной, хотя под час и запутывающейся мысли, которые отличают произведения всех наиболее крупных представителей западно-европейского и русского декадентства». «Анатэма» заставила Л. Гуревич особенно остро ощутить приближение кризиса
реалистического искусства. Она пишет: «Все сознают, что скоро - конец, и невольно
гадают о том, что ждет нас, и прислушиваются, и присматриваются к окружающему: не
нарождается ли что новое?» [1:83]. Критик осознает, что изменения в характере самого
художественного творчества неизбежны. Но она не понимает, вернее, не хочет признать,
что они уже наступили, «новое» уже «народилось», оно здесь, рядом, его только надо понять. Но Л. Гуревич всеми силами пытается доказать, что литературное будущее может
быть построено только на фундаменте, возведенном русскими классиками. Она готова
вступить в бой со всякой, по ее мнению, слепой реакцией, которая «всегда с особой ненавистью попирает все приемы, топчет все ценности, добытые в предыдущем, готова
подражать позавчерашнему дню, лишь бы не уподобиться вчерашнему, круто заворачивает эволюцию назад, чтобы лишь после напрасной затраты времени и сил дать ей
повернуться вперед»[1:83].
С одной стороны, Л. Гуревич восхищается «грандиозной» темой, затронутой в «Анатэме», попыткой художественно разрешить ряд мировоззренческих вопросов: о границе
человеческого познания, о соотношении теоретического и практического разума, о рациональном и иррациональном началах человеческого бытия, а главное – попыткой нового
прочтения мирового мифа об Искусителе. С другой стороны, автор, как и в предыдущей
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статье, упрекает Л.Андреева в неумении донести свои замыслы до читателя. «Какие-то
отрывки своих и чужих больших мыслей мечутся в произведении известного писателя,
- пишет Л. Гуревич, - какие-то крупные, размашистые штрихи, - намеки на незавершившиеся в его фантазии образы, - мелькают у него в бешеном водовороте фраз, и что-то
шевелится в уме и воображении читателя» [1:69]. Л. Гуревич категорически заявляет, что
«Анатэма» - не художественное произведение и не глубокая идейная концепция, а «хаос
и недомыслие». Критик обвиняет в драматурга в отсутствии чувства ответственности за
всякое написанное слово, «без которого так легко гаснет талант, и произведение яркой
фантазии превращается в мутную мазню». Кроме того, она считает, что ни один мотив
у Л. Андреева не разработан до конца. Л. Гуревич перечисляет наиболее уязвимые, по
ее мнению, места пьесы, акцентирует внимание на центральных образах. Она полагала, что история Давида Лейзера составляет «живой центр пьесы и могла бы вырасти в
настоящую трагедию», но это автору пьесы не удалось. Зато изображению «бытового
фона», который не играет в пьесе, по мнению критика, какой-либо существенной роли,
Л.Андреев уделил десятки страниц. Очевидно, Л. Гуревич не смогла понять и акценты,
расставленные модернистом в пьесе. Более того, автору статьи не удалось расшифровать
ни «символы», ни «стилизацию», ни раскрыть двоящийся образ Анатэмы. Не приемлет
она и нетрадиционность формы. Все эти факторы послужили основанием для резко отрицательной оценки пьесы. «Такие произведения, как «Анатэма», - пишет критик, - распространяют в человеческих душах не свет, а туманы и мрак, могут содействовать только
художественной реакции, в самом вульгарном и обидном смысле этого слова» [1:70].
Пьеса Л. Андреева «Анатэма» не была принята Л.Гуревич, как и другие пьесы писателя.
Она анализировала их с реалистических позиций. Признавая, что ее современники стали
свидетелями нового этапа развития искусства, все же с категоричной определенностью
продолжала отстаивать реалистические принципы.
Эстетические взгляды Л. Гуревич формировались под воздействием творчества Н.
Гоголя, Л. Толстого, А. Чехова. Свою статью «Посмертный лик Чехова» она закончила словами: «Модернизм минет, а Чехов останется, как предтеча новой художественной
литературы» [1:60]. В известной мере она оказалась права: модернизм, действительно,
уступил место новым художественным явлениям, а Чехов остался одним из наиболее известных русских писателей. Но именно он пролагал пути модернистской драме и именно
он меньше всего годился на роль пророка реалистического искусства.
Статьи Л. Гуревич представляют собой интересный и важный пример борьбы за становление нового русского искусства. Она внесла огромный вклад в популяризацию произведений символизма, всячески поддерживала молодые таланты, полагала, что литература может и должна искать новых средств выразительности для отражения драматической русской действительности. Но когда ей приходилось сталкиваться с результатами
поисков таких средств, она оказывалась беспомощной, умея сопоставить произведения
новой литературы лишь с понятными ей реалистическими образцами, а это заведомо
уводило ее от желаемого результата.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ АРАБСЬКОЇ ПІСНІ
(на матеріалі пісень Східного Середземномор’я)
У статті розглянуто характерні для сучасної арабської пісні, представленої у медіадискурсі регіону Східного Середземномор’я, принципи комунікативної організації, які
репрезентують її як ідіоетнічно маркований жанр мовлення.
Ключові слова: мовленнєвий жанр, медіадискурс, комуніканти, комунікативна ситуація, арабська пісня.
В статье освещены характерные для современной арабской песни, представленной
в медиадискурсе Восточного Средиземноморья, принципы коммуникативной организации, которые представляют её как идиоэтнически маркированный жанр речи.
Ключевые слова: жанр речи, медиадискурс, коммуниканты, коммуникативная ситуация, арабская песня.
The present paper deals with some characteristic communicative organization principals
of modern arabic song, which is represented in media discourse of Eastern Mediterranian region and gives an idea about this speech genre as about one presenting the culture.
Key words: genre of speech, media discourse, communication figure, communicative situation, arabic song.
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Постановка проблеми і завдань дослідження. Жанри художньої комунікації останніми десятиліттями набули особливого інтересу як матеріал для лінгвістичних та міждисциплінарних досліджень. Причиною цього є не лише антропоцентрична спрямованість сучасної наукової парадигми, але й явище «прагматичного повороту» у лінгвістиці,
що передбачає перехід від поняття мови як «явища у собі» до розгляду її у контексті
живого мовлення. Сприяє формуванню такого погляду також розвиток технічних засобів
комунікації, представлених, зокрема, медіадискурсом. Об’єктом дослідження у пропонованій статті є принципи комунікативної організації сучасної арабської пісні Східного
Середземномор’я як мовленнєвого жанру (МЖ).
Аналіз останніх публікацій та актуальність дослідження. Про актуалізацію комунікативних можливостей мистецтва пишуть В.Ізер [1], Ю.М.Лотман [2], М.Бахтін [3];
зокрема, музичних жанрів – І.В. Цурканенко [4], І.Савчук [5], Б.Сюта [6]. Теорія мовленнєвих жанрів, методика дослідження їх висвітлюється у працях Т.Шмельової [7:88-95],
А.Вежбицької [8], Ф.Бацевича [13;12] та інших учених. Як межовий напрям досліджень,
мовленнєвожанровий підхід дуже тісно переплітається із лінгвістичною прагматикою і
теорією дискурсного аналізу. Актуальність теми зумовлена необхідністю побудови моделі ситуативного мовленнєвого жанру арабської пісні зазначеного регіону з метою детальніших розвідок у напрямку побутування «живого мовлення» в етнолінгвокультурі
арабофонів.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження у пропонованій статті є тексти арабських пісень ареалу Східного Середземномор’я, представлених у межах медіадискурсу та відібраних методом суцільної вибірки. Предметом дослідження є характеристики арабської пісні як мовленнєвого жанру за допомогою прагматичного аналізу
жанрових одиниць.
Мета дослідження. Метою дослідження є визначення жанротвірних ознак МЖ
арабської пісні обраного регіону, що являють собою чинники комунікативної організації
даного МЖ.
Основний матеріал і наукові результати дослідження. Розглядаючи комунікативні
можливості та стильові особливості жанру сучасної популярної пісні як елементу медіадискурсу, маємо зазначити її дотичність до двох стилів комунікації – поетичного (художнього) та публіцистичного. С.Локтіонова пише: «Для публіцистики характерна пряма
суб’єктивність; оцінність у жанрі пісні виявляється у зв’язку з поетичною репрезентацією
дійсності, метафоричністю та образністю, які притаманні поетичному мовленню» [9:1].
Таким чином, мовленнєвий та літературний жанр постають як єдність живого,
об’ємного, багатошарового явища, що реалізують себе у межах поетичного, художнього,
пісенного дискурсу, його мовленнєвий потенціал підсилюється каналом комунікації.
На таку суміжну гібридність у жанрових межах вказує й представник деконструктивізму Пол де Ман: «Перевертається літературній канон та робить невизначеною межу
між літературним та нелітературним дискурсом» [10:121]. Дискусійним залишається питання про розгляд сучасної пісні у межах фольклору/постфольклору/сучасного міського
фольклору [11: 224-239]. Але, так чи інакше, аналіз фольклорних засобів мови, у яких
віддзеркалюються специфічні народні принципи та максими спілкування, репрезентовані у художньому творі, зокрема у пісні, має доповнити загальну картину її організаційної
специфіки, оскільки саме імпліцитно присутні ідіоетнічні чинники формують пісню як
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національне художнє явище. Багатошаровість МЖ зумовлює складність подання хоча
б певною мірою повного висвітлення його характеристик, у зв’язку з чим Ф. Бацевич
слушно вказує на певну невизначеність прагматичних складових спілкування та висловлює сумнів щодо можливості повного опису їх попри значну роль останніх у комунікації
[12:134]. Зважаючи на вищевикладене, будемо вважати жанр арабської пісні синкретичною єдністю мовленнєвого, літературного та фольклорного жанрів, але у межах даного
дослідження торкнемося її жанровомовленнєвих принципів організації, одразу зауважуючи що такий опис не може бути повним з огляду на об’ємність його складових. Тому
зупинимося лише на деяких чинниках.
Принципи комунікативної організації МЖ формують об’ємну модель, що включає
прагматичні чинники, котрі «пов’язуються із вивченням функціонування мовних одиниць у мовленні, комунікації, в їх тісному зв’язку з учасниками, контекстом і ситуацією
спілкування» [12:225]. Так чи інакше, виявлення прагматичних особливостей певного
культурно маркованого МЖ співвідноситься з мовною особистістю комунікантів, яка є
носієм не лише прагматичних настанов, але й культурно зумовлених особливостей світосприйняття та вербальної поведінки, що знаходять своє втілення у продукованих нею
дискурсах.
Характерні для кожної лінгвокультури норми і цінності виявляються в комунікативних діях її представників, а також реалізуються в усіх типах дискурсу даної комунікативної культури. Існують певні уподобання щодо вибору вербальних, невербальних,
паравербальних засобів комунікативної організації. Кожна етнолінгвокультура має свій
інвентар мовленнєвих жанрів. МЖ пісні для арабомовного ареалу розвивається у зв’язку
зі своїм культурно обумовленим сценарієм – «сценарієм того, що хтось може чи не може
робити, може чи не може сказати, а також того, що добре говорити чи казати» [8: 111].
А. Вежбицька зазначає: “Мовленнєві жанри, сформовані певною мовою, є одним з найкращих ключів до культури даного суспільства” [Там само].
Відповідно, й МЖ арабської пісні розвивається за системою параметрів цієї культури, що реалізують себе в устах виконавця чи автора музичного твору. Відображення
специфічної мови даного жанру можемо побачити на прикладі тематичного репертуару
аналізованих пісень або на прикладі вербальних засобів на позначення того чи іншого
явища об’єктивної дійсності. Показовими у цьому сенсі є пісні-газелі, пісні-описи картин близькосхідної природи.
Принципове значення має прагматичний ракурс дослідження популярної пісні [9:
1]. Аналіз мовленнєвих засобів та експресії виконання дозволить краще описати мовленнєвий задум адресата, висвітлити мовленнєві тактики, завдяки яким він втілює свій
задум у реальність. Особливості стилю, манери виконання, лексичних засобів мовлення
вказують на ідіоетнічні особливості комунікативної поведінки у ситуативному контексті
пісенного дискурсу представників даного етносу, у даному випадку – арабської пісні
Східного Середземномор’я:
Ya ţaīr… ya ţaīr
Uā ħayāt rīšatak uā ayāmī siuā
Uā ħayāt zahru l-šūk ua hubūbu l-hauā
Īn kunnak li‘aindahom raiħ…uā ğannu l-hauā
Ĥuźnī lau daqiqa…uā raddanī…ia ţaīr
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Ya ţaīr… ya ţaīr ‘alā ţarāfu d-duniā
Laū fīk taħkī lilħabāib šo binii
(Ліванська пісня//Фейруз//Пташко, пташко…дні мого життя злічені як твої пір’їнки.
Життя немов троянди із шипами, неначе пориви вітру. Якщо летиш до нього, до раю кохання, візьми мене з собою - туди й назад, хоч на хвилину. Пташко, пташко на краю світу,
якби ж ти могла сказати коханому, що відбувається зі мною…)
Приклад ілюструє мовну особистість автора та виконавця цієї ліванської пісні як
представника арабської етнолінгвокультури на вербальному, прагматичному та когнітивному рівні. Комунікант - виконавець, ліричний герой, який звертається до птаха,
одночасно учасниками МЖ є автор та аудиторія. Адресат є представником ліванської
етнолінгвокультури. Адресант розгортає свої комунікативні дії в умовах зниженої тональності, оскільки виконавець звертається до слухача та до свого уявного співрозмовника як до близького знайомого (подібна форма звернення до співрозмовника в арабській
етнолінгвокультурі є прийнятною лише у комунікативній ситуації за участі комунікантів близького ступеню знайомства, рівних за комунікативним статусом), розкриває свої
сердечні таємниці, - подібна тактика створює комунікативний ефект фамільярності та
емотивності. Таким чином автор та виконавець втілює комунікативну стратегію зізнання
у коханні, висловлення туги за об’єктом обожнювання. Через посередництво еліптичних
конструкцій, порівнянь, повторів автор знову ж таки передає конотацію емотивності,
одночасно окреслюючи особливості художнього стилю автора.
Варто згадати, що МЖ являє собою типовий спосіб побудови мовлення, у ньому
реалізуються комунікативні стратегії, тактики адресата [13:24]. Як зазначає М. Бахтін,
жанрами «потрібно добре володіти, щоб вільно користуватись ними...Якби МЖ не існувало і ми б не володіли ними, якщо б нам доводилося створювати їх уперше в процесі
мовлення, то мовленнєве спілкування було би практично неможливим» [14: 449-451].
З іншого боку, на гнучкість МЖ вказують можливість інтонаційного, стилістичного, експресивного оформлення, безмежність сфер побутування його, відповідно до сфер
діяльності мовної особистості. З огляду на це, можемо припустити існування якщо не
повного, то хоча б приблизно чіткого переліку параметрів, який би зміг створити уявлення слухача про МЖ пісні, зокрема арабської, як про існуючу у свідомості структуру та
типовий спосіб побудови мовлення, відмінності паралельних структур якого полягали в
особливостях експресивного оформлення, ситуаціях відтворення.
Одним із визначальних чинників комунікативної організації у лінгвістичній прагматиці є інтенція або ж комунікативна мета. У мотиві мовлення, меті, інтенції ми вловлюємо потреби адресата, його очікування від іншого учасника інтеракції: залежно від
комунікативної мети, мовець з усього арсеналу МЖ обирає один, найбільш відповідний
до форми її реалізації. Пропонуючи МЖ як особливу модель висловлення, яка визначається тим хто-кому-про що-як говорить, враховуючи те, що було, і те, що потім буде у
спілкуванні [7:88-99], Т.Шмельова розробляє типову схему-модель - так званий «паспорт
МЖ», який включає в себе: комунікативну мету (інформативну/імперативну/етикетну/
оцінну), концепцію автора і концепцію адресата (те, ким вони є), подійний зміст, чинники комунікативного минулого (ініціативність чи реактивність) та майбутнього (подальший розвиток мовленнєвих подій), параметри мовного втілення (клішованість/неклішованість, повнота інформації).
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Деякі вчені пропонують доповнити створену модель критеріями каналу комунікації
та чинником тональності [12: 56; 14: 28]. Визнаючи розмитість ситуативних рамок, можна запропонувати для аналізу чинники стратегій/тактик спілкування, максим спілкування, що реалізуються у даному МЖ.
Пісня, як МЖ, що входить до корпусу пісенного медіадискурсу за тематичною приналежністю, дозволяє нам звернутись також до порівняльного аналізу чинників її комунікативної організації з позицій медіадискурсу, і хоча співвідношення між МЖ та дискурсом є дещо розмитими, але сприятиме чіткішому визначенню принціпів комунікативної організації.
Свою систему параметрів для медіатекстів запропонувала Т.Добросклонская. «Концепція медиатексту як об’ємного багаторівневого явища доповнюється стійкою системою параметрів, що дозволяє подати якомога точніший опис того чи іншого медіатексту
с позицій особливостей його створення, каналу розповсюдження та лінгво-форматних
ознак»[15:42]. Вказана система характеризується такими суттєвими параметрами, як: 1)
спосіб створення тексту (авторський – колегіальний); 2)форма створення (усна – писемна);
3)канал розповсюдження (засоби масової інформації – носії: печать, радіо, телебачення,
Інтернет); 4)функціонально-жанровий тип тексту (новини, коментарі, публіцистика, реклама); 5)тематична домінанта або приналежність до того чи іншого стійкого медіапотоку.
За цими критеріями арабська сучасна пісня Східного Середземномор’я є: за формою
створення – письмовою, формою відтворення – усною; способом створення тексту – авторською, але у своєму кінцевому варіанті – колегіальною, каналом розповсюдження її
є радіо, телебачення, мережа інтернет. Функціонально-жанровий тип тексту – публіцистичний, за критерієм тематичної домінанти можемо виділити групи, проте весь її репертуар можемо віднести до пісенного дискурсу.
Порівнюючи дві моделі - тексту медіадискурсу та паспорту МЖ, ми знаходимо багато спільного: усі перелічені параметри є актуальними для МЖ, наголошують на необхідності аналізу каналу комунікації та особливостях відтворення для текстів медіапотоку.
Проаналізуємо приклади МЖ арабської пісні за критеріями паспорту МЖ:
Al-bint al-šalabīa
‘ayūnuha lūzia
Baħabbak min qalbī
Ya qalbi enti ‘ainayā
Taħta l-rumāna ħubbī ħakānī
Uā sama‘anī ġannānī
Uā ‘ayonī uā tuġāzalu fiā
(Ліванська пісня//Фейруз// Дівчина з племені Шалабі з мигдалевими очима. Щирим
серцем люблю тебе, о серце моє, ти все, що в мене є. Під гранатовим деревом моє кохання говорило зі мною, слухало мене, співало мені та залицялося до мене).
Комунікативна мета: Представити образ шалабійської дівчини, здійснити емоційний вплив на слухача, бажання розважити, стати відомим, фатичність – встановлення
контакту з аудиторією.
Концепція автора: 1)автор-ліванець, що створює музичний твір та втілює через нього свій художній хист; 2) ліванська виконавиця, що інтерпретує образ ліричного героя,
створює атмосферу, загальний настрій, передає авторський задум.
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Концепція адресата: 1)адресат - видуманий персонаж; 2)адресат –слухач/аудиторія.
Подійний зміст: складається з двох мікроподій: 1)картини реалій, що оточують арабську дівчину з племені Шалабі; 2) особисті переживання ліричної героїні, розмова з образом кохання.
Чинники комунікативного минулого - ініціативний МЖ; а майбутнього - націленість
на певний емоційний стан слухача, вияв симпатії до твору з боку слухача.
Параметри мовного втілення: діалектне мовлення, вживання дієслів чуттєвих станів - tuġāzalu fiā, baħabbak, імен, що співвідносяться з сферою особистих переживань
– qalbi, ‘ainayā, ħubbī. Індивідуальний стиль автора виявляється у створенні образу дівчини-бедуїнки, яка веде ліричний діалог із своїми почуттями; мова його тексту є легкою
та поетичною, цікавим є образ гранатового дерева.
Māšī bišāri‘ hādī’ ĥālī min al-bašar
Bas ana uaħdī uā l-mižalla uā l-matar
Biħuđni l-ħaqiba uā l-dafātir uā l-şūuar
Aš-šams ġābat uā l-rīħ tal‘ab bil-šağar
(сирійська пісня//Кадем Аль-Сагер//Прогулююсь тихою та безлюдною вулицею.
Лиш я один, і парасоля, й дощ. В руках торбина, зошити й малюнки. Сонце заховалося,
а вітер грає з деревами.)
Комунікативна мета: емоційний вплив на слухача, передати меланхолійний стан героя, що крокує вулицею, здобути популярність.
Концепція автора: 1)автором даного музичного твору є сирійський сучасний поет
Нізар Аль-Каббані, який через посередництво віршованої форми репрезентує своє творче світосприйняття; 2) виконавець в образі ліричного героя створює атмосферу, загальний настрій, інтерпретує авторський твір, наближує його до аудиторії, посилює комунікативний ефект.
Концепція адресата: 1)адресат - внутрішній світ ліричного героя, його ставлення до
прогулянки містом; 2)адресат – слухач/аудиторія.
Подійний зміст: складається з таких мікроподій: 1)картина вулиці, якою крокує ліричний герой; 2) особисті переживання ліричного героя під час перебування на безлюдній вулиці.
Чинник комунікативного минулого - ініціативний МЖ; майбутнього - емоційний
стан слухача, переданий виконавцем, можливе бажання слухача повернутися до прослуховування твору.
Параметри мовного втілення: сирійський діалект арабської мови, вживання іменників на позначення явищ оточуючої дійсності - šāri‘,Aš-šams, l-matar, l-rīħ. Стан героя
позначається через смислове поле «самотній»: Bas ana uaħdī, bišāri‘ ĥālī min al-bašar. Індивідуальний стиль автора розкривається через манеру художнього, витонченого опису
картини безлюдної, зрошеної дощем вулиці, якою крокує герой, зображення душевного
стану героя ідентичного з вуличною картиною.
Min nişfi s-sā‘a mau‘adnā kān ma‘a ānnahu taraknā
Min zaman ta‘uā‘adna fī nafs al-makan
Lissahu mā ‘am tīği kamān
Šū ‘am besīr…Kulluhū t-ta’aĥīr
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Mašaitu s-sa‘a mašaitu min zamān
Šū ha t- ta’aĥīr
(Йорданська пісня//Тарек Аль-Насер//Півгодини тому було наше побачення, але ми з
тобою давно вже не зустрічаємося у звичному місці. Ти ще не прийшла. Що би значило
це запізнення? Чекав годину, чекав безкінечність…Як розуміти це запізнення?)
Комунікативна мета: здійснити емоційний вплив на слухача, передати настрій нетерплячості, обурення, співчуття до себе самого, набути популярності, заохотити слухача до повторного відтворення пісенного твору/творів автора.
Концепція автора: 1)автор - йорданський композитор та виконавець, який створює
музичний твір та втілює через нього свій творчий потенціал; 2) виконавець, що створює
образ ліричного героя і загальний настрій. Ліричний герой – йорданець, котрий у властивій йому манері висловлює обурення з приводу запізнення героїні та його тривалого
очікування.
Концепція адресата: 1)адресат - лірична героїня; 2)адресат – слухач/аудиторія.
Подійний зміст: складається з таких мікроподій: 1)опис особистих переживань автора з приводу запізнення коханої ; 2) звинувачення на адресу коханої.
Чинник комунікативного минулого - ініціативний МЖ; майбутнього - направлений
на здобуття популярності серед аудиторії, направленість на зворотній зв’язок із слухачем.
Параметри мовного втілення: діалектне мовлення, вживання емоційно забарвленої
лексики – Šū – у значенні обурення; еліптичних конструкцій, повторів: Šū ‘am besīr, Šū ha
t- ta’aĥīr, Kulluhū t-ta’aĥīr, що створюють ефект емотивності, інтенсивності дії. Індивідуальний стиль автора зводиться до опису його внутрішніх переживань клішовано, стисло.
Аналіз комунікативних принципів організації МЖ пісні вказує на об’ємність, багатошаровість її організаційної моделі. Даний МЖ поєднує у собі риси МЖ, тексту медіадискурсу, літературного жанру.
Таким чином, можемо відмітити, що у піснях Східного Середземномор’я чинники їх
комунікативної організації як МЖ, співвідносяться із його параметрами. Аналіз прикладів на прагматичному, вербальному, частково – на когнітивному рівні ілюструє ідіоетнічну маркованість даного МЖ. Подальша перспектива розвідок у даному аспекті полягає
у порівняльному аналізі МЖ пісні із іншими жанрами арабського «живого» мовлення.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В РОМАНЕ ДЖЕНИС КУЛЫК КИФЕР «THE GREEN LIBRARY»
Стаття присвячена дослідженню проблеми амбівалентності національної ідентичності головної героїні роману «The Green Library», створеного сучасною канадською
письменницею Дженіс Кулик Кіфер. Здійснюється аналіз тексту роману у рамках методу дослідження проблеми ідентичності.
Ключові слова: гендер, амбівалентність національної ідентичності, криза ідентичності.
Статья посвящена исследованию проблемы амбивалентности национальной идентичности главной героини романа «The Green Library», написанного современной канадской писательницей Дженис Кулык Кифер. Проводится анализ текста романа в рамках
метода исследования проблемы идентичности.
Ключевые слова: гендер, амбивалентность национальной идентичности, кризис
идентичности.
The article is devoted to the research of heroine’s national identity’s ambivalence in the
novel «The Green Library» by Janice Kulyk Keefer, modern Canadian writer. The text of the
novel is analyzed in terms of the identity’s research method.
Key words: gender, the ambivalence of national identity, the crisis of identity.
К числу наиболее обсуждаемых тем в современном гуманитарном дискурсе относится тема кризиса национальной идентичности. Ускорение ритма жизни, увеличение количества «ролей», которые вынужден исполнять человек, живя в современном обществе,
- все это делает актуальным определение идентичности отдельных индивидов. Каждая
личность непрпеменно стремится соотнести себя с какой-либо группой - в этом в общих
чертах заключается суть самоидентификации. Однако границы между современными
сообществами становятся все более размытыми, что объясняет сложность их четкого
определения в исследовтельских кругах. Ускорение в мире процессов интеграции и глобализации, с одной стороны, и активизация этнического и национального сепаратизма, с другой, делают как никогда раннее актуальной проблему национальной идентичности.
Феномен идентичности издавна изучался разными гуманитарными науками. Основы
изучения были заложены философией. В этой связи чаще всего рассматривают концепции Дж. Локка, И. Канта, Г. Гегеля, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера. В психологии проблему идентичности разрабатывали З. Фрейд, К. Юнг, Э. Эриксон и Э. Фромм. Теория Э.
Эриксона легла в основу изучения идентичности в XX и XXI веке. Социологи Ч. Коули,
Дж.Г. Мид, П. Бергер, Т. Лукман, Г. Тэджфел внесли вклад в изучение идентичности как
общественного явления. Отечественная и зарубежная наука исследовала идентичность и
как этнический феномен.
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Однако необходимо отметить, что для большинства сообществ, которые неразрывно связаны с современным миром, в той или иной мере характерно состояние кризиса идентичности. Оно является частью давно описанного «состояния постмодерна». С.
Хантингтон в своей работе, которая посвящена проблеме американской национальной
самоидентификации, отметил, что кризис национальной идентичности наблюдается повсеместно, то есть носит глобальный характер [1]. Поэтому можно предположить, что
переход от эпохи модерна – периода, в котором доминирующую роль играли национальные государства и сообщества с четкой идентичностью, к постмодерну, в рамках которого царит бесформенность и разрозненность глобальной антикультуры, мешает нациям
самоопределиться и найти ответ на вопрос С. Хантингтона, который он сделал заглавием
своей книги: «Кто мы?» [1]. Это свидетельствует о том, что на современном этапе проблема идентификации в любой стране является частью мировой. Этот факт определяет
также важность проблемы амбивалентности идентичности и необходимости найти ее
решение.
Актуальность данной статьи объясняется недостаточностью исследования проблемы национальной идентичности применительно к канадскому обществу рубежа XX и
XXI веков, с одной стороны, и остротой проблемы идентичности сегодня во всем мире,
особенно в Канаде, – с другой.
Канадское общество, вобравшее в себя огромный культурный вклад народов, иммигрировавших в Канаду в разные периоды, представляет собой примечательный историко-культурный феномен. На этом фоне художественные произведения Дженис Кулык
Кифер представляются интересным материалом для изучения в контексте особенностей
многонационального канадского общества конца ХХ – начала ХХІ века и проблемы соотношения индивидуальной и коллективной национальной идентичности.
С самого рождения смешанное происхождение (украинцы со стороны отца и польские иммигранты со стороны матери) заложило основы двойной идентичности, свойственной ее личности. Склонность и стремление Дженис Кулык Кифер к поэтическому
творчеству, писательской и преподавательской деятельности позволили ей с двух сторон, творческой и научной, переосмыслить и передать нам свой особый этнокультурный
опыт в общественной и литературной сфере. Феномен Дж. Кулык Кифер являет собой
синтез культур Англии, Канады и Украины, а проблема двойственности национальной
идентичности находит прямое отражение в ее творчестве, в частности, в романе «The
Green Library».
Следовательно, целью настоящей статьи является исследование проблемы амбивалентности национальной идентичности главной героини романа Дж. Кулык Кифер «The
Green Library» [2], которая, на первый взгляд, может показаться художественным отражением самой писательницы. Однако если мы углубимся в текст романа, то мы обнаружим, что в отличие от Ивы Чаун, сама Дж. Кулык Кифер изначально знала о своем неканадском происхождении, она знала об украинских корнях своего рода, но сознательно
дистанцировалась от всего, что могло бы связывать ее со Старой Родиной. Ива Чаун,
напротив, неожиданно для себя обнаруживает, что в ее венах течет не чистая англо-саксонская кровь, но еще и кровь тех людей, которых коренные канадцы уничижительно
называют «бохунками» - выходцами из Центральной Европы. Несмотря на то, что весь
роман построен по принципу коллажа, повествование постоянно ведется от имени раз347

ных героев, действие романа непредсказуемо смещается в пространстве и времени, тем
самым дезориентируя читателя, тем не менее, каждая его часть четко отражает борьбу
и стремление Ивы к воссозданию полной картины своего прошлого. Она жаждет воссоединения с утраченным отцом и новое обретение своей первой любви времен юности.
В самом начале рассказа автор дает определенную характеристику своей героини: она
сорокатрехлетняя «100% американская принцесса из богатого рода» в Торонто (здесь и
далее перевод мой – А.В.), кроме того у нее «нет себя…нет ни себя, ни собственной жизни», она «опустошена» [2: 16]. Это женщина, чьей отличительной чертой является то,
что она «непостижима» для мужчины, с которым живет на протяжении 9 лет, а «там, где
должно быть сердце, у нее зияющая пустота» [2: 21]. Такие характеристики показывают
ее отчужденность и оторванность от окружающего общества. Дж. Кулык Кифер удачно
отмечает, что «ее самоощущение расколото между семейными, этническими и даже национальными линиями» [3: 84].
Кроме проблемы трудностей на пути воссоединения с окружающим обществом, роман раскрывает тему поиска главной героиней биологического отца, который ей скорее
необходим не просто как отец, а как нить, которая свяжет ее с утраченным национальным и культурным наследием, заполнит пустоту на месте сердца. Когда Ива начинает
собирать по крупицам информацию о своей семье, она размышляет про себя: «Кровные узы, семейные узы. Рождаешься на свет, а семья как цепь на шее: железные звенья,
которые сначала ласкают, а впоследствии кусают тебя. И даже если порвешь все узы,
сама цепь никуда не исчезает. Она просто вживлена под кожу, ты ее носишь сам того
не подозревая» [2: 41]. В конце романа нарратор опишет эту связь уже иначе: «Цепь
взаимосвязанных звеньев: ее бабушка, ее мать и она сама» [2: 261]. Трансформация
образа семьи от вечной, неразрывной цепи, от которой невозможно избавиться, к «цепи
взаиимосвязанных звеньев» отображает долгий путь семьи Ивы от изолированности и
разделенности к связанности и воссоединению. Все это подтверждает, что данный роман
не просто очередной канадский роман о героине, которая преодолевает семейные трудности в поисках идентичности.
Этот роман, по нашему мнению, раскрывает перед нами проблему личностного самоопределения, а также демонстрирует нам пути преодоления кризиса национальной
идентичности. Как удачно отмечает Питер Роман Бабьяк: «главной целью здесь является
не столкновение двух индивидуальностей, но коллизия двух различных миров» [4: 118].
Исходя из этого, отметим, что «The Green Library» не просто роман, который изображает
семью, символизирующую собой разъединенность и конфликт между Канадой и Украиной, но скорее он предоставляет нам новую современную модель украинско-канадского
взаимодействия. Роман позволяет мимолетно взглянуть на все мучительные трудности,
которые вынуждены преодолевать те, кто идентифицирует себя с несколькими национальностями одновременно.
Рассматривая расколотые семьи в своем романе, Дж. Кулык Кифер открывает нам
их символическую структуру транснациональности. Она пишет, что «литературная этничность в Канаде обычно предстает Janus-faced» [3: 90] Неслучайно автор дает одноименное название туристическому агенству Дэна (любовника Ивы на протяжении 9 лет),
которое специализируется на поездках в страны Старой Родины для тех, кого преследует
ностальгия или желание открыть для себя страну предков. Дж. Кулык Кифер этим под348

черкивает, что все люди, которые ищут новой встречи со Старой Родиной похожи на
Януса. «Они смотрят в кардинально противоположных направлениях: в сторону страны, которую они покидают, и в сторону той страны, которую они «рискуют познать»
[2: 11-12]. Таким образом, рассмотрение жизненной ситуации Ивы Чаун, в контексте
запутанных семейных линий, которые простираюются от Торонто до Киева, позволяет
нам определить двойственность ее идентичности в неразрывной связи с «Janus-faced»
национальной семьей.
Кроме того, в романе присутствует вторая линия связывающая Иву с Украиной –
Алекс, первая любовь времен ее юности. Алекс вернулся со своим отцом в Украину более 30 лет назад, все это время она ничего не слышала о нем. С момента получения загадочной фотографии Ива начинает поиск собственной идентичности, который приводит
ее к Алексу в Киев, спустя эти 30 лет. Этот долгий и запутанный путь к воссоединению
с Алексом связан с сексуализированной версией отца. Это трудное переплетение в ее
сознании украинского происхождения ее биологического отца с образом Алекса приводит к тому, что они объединяются в одно целое, и обретение Алекса для нее становится
равнозначным обретению отца. Такое смешение отца и любовника оборачивается тем,
что когда она приезжает в Киев с целью разобраться в себе и познать свое украинское
наследие, изучить историю, литературу и культуру того народа, который до этого «был
лишь не более чем линией крови» [2: 99], Ива осознает, что на самом деле это было
стремление к Алексу. После посещения в Киеве знаменательных мест, таких как Бабий
Яр, где была жестоко и предательстки убита ее кровная бабушка, украинская поэтесса
Леся Левкович, Ива заключает: «риск, память, желание» [2: 132]. Эти три пункта более тесно связаны с Алексом, чем с каким-либо утраченным или неизвестным отцом.
Она рискует быть непринятой Алексом, у нее есть воспоминания о нем, она желает его.
Нет никакой связи между «риском, воспоминаниями, желанием» и ее поиском отца и
Родины, это скорее характерно для сексуального влечения. Что важно в этой символической связи между сексуальностью и национальностью, то, что роман предлагает ее
как особую модель для двойственной идентичности. Стремление Ивы интегрировать
украинскость отца в свою украино-канадскую идентичность представляется нам корректировкой наивного канадского мультикультурализма, который отторгает мучительную
несовместимость «Janus-faced» идентичности главной героини.
Как Дженис Кулык Кифер определяет Алекса на роль «заполняющего» ту внутреннюю душевную пустоту Ивы, которая была оставлена отцом, так и зарождает в голове
Ивы инцестуальное желание по отношению к отцу, который для нее символизирует собой истоки национальной идентичности. Из этого следует, что Ивина связь с Украиной
и ее связь с Алексом существуют лишь по причине ее сильного желания воссоединиться
с утраченным отцом. С этой точки зрения, ее сложная борьба за определение своей этничной и национальной идентичности заключается в рамку символического инцестуального желания, что в свою очередь образует символческий порядок, в котором ее жажда
национального самоопрделения не может быть отделена от ее сексуального желания.
А стремление определить ее национальную идентичность, следовательно, принимает
вид двойного вожделения и к отцу и к любовнику, что порождает инцест и комплекс
Электры. Все это лишь подтверждает парадоксальность отношений героини с ее нацией
по крови. В заключение отметим, что весь роман посвящен поиску решения проблемы
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национальной идентичности героини, которая в финале осознает, что вместо «зияющей
пустоты» в ее душе теперь «вновь обретенная Старая Родина» и любовь.
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ТВОРЧЕСТВО С. ДОВЛАТОВА И АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
ТРАДИЦИЯ (ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ)
У статті узагальнено та систематизовано факти, які розкривають питання про
ступінь впливу американської літературної традиції на творчість С. Довлатова
Ключові слова: російська літературна традиція, американська літературна традиція, наступність, поєднання традицій, техніка письма, оповідна манера.
В статье обобщаются и систематизируются факты, раскрывающие вопрос о степени влияния на творчество С. Довлатова американской литературной традиции.
Ключевые слова: русская литературная традиция, американская литературная традиция, преемственность, слияние традиций, техника письма, манера повествования.
The article summarizes and systematizes the facts, which reveal the question of American
literary tradition’s influence оn S. Dovlatov’s work.
Key words: Russian literary tradition, American literary tradition, continuity, combination
of traditions, techniques of writing, manner of narrative.
Проблема преемственности художественного опыта русских и зарубежных писателей в прозе С. Довлатова – по-прежнему в центре внимания многих исследователей. Так,
Г. Доброзракова отмечает: “Прошло почти двадцать лет со дня смерти С. Д. Довлатова,
однако вокруг его творчества всё ещё не утихают споры на тему: Довлатов – писатель
русского или западного типа?” [1]. Одни считают, что С. Довлатов – писатель русский,
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и доминирующее влияние на его прозу оказала русская литературная традиция (Г. Доброзракова, А. Плотникова, К. Дочева, И. Вейсман, И. Серман, Э. Шафранская и др.).
Исследователи, как правило, называют имена таких русских классиков, как А. Пушкин,
А. Чехов, реже – Ф. Достоевский, А. Куприн, М. Зощенко, В. Шукшин, Вен. Ерофеев.
Другие – И. Бродский, П. Вайль, А. Генис – рассматривают вопрос о наследовании
прозаиком традиций американской литературы. Так, по мнению А. Гениса, С. Довлатов –
писатель, которого “очень трудно вписать в русскую традицию”. Исследователи связывают прозу С. Довлатова с творчеством таких американских писателей, как Ш. Андерсон,
Э. Хемингуэй, Дж. Д. Селинджер, У. Фолкнер и др.
Дискуссии, начавшиеся в 90-е годы ХХ века, привели к появлению ещё одной точки
зрения: в творчестве прозаика наблюдается слияние русской литературной традиции с
американской (Ю. Власова, Ж. Мотыгина, Ю. Федотова, Аи Мориа, Н. Выгон, А. Зверев,
В. Анастасьев, И. Сухих и др.).
Несмотря на то, что многие исследователи творчества С. Довлатова указывают на
продолжение писателем традиций американской литературы, вопрос остаётся недостаточно изученным и требует дальнейшего рассмотрения. Литературоведы, как правило,
только констатируют факты, не делая глубокого анализа и не предоставляя исчерпывающих доказательств. Целью нашей статьи является обзор исследований, раскрывающих
вопрос о степени влияния на творчество С. Довлатова американской литературной традиции.
Первыми, кто отметил связь прозы С. Довлатова с американской литературой, были
П. Вайль и А. Генис. Так, П. Вайль указывает на наличие у С. Довлатова “западной стилистической техники”, которая возникла “из самовоспитанного на Востоке западного
индивидуализма” [2: 171]. В доказательство учёный приводит тот факт, что писатель
стремится к внятной, простой конкретности, краткости предложений для повышения
“удельного веса” каждого, что было свойственно Э. Хемингуэю. П. Вайль утверждал,
что прозаик обладает излишней сдержанностью стиля: “… ни напора на читателя, ни
претензий на особую духовность, ни учительства, ни пафоса. Все словарные значения
термина «understatement», фирменного знака американской словесности, – «преуменьшение», «сдержанное высказывание», «умолчание», «отсутствие пафоса», «сдержанность юмора», «простота языка и внятность повествования» – подходят ко всем элементам довлатовской прозы” [2: 171].
Кроме того, в статье “Формула любви” П. Вайль отмечает, что в произведениях С. Довлатова заметен “отчётливый чеховский комплекс отсутствия большой формы” [3, 183],
который известен не только русской литературе, но и американской, например, О. Генри.
А. Генис также неоднократно отмечал наличие у С. Довлатова “западной стилистической техники”. Так, в интервью Т. Вольтской, напечатанном в “Литературной газете”,
он говорит, что “Довлатов не очень похож на русского писателя” и его “очень трудно
вписать в русскую традицию” [4: 10]. По мнению А. Гениса, в американской прозе С. Довлатов любил “достижимость нравственных ориентиров”, так как она “ничего не требовала, только просила – попридержать моральное суждение, принимая мир таким, какой
он есть” [5]. В ней писатель находил то, чего ему не хватало в русской литературе. Так, в
творчестве У. Фолкнера С. Довлатову ближе не теологическая, а эстетическая софистика. А. Генис отмечает, что поднимаемые У. Фолкнером вопросы не могли не понравить351

ся С. Довлатову. Например, русскому писателю была близка мысль, сформулированная
американским прозаиком в романе “Непокорённые”: “Посвятившие себя Добродетели
получают от нее в награду лишь безжизненный, бесцветный и безвкусный суррогат, ни в
какое сравнение не идущий не только с блистательными дарами Недобродетели – грехом
и наслаждением, но и... с несравненной способностью изобретать и придумывать” [5].
А. Генис, указывая на близость стилевых манер С. Довлатова и Э. Хемингуэя, отмечал и внешнее сходство, обращая особое внимание на то, как русский прозаик обычно
“носил” своё большое тело. Подчёркивая, что творчество Э. Хемингуэя оказало огромное влияние на прозу всего послевоенного поколения, А. Генис, однако, считал, что на
довлатовских страницах он “оставил не так уж много следов”. Например, это финалы
рассказов в “Зоне”: “Но главным было то, что спит жена. Что Катя в безопасности. И
что она, наверное, хмурится во сне...” [5]. Кроме того, по мнению исследователя, С. Довлатов взял у Э. Хемингуэя не только “скупую слезу”, но и знаменитые “дырки в повествовании”. Приспособив теорию айсберга, С. Довлатов создал для себя особую пунктуацию, так называемые “сплошные многоточки” [5].
Л. Штерн в книге “Довлатов – добрый мой приятель” также отмечает сходство стилевой манеры Э. Хемингуэя и С. Довлатова: “Хемингуэй трансформировал способ самовыражения американцев и англоговорящих людей во всём мире … и создал “как бы”
простую, лаконичную, моментально узнаваемую манеру речи” [16: 323]. Э. Хемингуэй
пишет просто и незамысловато, его стиль неотделим от существа повествования и, в особенности, от морального отношения к происходящему. Целью писателя было избежать
нравоучений и осуждений героев в любой форме. “Не этими ли словами, – продолжает
Л. Штерн, – можно характеризовать прозу Довлатова? В своих рассказах он никогда не
осуждает героев и скрупулёзно выполняет христианскую заповедь «не суди и не судим
будешь»” [16: 324].
А. Арьев в статье “История рассказчика” указывает на то, что ранний С. Довлатов
очень похож на Ш. Андерсона – одного из самых его любимых американских писателей,
книгу которого – “История рассказчика” – он “берёг пуще всего на свете” [7]. Следы
американских влияний, по мнению А. Арьева, сохранились и в поздних произведениях
С. Довлатова, например, в “Филиале”. Критик пишет: “Эта последняя из написанных им
повестей завершается пассажем столь же эффектным, сколь и знакомым: “Закурив, я вышел из гостиницы под дождь” Всякий читавший Х, сразу – и не без оснований – вспомнит финал романа «Прощай, оружие!»” [7].
Вопрос о влиянии на прозу С. Довлатова американской литературной традиции и,
конкретно, творчества Дж. Д. Сэлинджера, освещается и в статье “Dovlatov’s Reception
of Salinger” британской исследовательницы Е. Янг, которая указывает на существование
творческого “родства” между двумя писателями, особенно в технике повествования и
подходе к языку.
Сравнивая “Nine Stories” Дж. Д. Сэлинджера и “Зону” С. Довлатова, исследователь находит много общих черт. Во-первых, книги обоих прозаиков были напечатаны
в “Нью-Йоркере”, и главным критерием в их отборе был стиль писателей. Во-вторых,
и Дж. Д. Сэлинджер, и С. Довлатов в своих произведениях обращались к собственному
жизненному опыту. Для С. Довлатова – это служба надзирателем на зоне, для Дж. Д. Сэлинджера – участие во Второй мировой войне. Оба прозаика, неся службу, испытали
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состояние отчуждения от окружающего мира, одиночества и своей невостребованности.
Поэтому и у Дж. Д. Сэлинджера, и у С. Довлатова главный герой одинок и изолирован от
общества. Кроме того, жестокий жизненный опыт повлиял на стиль повествования, который стал более сдержанным. В-третьих, “Nine Stories” и “Зона” написаны как “pieces
of the frieze” (пазлы) [8], которые читатель должен собирать самостоятельно: рассказы
существуют как части целого, когда каждый рассказ предполагает связь со следующим.
Кроме того, Е. Янг указывает на общую для прозаиков тему – тему человеческого одиночества и потери чувства единения с миром, которая является одной из основных тем
в литературе ХХ века.
Делая выводы, Е. Янг пишет о том, что рецепция С. Довлатовым творчества
Дж. Д. Сэлинджера является прежде всего примером диалога двух литератур – русской
и американской. Книги Дж. Д. Сэлинджера и американская литература в целом были для
С. Довлатова той почвой, на которой он развивался как наратор.
И. Бродский в эссе “О Сереже Довлатове”, разделяя мнение П. Вайля и А. Гениса,
пишет, что такие характерные черты прозы писателя, как отказ от трагической традиции
и пафоса, присущих русской литературе, сдержанность и особая тональность, сближают
её с западной традицией. Кроме того, поэт указывает на “американизм” работ С. Довлатова. Именно это качество позволило легко переводить довлатовскую прозу, так как синтаксис не создавал проблем для переводчика. При этом, говоря о литературных корнях
и влияниях, И. Бродский не отрицал русского начала прозы С. Довлатова, “ибо писатель
– то дерево, которое отталкивается от почвы” [9].
По словам И. Бродского, идея индивидуализма нигде “не была выражена более полно и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена и кончая
Фолкнером и Фростом”, и именно его поколение, к которому принадлежал С. Довлатов,
восприняло “идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более серьёзно, чем это было сделано кем-либо и где-либо” [9].
По мнению таких исследователей, как Ю. Власова, Ж. Мотыгина, Ю. Федотова, в
творчестве С. Довлатова нельзя не заметить слияния русской литературной традиции с
американской “при доминирующем влиянии на его прозу русской классики” (Г. Доброзракова).
Так, Ю. Власова в диссертации “Жанровое своеобразие прозы Довлатова” охарактеризовала связь С. Довлатова с русской (А. Чехов, М. Зощенко, В. Шукшин) и американской (Ш. Андерсон, Э. Хемингуэй) литературными традициями. Автор отмечает, что
“опыт А. Чехова сказался на отточенности стиля, принципах развития сюжета, обострённости конфликта, открытости финала, использовании анекдота” [10: 12]. Чрезвычайно
значимыми для С. Довлатова, по мнению Ю. Власовой, оказываются и уроки М. Зощенко.
Что касается американской литературы, то она, как считает исследователь, привлекала С. Довлатова своей сюжетной остротой, краткостью, вниманием к деталям повседневности, точностью бытовых зарисовок, глубиной подтекста, неожиданностью и
быстротой развязки. Так, например, у Ш. Андерсона писатель перенимает композиционный принцип, когда сюжетно не связанные короткие рассказы, каждый из которых воспринимается как законченное произведение, объединяются в “роман пунктиром”. Кроме
того, повествование и у Ш. Андерсона, и у С. Довлатова отличается фрагментарностью:
отдельные фрагменты текста отделяются друг от друга чисто визуально – с помощью
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пробелов. Также сходными чертами поэтики обоих писателей становятся отсутствие
острого, занимательного сюжета и открытость финала.
По поводу хемингуэевской традиции в творчестве С. Довлатова Ю. Власова пишет,
что она восходит к манере американского писателя “выстраивать текст как словесную
структуру, где смысл не выявлен, где слово не служит выражению мысли, которая, однако, читателю открывается” [10: 21]. Исследователь считает, что писателей сближают
лаконизм и безупречная стилистика. Подобно Э. Хемингуэю, С. Довлатов отдаёт предпочтение короткой, рубленой фразе. Ю. Власова отмечает, что такие характеристики
хемингуэевских персонажей, как скромность и мужественность, сдержанность и чувство собственного достоинства, следование внутреннему кодексу чести и способность
пройти трудный путь к себе, нельзя адресовать персонажам С. Довлатова. Тем не менее,
и перед ними чрезвычайно остро встаёт проблема выработки собственных этических
принципов, идущих вразрез с теми, что официально утверждались в жизни. Герои и американского, и русского писателя обречены на одиночество, они постоянно находятся
в поисках себя, страдают от дисгармонии окружающего мира. Как и у Э. Хемингуэя,
лирический герой довлатовской прозы нашёл выход из серости и грубости окружающей
действительности в идее автономности человеческого существования. Подводя итоги,
автор исследования объясняет художественное совершенство прозы С. Довлатова способностью писателя “воспринимать, осваивать опыт литературы, возникшей и развивавшейся на совершенно иных основаниях” [11: 164 – 165].
В диссертации Ю. Федотовой “Проза С. Довлатова: экзистенциальное сознание, поэтика абсурда” проанализирован художественный мир прозы С. Довлатова сквозь призму философии экзистенциализма, с одной стороны, и определены особенности поэтики
абсурда как способа выражения миропонимания писателя – с другой. Ю. Федотова считает, что “постановка в довлатовских произведениях проблемы существования человека в мучительных размышлениях о смысле бытия является ключом к прозе писателя и
позволяет соотнести её с экзистенциальной традицией в литературе” [12: 5 – 6]. Автор
исследования вписывает произведения С. Довлатова в один ряд с произведениями русских философов и писателей – Н. Бердяева, Л. Андреева, А. Белого, В. Набокова и др.,
французских экзистенциалистов – А. Жида, А. Камю, Ж.-П. Сартра и др., американских
писателей “потерянного поколения” – Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Дж. Дос. Пассоса и
др., а также европейских авторов – Э. М. Ремарка и Р. Олдингтона.
Говоря об особом переплетении русских и американских литературных традиций в
прозе С. Довлатова, Ю. Федотова утверждает, что искать источник довлатовской уникальности нужно не во влияниях, а в личности, которая оказалась такой космополитичной, что выразила себя в уникальном стиле, близком и русским, и американцам. Звучащие у С. Довлатова темы – “маленького человека”, “лишнего человека” – излюбленные
темы и русской, и американской литератур. Близость к американской технике письма с
её лаконичностью и простотой, по мнению исследователя, несомненна, но одновременно
это и влияние русской традиции.
Ж. Мотыгина – автор диссертации “С. Довлатов: Творческая индивидуальность,
эволюция поэтики” и монографии “Творческая индивидуальность Сергея Довлатова” –
приходит к выводу о том, что “С. Довлатов относится к представителям ленинградской
школы писательства с присущими ей чертами “шестидесятничества” и своеобразного
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этического релятивизма, которые сочетаются с сознательным следованием индивидуально понятым стилистическим и идеологическим аспектам русской литературной (“пушкинско-чеховской”) традиции, а также с преодолёнными или непреодолёнными следами
учёбы у американских (европейских) писателей” [13: 31].
Вопрос о влиянии на прозу С. Довлатова как русской, так и американской литературной традиции рассматривается и в работах Г. Доброзраковой. Исследователь, придерживаясь мысли о том, что С. Довлатов – писатель русского толка, тем не менее, признаёт
связь прозы С. Довлатова с американской литературой. Исследователь указывает на то,
что такие особенности повествования, как лаконичность, недосказанность, отсутствие
явно выраженной авторской оценки, юмор, создание образов и трактовка явлений действительности в их парадоксальной сложности и многозначности, С. Довлатов находил,
ценил и перенимал не только у американских, но и у русских авторов – у А. Пушкина и
А. Чехова.
Говоря о слиянии в творчестве С. Довлатова русской и американской литературных
традиций, особое внимание Г. Доброзракова уделяет влиянию Ш. Андерсона на С. Довлатова. Исследователь указывает на то, что основные мотивы произведений как Ш. Андерсона, так и С. Довлатова, – мотив абсурдности мира и мотив одиночества человека
в нём. Кроме того, в прозе С. Довлатова, как и в творчестве Ш. Андерсона, одним из
основных принципов изображения внутреннего мира героя, его чувств и переживаний
становится контрастность.
По мнению Г. Доброзраковой, приём повторов, который доминирует в произведениях Ш. Андерсона, заслуживает пристального внимания. Американский прозаик использует приём дословного или почти дословного повторения одного и того же фрагмента
в различных частях текста, иногда такой повтор выполняет функцию обрамления. Этот
художественный приём занимает особое место и в прозе С. Довлатова: повторы определяют индивидуальность довлатовского стиля. “Таким образом, – пишет Г. Доброзракова,
– влияние творчества Ш. Андерсона на поэтику С. Довлатова очевидно, но необходимо
учитывать, что на самого Ш. Андерсона большое влияние оказали русские писателиклассики” [1: 107].
Точку зрения Ю. Власовой, Ж. Мотыгиной, Ю. Федотовой, Г. Доброзраковой о слиянии в творчестве С. Довлатова русской и американской литературных традиций разделяют также Аи Мориа, Н. Выгон, А. Зверев, В. Анастасьев, И. Сухих и В. Бондаренко.
Анализ публикаций российских и зарубежных авторов показал, что исследователи
с одинаковой периодичностью находят в творчестве С. Довлатова типологическое сходство как с русскими писателями (А. Пушкин, А. Чехов, реже – Ф. Достоевский, А. Куприн, М. Зощенко, В. Шукшин, Вен. Ерофеев), так и с американскими (Ш. Андерсон,
Э. Хемингуэй, Дж. Д. Селинджер, У. Фолкнер, О. Генри). Таким образом, утверждение
о том, что русский прозаик в своём творчестве ориентировался исключительно на традиции только лишь американской литературной традиции или исключительно русской,
является, на наш взгляд, неправомерным, поскольку в творчестве С. Довлатова очевидно своеобразное слияние двух литературных традиций. Однако данный вопрос требует
дальнейшего исследования.
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ПРЕЛОМЛЕНИЕ ОБРАЗОВ-СИМВОЛОВ ПОЭЗИИ Я. КУПАЛЫ
В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ Е. ГЛЕБОВА
У статті розкривається спільність поетики літературної творчості Я. Купали та
музично-театральних творів Е. Глебова. Особливу увагу зосереджено на втіленні духовної тематики в їх творчості.
Ключові слова: музичний театр, християнський міфокод, архетип, концепт, духовність.
В статье раскрывается общность поэтики литературного творчества Я. Купалы
и музыкально-театральных сочинений Е. Глебова. Особое внимание сосредоточено на
воплощении духовной тематики в их творчестве.
Ключевые слова: музыкальный театр, христианский мифокод, архетип, концепт,
духовность.
The article reveals the commonality of the poetics of literary creativity Y. Kupala and
musical-theater works by E. Glebov. Particular attention is focused on translating the spiritual
themes in their work.
Keywords: musical theater, Christian mifokod, archetype, concept, spirituality.
Начало ХХ века ознаменовано становлением самобытной белорусской литературы,
которая, с одной стороны, существует на пересечении мировых культурных традиций, с
другой, является цельной и оригинальной.
Как известно, на протяжении столетий систему духовных ценностей человека определяла религия, в то время как в ХХ веке в череде культурных ниш место христианских ценностей заняли абстрактные понятия гуманизма, либерализма, равенства и братства. «Бог стал в каком-то смысле «конституционным монахом», чья власть передана
народу и чьи функции теперь исключительно церемониальные» [1:18]. Ориентация на
христианские ценности искусства в целом и литературы в частности была открытой до
их тотальной советизации: семидесятилетнего «обезбоживания» не только конкретного
современного творчества, но и целой литературной традиции, в которой, несмотря на
прикрытие официальными идеологическими штампами, сохранились христианские ценности, раскрыть которые сегодня представляется возможным методами герменевтики –
экспликацией скрытых смыслов в произведении.
Вместе с тем, в литературоведении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к прочтению отечественной классики сквозь призму общечеловеческих ценностей:
преимущественно в проблемно-тематическом русле, высвечивая философский, мифологический, исторический и психологический смысл произведения.
Многогранная христианская аксиология с ее категориями Добра и Правды, Красоты и Любви – основа всей системы духовных ценностей. Любовь, как универсальная
эстетическая ценность религиозного смысла, как Божий дар, заложенный в каждом
© Немцова-Амбарян С.Н., 2012
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Божьем создании, соединяет все эти ценности в единую систему христианской культуры. Ее предназначение в мире – в одушевлении земного бытия, трансформации его из
первобытной непосредственности до возвышенной духовности. Белорусские поэты начала ХХ века отражают живую христианскую идею, как бы возвращаясь к апостольским
временам, ищут не мёртвого бога философов, а живого Христа.
Идеи, осмысленные как универсальные и значимые ценности, позволяют представить
отечественный литературный процесс полноценной частью мировой истории культуры.
Одним из примеров воплощения подобного рода «христианских кодов» может послужить поэтическое наследие Я. Купалы (1882-1942 гг.) – неисчерпаемый источник не
только для исследователей-искусствоведов, но и для многих поколений поэтов. В этой
связи нельзя не согласиться с высказыванием А. Сыса: «Пока живешь, поставь перед
Купалой свечку» [1:21].
Сегодня с уверенностью можно сказать, что Я. Купала был не только поэтом-демократом, певцом мужицкой судьбы, но и национальным Мессией, поэтом-философом,
мыслившим в планетарном масштабе и затрагивающим проблемы глобального значения: «пророк и толпа», «поэт и народ», выдвигая вопросы человеческого бытия, жизненного предназначения, судьбы.
При этом Я. Купала как никто другой из поэтов того времени смог перевести Библию
на язык художественной литературы, о чем свидетельствуют многочисленные отечественные исследования. Так, например, белорусские купаловеды характеризуют поэму
«На Куццю» как одно из самых сложных по насыщенности символами его сочинений.
Такое восприятие можно трактовать не только тем, что автор использует христианскую
символику, часто непонятную современному читателю. Поэма является цельным произведением со сквозной идеей, которой и подчинены все образы. Евангельская надежда
на возможность спасения человеческой души и становится основной идеей этой поэмы.
Для Я. Купалы на первом месте находится истина, которую и несет первый гонец: именно знание истины делает человека свободным. И это одна из центральных идей не только
купаловской поэмы, но и христианства. Потеряв истину, человек превращается в раба,
как на духовном, так и на физическом уровне. Исчезает самоуважение, ощущение собственной значимости, необходимость защиты собственного мира. А потом исчезает и
«песня» в самом широком значении этого слова.
Уже с первых шагов в литературе Я. Купала выступает глубоко верующим человеком, о чем свидетельствует самое раннее из известных нам стихотворений поэта, написанное на польском языке («Modlitwa», 1903 г.).
Это стихотворение опровергает мысль не только о «стихийном купаловском атеизме,
но и об определенной индифферентности поэта в отношении к Богу» [2:48].
Однако, будучи человеком светским, Я. Купала, в отличие от поэтов духовно-клерикального направления, постигал христианские постулаты веры опосредованно: через
органическое отражение мировоззренческих ориентиров лирического героя.
Его лирический герой в своем материальном и метафизическом существовании естественно включен в систему обрядов и праздников христианского литургического года,
последовательно и искренне исполняет этот ритуал. Он никогда не подвергает сомнениям сам факт существования Высшей Силы, Бога, который создал этот мир и руководит
его правами, предопределяет все, что есть и будет.
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Вместе с тем, христианская символика в поэзии Янки Купалы соотносится с конкретными проблемами общественной жизни, национально-политического освобождения.
В ряде произведений купаловские герои стремятся преодолеть сложность и замкнутость земной экзистенции: некоторые из них идут путем самовозвышения, эгоцентризма
и самоизоляции. Так, например, Машека, центральный персонаж поэмы «Могила льва»
(1913 г.), из романтического народного мстителя перевоплощается в разбойника, одержимого манией.
Именно с этого произведения начинается процесс воплощения творчества Я. Купалы в крупных сочинениях Е. Глебова. Увлеченный драматургически острым сюжетом
поэмы «Могила льва» композитор еще в студенческие годы создаёт программную «Поэму-легенду» («Машека» (1955 г.)), со свойственной ей предметностью, конкретностью,
проступающей в яркой, зримой образности, в повышенном внимании к сюжетному повествованию. Наряду с Первой симфонией («Партизанской» (1958 г.)) «Поэме-легенде»
суждено было стать важным этапом на пути формирования театральных констант в творчестве Е. Глебова.
Драматическая поэма «Сон на кургане» (1910 г.) – первое в творчестве Я. Купалы
обобщение библейских эсхатологических образов и мотивов. Их суть – в предчувствии
катастрофичности грешного мира, пафосное утверждение его социального и духовного
обновления на основе христианских идеалов и ценностей.
Герой купаловской поэмы Сам рвет связи с людьми и человечеством и в полном одиночестве начинает трансцендентально-мистическое путешествие, которое происходит в
бесконечном сне, насланном русалками.
Примечательно введение в поэму архетипа волшебного музыканта и евангельского
Лазаря бедного в образе сказителя, гусляра, дударя, звонаря, наконец, социального бунтаря, который сзывает народ, как «литературной сублимации обоснованных претензий
мастеров классической литературы на пророчество, духовное и общественное лидерство, творение виртуального мира в условиях нереализованных идеалов возрождения
белорусской национальной государственности» [4:401]. Эта традиция проявилась не
только в поэзии Я. Купалы, но и в произведениях Я. Коласа, а также в творчестве их
последователей.
В творчестве Я. Купалы есть фрагменты, которые свидетельствуют о том, что поэт
программно, а не стилистически вводил евангельский архетип: так в заключительных
разделах поэмы трагический герой Сам (alter ego поэта) под аккомпанемент лиры поет
пророческую песню про спасение Беларуси – выступает в роли Лазаря бедного – пророка
и лидера освободительного движения.
Драматическая поэма «Сон на кургане», наряду с «Могилой льва», «Курганом» и
«Драматической поэмой» послужат литературной первоосновой и для двух балетов Е.
Глебова «Избранница» (1969 г.) и «Курган» (1982 г.), высвечивая глубинный смысл христианского мифокода, намеченного уже в «Альпийской балладе» (1967 г.)
Христианский мифокод балета «Альпийская баллада», который явно проступает благодаря сюжетной канве повести В. Быкова, в то же время вызывает широкий круг ассоциаций, причём не только с музыкальными опусами, но и с произведениями живописи,
литературы, кино и театра, отражающими осмысление подвига человека в исторический
период Великой Отечественной войны как жертвенной смерти во спасение ближнего.
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В балете «Курган» Гусляр (следуя сюжету народного придания и поэмы Я. Купалы)
жертвует жизнью за песню-правду о своём народе – его живым закапывают в землю,
и на том месте вырастает курган, как символ победы и памяти. Вместе с тем, «мотив»
акцентируется и на паратекстуальном уровне, будучи заключён в названии («Курган»).
Доминантное значение в этой образно-семантической системе констант имеет образ
Героя, представленный целой галереей образов – Мария, Машека, Иван, Тиль, Принц.
Это правдоискатель, борец за справедливость, который вступает в неравный бой со Злом
и одерживает победу, как правило, погибая (кроме Машеки). Как уже ранее говорилось,
центральное место в мифологических сюжетах о Героях занимает обряд инициации, глубинный смысл которой – познание себя, постижение неких тайн бытия и сознания, после
которых герой должен, по словам Дж. Кэмпбелла: «вернуться к нам преображённым и
научить нас тому, что узнал об обновлённой жизни» [5:29].
В театральной поэтике Е. Глебова этот обряд проявляется в двух вариантах: либо
в своеобразном «посвящении» в зрелость (в «Избраннице»), либо в смерти героя как
человека Настоящего и Возрождении как совершенного человека Вечности (в «Альпийской балладе», «Тиле Уленшпигеле», «Маленьком принце»).
В балетных опусах Е. Глебова ритуал инициации Героя неотделим от присутствия
концепта Зло, который для композитора представляет собой своеобразный «опыт гибели,
разрушения, предчувствия смерти, наличия силы, оказывающей сопротивление не только нашим планам и чаяниям, но и самому нашему бытию […] нечто сопротивляющееся
нашим замыслам и предположениям о принципиальной доброжелательности мироздания, в котором мы пребываем» [6:38].
Автор трактует эту категорию в двух аспектах: с одной стороны – это субъективное
Зло, то есть зло внутри отдельно взятого человека, омертвелость и внутренняя опустошённость (в таком виде оно персонифицировано через образы Князя в «Избраннице»,
Рыбника в «Тиле Уленшпигеле», жителей планет в «Маленьком принце»). С другой – это
Зло объективное, которое, преломляясь сквозь призму универсального художественного
видения композитора, приобретает разные оттенки: Зло насилия (Князь в «Избраннице»), Зло войны (фашисты в «Альпийской балладе»), Зло власти (Филипп и инквизиция
в «Тиле Уленшпигеле»), Зло вселенское (баобабы в «Маленьком принце»).
Значимость для Е. Глебова избираемых «мотивов» нашла подтверждение и в создании «образов-двойников» в жанре симфонической поэмы, в той или иной мере отражавших единый мифокод.
Обращаясь к «Кургану» Я. Купалы, нельзя обойти область белорусского культурного
наследия, как графическая купалиана. Это одна из самостоятельных и жизнеспособных
тем белорусского изобразительного искусства ХХ века. Формируясь на протяжении десятилетий, эта тема заявила о себе не только кругом почитателей поэзии великого белорусского поэта, но и способствовала росту профессионального мастерства череды
авторов, многие из которых стали знаменитыми художниками, активными борцами за
прогрессивные идеи своего времени.
Как уже говорилось ранее, стержневой темой в поэме «Курган» Я. Купалы является
Гусляр, он защитник Правды и жертва борьбы за нее. Так, двадцать иллюстраций А. Кошкуревича к поэме ставят акценты на использование «крупного плана» с точными психологическими акцентами в обрисовке положительных и отрицательных персонажей.
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В интерпретации В. Шеранговича трагизм и эпичность поэм «Курган» и «Могила
льва» решены иными средствами. Здесь и философское обобщение, и художественная
выразительность. Символами силы и мощности народного духа предстают и образы Гусляра и Машеки, обретая монументально-эпическое звучание старинной поэмы о героях,
отдающих свою жизнь в пользу правды. Очевидно, что в такой трактовке Гусляр – человек сильный и величественный, он пройдет сквозь все препятствия, не пугаясь смерти.
Поэтому Поэт воспринимается как метафора борца за свободу и независимость. Именно
такими остаются борцы в памяти народа, так как они несут слова-призывы к борьбе против угнетателей.
В иллюстрациях к поэме «Курган» М. Басалыги, образ Гусляра трактуется в форме
белого креста в окружении фигур охранников. Песняр-святой Белый крест – метафора
«идущего на муки» во имя народы. Сюжет из библии, но в новых исторических условиях
автор ставит вопрос о роли Художника в жизни общества, и приемы метафоры позволяют глубже почувствовать главную идею поэмы. Поэтому и действие происходит как бы
на шахматной доске, где пол в комнате князя расчерчен на квадраты. Идет игра не на
жизнь, а на смерть.
Драматическая поэма «Курган» привлекала и других творческих людей. Так, в 1960
году И. Лученок написал кантату для хора, солистов и симфонического оркестра «Курган». Позже, в 1980 г., поэма Я. Купалы, музыка И. Лученка и обработки В. Мулявина
воплотились в новую белорусскую рок-оперу «Курган» (ансамбль «Песняры»). А тридцать лет спустя новое музыкальное прочтение этой темы предлагает белорусский поэт
А. Скоринкин. По его инициативе и при непосредственном участии недавно записан и
выпущен диск с рок-оперой.
Таким образом, основной для творчества Е. Глебова становится идея преодоления и
сопротивления, которая объединяет не только всё балетное творчество этого периода,
но и включает в свою орбиту симфонические жанры, в частности, Вторую, Третью и
Четвёртую симфонии, лежащие в русле концепционного симфонизма.
Симптоматичен уже сам выбор композитором литературных первоисточников, в
сюжетах которых присутствует глубинная символическая духовная вертикаль. Эти сюжеты обладают специфическим внетекстовым пространством, где обнаруживается
устремлённость человеческой души сквозь драматические жизненные коллизии в сферу
высшей духовности. Поэтому совершенно не случайно обращение Е. Глебова к поэмам
белорусского классика Я. Купалы.
Концентрация в либретто идей первоисточника, их укрупнение, которое по аналогии
с В. Цендровским мы назовём «концентрацией обнажения», способствует высвечиванию
глубинного смысла, заключённого в христианском мифокоде, следуя которому композитор осознаёт смерть с позиций христианской идеи жертвенности. Современники художника, безусловно, не могли выдвигать этот «мотив» в манифестных формах, однако
именно данный проступает сквозь контуры на первый взгляд далёких друг от друга исторических, фольклорных, сказочных сюжетов. Христианский мифокод, проявляясь, прежде всего, на сюжетном уровне приникает в структуру музыкального текста по разным
каналам: жанровому, образно-сюжетному, драматургическому, языковому.

361

ЛИТЕРАТУРА
1. Барысенка, В. Хрысціянскія матывы беларускай паэзіі пачатку ХХ ст. / В. Барысенка
// Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IV Міжнар. кангрэса беларусістаў
«Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін» (Мінск, 6 - 9 чэрвеня 2005
г.) / пад рэд. І. Багдановіч, Т. Валодзінай. - Мінск: Лімарыус, 2010. - С. 18 - 23.
2. Тычко, Г. Хрысціянскі свет паэзіі Янкі Купалы / Г. Тычко // Наша вера. — 2007. —
№ 3. — С. 47—50.
3. Конан, М. Хрысціянскія каштоўнасці беларускай літаратуры / М. Конан //
Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. / М-ва адукацыі
Рэсп. Беларусь, ГрДУ імя Я. Купалы, Ін-т гіст. НАНБ; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 397 – 405.
4. Конан, У. М. Хрысціянская філасофія жыцця ў творчасці Якуба Коласа / У.
М. Конан // Янка Купала і Якуб Колас у сістэме дзяржаўна-культурных і духоўнаэстэтычных прыярытэтаў XXI стагоддзя : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі, Мінск, 26-27 верасня 2007 г. / рэдкал.: В. А. Максімовіч (навук. рэд.) [і
інш.]; Ін-т літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2007.
— С. 194—202.
5. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой // Дж. Кэмпбелл. - М.: Ванлер, Рефл-Бук, АСТ,
1997. – 384 с.
6. Рассел, Дж. Дьявол. Восприятие зла с древнейших времен до раннего христианства
// Дж. Рассел. — СПб.: Изд. группа «Евразия», 2001. - 408 с.
Налівайка, Л. Гусляр – метафара паэта / Л. Налівайка // Пра час «Узвышша» / навук.
рэд. М. І. Мушынскі. — Вып. 4: матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў (Мінск, 2007) /
уклад.: Г. В. Запартыка, У. Г. Кулажанка. - Мінск : РІВШ, 2008. – С. 131 – 135.
7. Вальчук, А.В. Біблейскія вобразы і матывы ў паэзіі Янкі Купалы і іспанскіх
неарамантыкаў (Х.Р. Хімэнэса, А. Мачада, Ф.Г. Лоркі) / А.В. Вальчук // Янка Купала і
Якуб Колас у сістэме дзяржаўна-культурных і духоўна-эстэтычных прыярытэтаў XXI
стагоддзя : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 26-27
верасня 2007 г. / рэдкал.: В. А. Максімовіч (навук. рэд.) [і інш.]; Ін-т літаратуры імя Я.
Купалы НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2007. — С. 77-82.
8. Мятліцкая, Г.М. Хрысціянскія вобразы-сімвалы ў паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага
перыяду / Г.М. Мятліцкая // Мастацкі свет Янкі Купалы: класічна-анталагічнае і
непаўторна-індывідуальнае: VІІІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні: матэрыялы
VІІ Міжнародных Купалаўскіх чытанняў, Мінск, 26-27 чэрвеня 2007 г. / рэдкал.: В.П.
Рагойша (рэд. гал.) [і інш.]. – Мінск, 2009. – С. 115 - 119.
9. Петрушкевіч, А.М. Біблейскія матывы ў ранніх паэмах Янкі Купалы / А.М.
Петрушкевіч // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зб. навук. арт.
/ М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, ГрДУ імя Я. Купалы, Ін-т гіст. НАНБ; рэдкал.: С.В.
Марозава [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 420-424.
10. Шаладонава, Ж. Маральна-эстэтычнае крэда мастака ў поэме Янкі Купалы
«Курган» / Ж. Шаладонава // Пра час «Узвышша» / навук. рэд. М. І. Мушынскі. —
Вып. 4: матэрыялы Узвышаўскіх чытанняў (Мінск, 2007) / уклад.: Г. В. Запартыка, У. Г.
Кулажанка. - Мінск : РІВШ, 2008. – С. 171-177.
362

11. Шаладонава, Ж. Рамантычны ракурс канфлікту ў паэме Янкі Купалы «Магіла
льва» / Ж. Шаладонава // Мастацкі свет Янкі Купалы: класічна-анталагічнае і непаўторнаіндывідуальнае : VIII Міжнар. Купалаўскія чытанні – навук. канф., Мінск, 26–27 чэрв.
2007 г.: да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / [уклад. А. У. Бурбоўская ; рэдкал.:
В. П. Рагойша і інш. – Мінск, 2009. – С. 158 – 162.

УДК 821.161. 2

Касян Л.Г.
(Київ, Україна)

СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОВІДІ
У АВТОБІОГРАФІЧНО-МЕМУАРНІЙ ПРОЗІ УКРАЇНСЬКИХ
ШІСТДЕСЯТНИКІВ
Стаття присвячена розгляду особливостей організації оповіді у автобіографічномемуарній прозі українських шістдесятників. Проводиться аналіз структури творів,
з’ясовується специфіка зв’язків між частинами текстів, функції пам’яті у побудові цілісної і самобутньої мемуарної оповіді.
Ключові слова: шістдесятники, мемуари, автобіографія, оповідь, розділ-епізод,
функції пам’яті.
Статья посвящена рассмотрению особенностей организации повествования в мемуарно-автобиографической прозе украинских шестидесятников. Проводится анализ
структуры произведений, рассматривается своеобразие связей между частями текстов, функции памяти в построении целостного и самобытного мемуарного повествования.
Ключевые слова: шестидесятники, мемуары, автобиография, повествование, раздел-эпизод, функции памяти.
The article considers peculiarities of the narrative in autobiographical memoir-prose of
Ukrainian Sixties. The author analyzes the structure of texts, studies identity links between their
parts, memory function in a coherent and original memoir narrative structure.
Key words: the sixties, memoirs, autobiography, narrative, paragraph-episode, memory
function.
Значний масив корпусу української мемуаристики кінця ХХ початку ХХІ ст. становлять автобіографічно-мемуарні твори українських шістдесятників. Найбільш репрезентабельними зразками жанру є «Спогади і роздуми на фінішній прямій» І. Дзюби, «Книга
споминів» М. Коцюбинської, «Homo feriens» І. Жиленко, «Шістдесятники поза пафосом» Р. Корогодського, «Люди не зі страху» С. Кириченко, «З живучого племені Дон
Кіхотів» Н. Світличної, «Сад житейських думок, трудів та почуттів» В. Шевчука, «Не
тільки про себе» Б. Гориня.
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Автобіографії та мемуари українських шістдесятників представляють читачеві
складний і суперечливий період: кінець 50-х – середина або кінець 90-х. Це – свідчення очевидців і водночас самодослідження представників цієї епохи. Вони допомагають
глибше зрозуміти соціальні і культурні процеси того часу, осягнути світовідчуття людини ХХ ст.
Мета нашого дослідження – з’ясувати особливості організації оповіді у автобіографічно-мемуарній прозі українських шістдесятників на прикладі «Спогадів і роздумів на
фінішній прямій» І. Дзюби та «Homo feriens» І. Жиленко, розглянути специфіку зв’язків
між частинами тексту, функції пам’яті у побудові цілісної і самобутньої мемуарної оповіді.
Дослідники автодокументальної літератури ([2], [3], [6]) зазначають, що мемуарам
властива як хронологічна, так і мозаїчна побудова. Асоціативність мислення та мозаїчність композиції розглядається як засіб естетизації документального матеріалу. Російська
дослідниця Т. Колядич, досліджуючи своєрідність оповіді у письменницьких спогадах,
виділяє такі принципи її організації: причинно-наслідковий, асоціативно-хронологічний,
ремінісцентний, поепізодний, монтажний. На її думку, вільна манера оповіді, багатство
оповідних засад відрізняє мемуаристику ХХ ст. від традиційних хронологічних спогадів попереднього часу. Своєрідністю часової організації мемуарних текстів Т. Колядич
вважає переміщення автора в часі не назад, а вперед від зображуваних подій; для такого
прийому дослідниця пропонує термін «проспекція», розуміючи його як антитезу до «ретроспекції». Ознаками композиційної організації мемуарного тексту Т. Колядич називає:
«наявність яскраво вираженого авторського начала, своєрідну систему часово-просторових відносин, обумовлену використанням проспекції і ретроспекції, психологічне розкриття індивідуальності в суб’єктивно сприйнятих подіях, перевагу асоціативного способу організації дії над причинно-наслідковим» [6: 40].
«Homo feriens» І. Жиленко є складним структурним цілим і відзначається різножанровістю текстового складу. Композиційно у творі поєднуються спогади, щоденники,
листи, авторські роздуми, описи, поезії І. Жиленко, різноманітні інтертекстуальні елементи. Домінантний принцип організації оповіді – асоціативно-хронологічний. Він дозволяє поєднати хронологічну канву (біографію автора) із різноманітними авторськими
відступами. Відбувається рух від одного факту до іншого, і одночасно існує можливість
їх авторського поєднання, іноді на основі асоціативного ланцюжка, повернення до уже
згадуваного.
Важливий прийом у розгортанні оповідної структури твору І. Жиленко – ретроспекція і проспекція. Зі спогадів про кінець 50-х вона повертається у 40-ві – час свого народження, із 1964-го у 1962-й. Від спогаду про червневий вечір 1962-го у тривожний
і трагічний червень 1986-го: «І коли я згадую чудесний літній вечір на даху, над Києвом,
і гурт молодих людей (ще тільки на порозі життя), які весело відкорковують «рислінг», – я
не можу не побачити за ним себе іншу. Немолоду матір маленького сина, втікачку з Києва,
зчорнілу і сплакану од страшних чорнобильських дум. У червні 1986-го далеко за Карпатами, вклавши спати синочка, я до ранку курю на маленькій кухоньці, плачу і пишу вірші
про життя, здавалось би, втрачене навіки» [5: 265]. Часові переміщення часто викликають
«речові» еквіваленти пам’яті»: фотознімки, листівки, запрошення.
Такий варіант оповідної структури є надзвичайно вдалим, адже людина мислить не
жорстко хронологічно, а більш складно, асоціативно. І. Жиленко створює не просто ав364

тобіографічний чи мемуарний твір, а «книгу життя», «книгу життя» поета, і відмова від
традиційної послідовної схеми викладу є художньо-естетичним принципом автора: «Починаючи писати цю книгу, я взяла собі за правило писати про те, про що зараз хочеться
написати. Перестрибувати через роки і десятиріччя, знову повертаючись у шістдесяті.
Адже … поети пишуть, як живуть і мислять, – про все відразу і впереміш, бо для них сучасним є все: і літо 65-го, і весна 72-го, і нинішній день, і день, ще не прожитий» [5: 254].
Твір І. Дзюби «Спогади і роздуми на фінішній прямій» структурно складається із
двох частин, що містять сто сімдесят шість розділів. Поділ тексту на невеликі фрагменти – розділи-епізоди створює своєрідний мозаїчний ефект, який дозволяє різноаспектно
розкрити головну тему твору – відображення епохи, оскільки «…історія – це не лише
хроніка світових подій та життєписи великих людей. Історія – це і побут доби, це реальна
атмосфера, в якій живемо ми або в якій жили покоління наших предків» [4: 29]. Між розділами-епізодами існують як хронологічні, так і асоціативні зв’язки. І. Дзюба налаштовує читача на сприймання твору, попереджаючи про своєрідність композиції: «твердої
хронологічної послідовності в мене не буде – натомість вибірковість та асоціативність»
[4: 29]. Така побудова реалізує авторський задум показати буття української людини у
драматичному калейдоскопі ХХ століття, дозволяючи зберегти «живість» оповіді, «стихійну течію вражень, що була насправді» [4: 29]. Hаскрізний мемуарний сюжет створюється за принципом хронологічної послідовності, підпоряковуючись поступальному
рухові часу та традиційним біографічним етапам людського життя: дитинство, юність,
молодість, зрілість. Але xронологiчна послідовність оповіді неодноразово порушується
введенням різночасових розділів-епізодів з метою створення цілісної об’ємної історичної картини культурного і побутового життя, відображення долі нації і окремої людини.
У книзі І. Дзюби можна видiлити автобiографiчний та історичний час. Автобіографічний (особистий) час містить у собі періоди життя автора: дитинство, юність, молодість, зрілість, процec фоpмувaння ocoбистості, пошук свого покликання і свого місця у
житті, творчу та суспільну діяльність, родинні стосунки. Він наповнюється різноманітними подробицями автобіографічного буття, на перший погляд, можливо, й незначними,
але важливими для формування героя. У структуру особистого часу вписуютьcя дитяче
сприйняття дому, рідного селища Оленівські кар’єри, його центральної вулиці Електри,
хутора Комишуваха, повсякденне життя родини, допомога по господарству, дитячі розваги, які автор детально описує, навчання у довоєнній та післявоєнній школі (1939 –
1949 рр.), перші закоханості, навчання у Сталінському державному педагогічному інституті, «входження» в місцеві літературні осередки, навчання в аспірантурі інституту
літератури, праця у видавництві ДВХЛ (державне видавництво художньої літератури) та
«Молодь», у журналі «Вітчизна», участь у національно-культурному русі, Клуб творчої
молоді «Сучасник», перші книги, одруження, півторарічне ув’язнення, праця на Київському авіаційному заводі, родинне життя, літературно-мистецьке життя Києва 80-х.
У «Спогадах і роздумах на фінішній прямій» особистий та історичний час тісно
переплітаються. Все, що відбувається із автобіографічним геpoєм вписується у загальноісторичний контекст. Автобіографічна та історична лінії – рівноцінні у доповненні
одна одної. Відбувається синтез мемуарної і власне автобіографічної домінанти. Aвтор
показує зрощеність, нероздільність процесів соціального і особистісного, об’єктивне і
суб’єктивне зрівнюються в правах, є однаково значущим.
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У мемуарних творах пам’ять виконує смисло- і структуротворчу функцію у побудові
цілісної і самобутньої мемуарної оповіді, «постає як узагальнювальна здатність; вона не
тільки протистоїть забуттю, але й може об’єднувати в собі те, що уявляється різнорідним, дає можливість розрізненим спогадам існувати разом в єдності» [7: 67].
Механізм роботи пам’яті впливає на авторську стратегію творення тексту. Так, окремі розділи твору І. Жиленко складаються із щоденників авторки 1959 – 1962, 1972, 1986
років, щоденних листів 1963 – 1965 років до чоловіка, письменника Володимира Дрозда,
та авторських коментарів до них. Доцільність такого художнього прийому І. Жиленко
пояснює особливістю своєї пам’яті: «Пам’ятаю… а втім нічого я не пам’ятаю. Все, що
не зафіксоване в моїх щоденниках (і листах), провалилося в тартари безпам’ятства, бо
пам’ять маю специфічну – швидше емоційну, ніж конкретну. Але те, що записане, те є»
[5: 93]. Коментуючи процес написання “Homo feriens”, авторка зазначає, що щоденникові
записи та епістолярій у структурі твору сприяють максимально точному відтворенню минулого і посилюють документалізм оповіді: «Ну, от і літо 1963 року. Скоро я почну писати
новий щоденник, і вже не треба буде видобувати зі слабнучої пам’яті золоті блискітки спогадів» [5: 270]. І. Жиленко підкреслює, що і листи, і щоденник представлені у “Homo feriens”
без змін і виправлень. Для авторки в аспекті автореференційності і авторефлексивності
(«Я вірю собі, тодішній, своєму внутрішньому чуттю» [5: 85]) це надзвичайно важливо,
бо автобіографічна проза, як зазначає М. Бахтін, це «не тільки світ свого минулого… у
світлі теперішнього зрілого усвідомлення і розуміння, збагаченого часовою перспективою, але і своє колишнє усвідомлення і розуміння цього світу. Ця колишня свідомість
– такий же предмет зображення, як і об’єктивний світ минулого. Обидві ці свідомості,
розділені десятиліттями, нерозчленовані грубо і не відділені від об’єктивного предмета
зображення, вони оживлюють цей предмет, вносять у нього своєрідну динаміку, часовий
рух, забарвлюють світ живою проростаючою людяністю…» [1: 398]. І. Дзюба з метою
посилення документальності і підкресленої достовірності також вводить у свій твір щоденникові записи різних років, занотовані спостереження, які об’єднуються у окремі розділи-епізоди («Із записників кінця 50-х років», «Із щоденникових записів 1962-63 року»).
Не менш важливі й цінні ці еgо-документи і для читача. Вони сприяють повнішому, багатограннішому розкриттю образу автобіографічного героя, постають гарантом достовірності.
Для І. Дзюби та І. Жиленко пам’ять – не механічний процес, а живий процес творення, у якому поєднуються минуле, теперішнє і майбутнє. Мемуаристи одночасно перебувають у двох часових площинах (тепер – тоді). Так, І. Жиленко зауважує «Бо таки й
справді знаходжусь у постійному перельоті: з часів нинішніх у часи проминулі» [5: 720].
Якщо у «Спогадах і роздумах на фінішній прямій» особистий та історичний час тісно
переплітаються, то у “Homo feriens” історичний і біографічний час співіснують паралельно. Авторська пам’ять в процесі творення тексту продукує ще й «цілісний синтетичний час (позачас) пам’яті» [2: 101] – час тексту, час «книги життя», у якій «не час іде, а
ми йдемо часом – довго і нескінченно, і просто не здогадуємось, що все можемо…» [5:
48]. Така часова організація дозволяє автору діалектично оцінювати події зі свого життя,
життя своїх близьких, свого покоління, зображуючи їх чітко і об’ємно.
Розглянуті твори свідчать про те, що у автобіографічно-мемуарних творах І. Дзюби,
І. Жиленко пам’ять виконує смисло- і структуротворчу функцію у побудові цілісної і
самобутньої мемуарної оповіді. Характерною ознакою автобіографічно-мемуарного дис366

курсу українських шістдесятників є різноманіття оповідних засад. Найбільш продуктивними принципами організації оповіді є асоціативно-хронологічний та поепізодний.
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Колористичний епітет у характеристиці персонажів
роману Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» та книги
С. Кларк «Містер Норрелл»
У статті розглядається функціонування колористичних епітетів в увиразненні образів фантастичних персонажів творів, їх виокремленні серед інших; аналізується їх
роль як засобів алюзії на міфологічний матеріал.
Ключові слова: колористичний епітет, епітетна структура, міф, Г. Пагутяк, С. Кларк.
В статье рассматривается функционирование колористических эпитетов в характеристике образов фантастических персонажей произведений, их выделении среди
прочих; анализируется их роль как средств аллюзии на мифологический материал.
Ключевые слова: колористический эпитет, эпитетная структура, миф, Г. Пагутяк, С. Кларк.
The functioning of coloristic epithets in featuring the fantastic characters’ images and their
segregation are considered in the article; their part as means of allusion on the mythological
material is analysed.
Key words: coloristic epithet, epithet structure, myth, H. Pagutiak, S. Clarke.
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Серед тематичних груп епітетів найвиразніше виділяються колористичні епітети.
О. Веселовський зазначав, що «колористичні епітети виявляють схильність приєднуватись постійно, тоді як інші вільніші» [2: 64]. Частотність їх вживання та різноманіття
функцій у художньому тексті призвело до того, що вони досліджувались у ряді праць,
серед яких відзначимо роботи О. Мішенькіної [8], М. Іматшоєвої [6], Л. Блінової [1],
В. Іваровської [5], О. Ісаєва [7], А. Павшук [9] та ін.
Оскільки тропи є найбільш чутливими до жанрових особливостей тексту, вважаємо
актуальним дослідження специфіки функціонування колористичного епітету в фентезі.
Визначення та рамки цього жанру досі залишаються контроверсійними, але дослідження
тропів дозволить визначити текстові особливості жанру, механізми створення магічного
в тексті.
Колористичні епітетні структури, виявлені в досліджуваних текстах, належать до
двох груп – характеристики персонажів та характеристики пейзажів. Метою нашої статті
є дослідження ролі колористичних епітетних структур у характеристиці персонажів роману Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» та книги С. Кларк «Містер Норрелл».
У тексті «Слуги із Добромиля» є 191 (4,4% загальної кількості епітетних структур)
колористична епітетна структура, з яких 80 (42% колористичних епітетних структур)
належать до описів персонажів. У «Містері Норреллі» їх відповідно 263 (4,4% загальної
кількості епітетних структур) та 154 (59% колористичних епітетних структур). Зі співвіднесення статистичних показників бачимо, що частка колористичних епітетів у загальному епітетарії обох творів однакова, але в характеристиці персонажів відчутно більша
їх частка вживається в англомовному тексті (в 1,4 рази більше, ніж в українському).
Л. Целкова та Є. Просвірякова стверджують, що «колористичні епітети мають схильність створювати стійкі сполученні, а тому можливо, раніше інших втрачають образність. Проте, цікаво зазначити, що ця стійкість колористичних епітетів може не тільки
вести до втрати образності, але і навпаки, такі епітети можуть служити створенню індивідуального художнього образу, бути характеристикою авторського стилю» [11: 82].
Ми пропонуємо розглянути третю можливість – колористичний епітет як традиційний
при входженні до сучасного авторського тексту є засобом алюзії на міфологічний матеріал, пов’язує текст з фольклорною традицією. Це важливо для фентезі – жанру, що
звертається до фольклору як джерела фантастичних припущень. Дослідження колориту
«Слуги з Добромиля» Г. Пагутяк і «Містера Норрелла» С. Кларк на матеріалі епітетних
структур, вжитих у описах пейзажів, показало, що семантика й символіка кольору дозволяють шляхом колористичних алюзій пов’язати ці тексти з міфологічним матеріалом
і простежити подальший розвиток традиції актуалізації колористичного аспекту магії в
текстах фентезі. Роль кольору в характеристиці персонажів, зважаючи на роль кольорів у
«“візуалізації”, оречовиненні емоцій» [7: 59], є дещо різноманітнішою.
Фантастичні персонажі в романі «Слуга з Добромиля» – опирі – мають різний вік, зовнішність, але пов’язані спільною рисою – кольором очей. Їх очі описуються такими епітетними структурами: «Його очі були наче дві діри у трохи спорохнявілім дереві, темні
й без блиску» [10: 92], «Спершу були сиві, потім зелені, а далі чорні, як вугіль» [10: 136],
«темні очі без блиску» [10: 226]. Важливість кольору очей у ідентифікації приналежності персонажа до «рождених опирів» (міф) визначається у тексті твору: «Мав він чорну
бороду й чорні без блиску очі, по яких я зразу впізнав опира» [10: 182]. Підкреслена від368

сутність блиску, яка вирізняє очі опирів, є критерієм їх розпізнавання у тексті. Наявність
фізичних особливостей у фантастичних істот (зокрема, опирів описують з червоним
лицем [4: 98]) є традиційною, вона відрізняє їх від людей.
В описах одягу опирів переважно зустрічається чорний колір. Роблений опир Лука
одягнений у чорне спочатку лякає маленького Слугу з Добромиля, тому що чорний є
його єдиним кольором: «верхівця, вбраного у все чорне» [10: 98], «бліде молоде обличчя,
на яке спадав чорний широкий каптур» [10: 99], «мого провожатого, котрий у своїй
чорній одежі з каптуром нагадував ворону» [10: 104]. Причиною страху є не саме забарвлення одягу, а відповідність його злу в самому Луці. Тому Ворожбит, прийшовши
дати вказівки Слузі уві сні, обирає бути одягненим у «такій самій чорній киреї» [10: 118]
як Лука, використовуючи страх Слуги. Купець із Добромиля також описується виключно
вбраним у чорне: «статечний, у літах, з бородою, вбраний у все темне» [10: 254]. Тобто
чорний одяг є також символом приналежності до стану опирів-купців чи до тих, хто їм
служить.
Оскільки одяг є важливим для ідентифікації статусу персонажа, те, що Купець із
Добромиля «накинув на чоловіка чорну широку кирею, знявши її з себе» [10: 258] свідчить про оцінку заслуги Антося і символічне зняття з нього покарання. Зі світанком
«Чорна кирея на його плечах стала галкою, крикнула щось і полетіла в Діл» [10: 297], що
може трактуватись двояко – чи приналежність до слуг Купця була тимчасовою чи просто сама кирея була примарною, а служіння його відновлене. Ми схиляємось до другого
варіанту, оскільки далі Антось допомагає Слузі з Добромиля, як до покарання.
Слуга з Добромиля описується відмінними від усіх інших персонажів колористичними епітетами, в яких відбито шлях його становлення. Першим, у що він пам’ятає себе
вбраним було: «червону, як жар, сорочку, що тиснула попід пахи» [10: 95]. Вона символізує вогонь і пов’язана зі спаленням на кострищі його матері-відьми та його нечутливістю
до вогню («я не звертав жодної уваги на те полум’я, пересипаючи жарини з одної долоні
на іншу» [10: 92]). Оскільки природа вогню в романі амбівалентна – він руйнує і очищує
– первинний зв’язок Слуги з вогнем вказує на його владу над цією стихією.
У монастирі Слугу одягають у «білу сорочку, але без пояска» [10: 122], коли він спускається до підземного ходу та зустрічається зі смертями. Вона символізує його духовну невинність, яка приноситься там у жертву знанню. Пізніше Слуга жодного разу не
пов’язується з білим кольором.
Після випадкового обміну тілами з Лукою, Слуга вбраний у «чорну сукняну кирею»
[10: 174], від якої він швидко позбавляється: «У наступному віддав чорну сукняну кирею
вдові з малими дітьми, що не мали навіть сорочок» [10: 174]. Таким чином, він проходить випробування злом – не користується можливістю стати на шлях вбивці, віддає добровільно його атрибути. Це твердження підтверджується наступною епітетною структурою: «очі мої стали світло-карими» [10: 189], тобто в здобутому тілі початково «дуже
темні очі» [10: 99] змінюють колір, відбиваючи перетворення внутрішньої сутності. Такі
відмінності в колориті персонажа підкреслюють його відособленість.
Далі Слуга з Добромиля описується вбраним у чорне двічі. Один раз «чорну кирею»
[10: 292], яка пов’язана з його роботою з Купцем з Перемишля, він одягає, засіявши для
жінки нивку. Він користується своїм даром сівача, за яким птахи не викльовують із землі
зерно, і жінка називає його «дивний чоловік, сей янгол-хоронитель» [10: 292], що від369

чутно контрастує з чорним одягом, оскільки традиційно янголи зображуються у білому.
Другий раз «високий, у чорне вбраний чоловік» [10: 288] жаліє дітей і купує у них антипка, віддаючи їм всі гроші. Так увиразнюється тема служіння Слуги з Добромиля – він
вбраний так, як заведено в купців-опирів, до яких він належить.
Колір його одягу при першій появі невиразний: «картатій сорочці» [10: 21], «сірих
штанях» [10: 21]. Загалом, його зовнішність описується далі такими епітетними структурами: «сірі очі, колір яких легко змінювався під впливом світла чи настрою» [10: 27],
«темне волосся з ледь помітною сивиною» [10: 27], «грубого сірого светра» [10: 27]. Цей
образ не пов’язаний з його приналежністю до опирів, а відображає його особистий вибір.
Як бачимо, при описі переважає сірий колір. Він знаходиться посередині ахроматичної
гами, рівновіддаленим від чорного та білого, які традиційно в фентезі пов’язані зі злом
і добром відповідно. Сірий у такому контексті може трактуватись як свідчення того, що
Слуга з Добромиля є персонажем, який обирає як чинити сам. Мінливі очі також вказують на це. Він втратив духовну невинність, асоційовану з білим кольором, і відмовився
від зла (чорного кольору). Слугу характеризує означуване «світлий» [10: 326], яке відбиває його сутність.
У «Містері Норреллі» центральним фантастичним персонажем є фейрі, якого викликав містер Норрелл – «gentleman with thistle-down hair» [12: 104]. При першій появі у
творі персонаж описується наступним чином: «Someone was standing in the middle of the
room: a tall, handsome person with pale, perfect skin and an immense amount of hair, as pale
and shining as thistle-down. His cold, blue eyes glittered and he had long dark eyebrows, which
terminated in an upward flourish. He was dressed exactly like any other gentleman, except that
his coat was of the brightest green imaginable the colour of leaves in early summer» [12:
106]. Цей уривок вміщує 5 колористичних епітетів, що є відчутним скупченням. Епітетна структура «cold, blue eyes» [12: 106] описує не лише колір очей персонажа, але і його
центральну рису характеру, а «long dark eyebrows» [12: 106] контрастують зі світлим
волоссям та «pale, perfect skin» [12: 106] для увиразнення краси фейрі, якого викликає
містер Норрелл.
Епітетна структура «an immense amount of hair, as pale and shining as thistle-down»
[12: 106], що описує волосся персонажа, вводить його визначну рису, за якою він згадується далі у тексті твору: «your green-coated, silverheaded person» [12: 180], «a strange
green-coated person with thistle-down hair» [12: 202]. На колір волосся фейрі увага звертається часто, хоча кольори можуть дещо різнитись. Це може бути «his hair proved to
be white» [13: 17], або «his hair yellow as fine gоld» [13: 33], «Her haire shone as golde
wire» [13: 37]. Як бачимо, С. Кларк взяла не лише сам факт важливості кольору волосся
фейрі, а і його традиційно світлий колорит (слова «fairy» і «fair» співзвучні). Крім того,
використана традиційна модель характеристики кольору, в якій він порівнюється парними сполучниками «as…as» з сяючим матеріалом (золотом англійських середньовічних
міфах, пух відцвілого чортополоху в «Містері Норреллі»). Також такий світлий сяючий
колір волосся фейрі є алюзією на традицію фейрі танцювати всю ніч у місячному світлі:
«danced in a moonshiny night around» [13: 298]. Таким чином, епітетна характеристика
кольору волосся персонажа є його найяскравішою рисою, за якою він іменується в тексті.
В описі одягу фейрі «his coat was of the brightest green imaginable the colour of leaves
in early summer» [12: 202] вжито виділену колористичну епітетну структуру, яка під370

креслює важливість зеленого забарвлення. Це також пов’язано з міфами, в яких фейрі
носять зелений одяг «clothed in green» [13: 290], «all in green clothes» [13: 293], «little little
creatures, clothed in green» [13: 298]. Зелений є візуалізацією нерозривного зв’язку фейрі з
природою. Те, що фейрі в романі одягнений у модні на початку 19 ст. речі, але не змінив
традиційного забарвлення є показовим щодо способів моделювання художнього світу
роману на основі еклектичного поєднання образу цієї історичної доби та міфологічних
образів і мотивів.
У романі важливим образом є Король-Ворон «the Raven King» [12: 36] – найвідоміший правитель королівств фейрі у минулому, в тексті названий також «the Black King»
[12: 71]. Опис зовнішності Короля-Ворона є у двох іпостасях – лицаря і короля. Як лицар
він описаний так: «the Raven King in his tall, black helmet with its mantling of raven-feathers
streaming in the wind; and he would gallop down the hillside on his tall, black horse» [12:
126]. Зосередимо увагу на повторюваних парах означень «tall, black» [12: 126] у послідовних епітетних структурах. Вони в парі увиразнюють образ високого і чорного лицаря,
оскільки завдяки повтору епітетів читач доповнює цей образ чорними латами і високим
зростом самого короля. В образі короля він з’являється як зображення на карті Таро, яке
поступово змінює вигляд аркана Імператор, і описаний наступним чином: «If anything
the king was younger and fiercer than before. His hair and robes were black and the crown
upon his head had become a thin band of pale metal» [12: 239]. Тобто знову він одягнений
у чорне, але цього разу додається чорне волосся і корона. Зауважимо, що символ його
влади – це тонкий óбід зі світлого металу, а не звична корона. Тобто зберігається сполучення чорного і металічного. Повне перетворення зображення аркану характеризується
так: «a young, darkhaired king at whose feet strutted a great, black bird» [12: 239]. Чорний
колір не акцентується у описі юного короля, а з’являється світлопозначаючий «темний»,
проте ворон не називається, а описується за забарвленням. Тобто колорит зображення
зберігається. Нарешті всі карти набувають однакового вигляду: «Black Kings crowded
about Childermass, spinning in the cold, grey air. Upon each card was the same figure with the
same pale, unforgiving gaze» [12: 239]. Колір одягу і волосся короля фейрі акумульовано у
найменуванні його не Королем-Вороном, а Чорним Королем, і контрастним до цього забарвлення є погляд, описаний відтіночним «pale». Чорний є інтенсивним забарвленням,
а «тьмяний\блідий» погляд надає образу відстороненості та жорсткості, а також величності і гордовитості.
В уривку «The ladies wore gowns of the most exquisite colours (though, to own the
truth, very few of them were colours that Stephen could remember having seen before). The
gentlemen wore knee breeches and white stockings and coats of brown, green, blue and black»
[12: 190] описується натовп гостей на балу в Феірі. Чоловіче вбрання змальоване більш
стриманим і традиційним, визначені в останній виділеній епітетній структурі барви є
звичайними, але обрано коричневий – колір деревини, зелений – колір трави і листя,
синій – колір води, чорний – колір землі. Тобто ці кольори в комплексі характерні лісу
як основному місцю танців фейрі у міфах. За вікном бальної зали ліс: «a dark, tangled
wood» [12: 190]. Таке суміщення дозволяє стверджувати, що одяг чоловіків на балу фейрі
пов’язаний з їх традиційною середою перебування.
Жіночі плаття забарвлено кольорами, які характеризуютья наступною епітетної
структурою: «the most exquisite colours» [12: 190], у якій означення виражене прикметни371

ком у найвищому ступені порівняння, хоча сам цей прикметник рідко вживається у цій
формі. Епітетна структура «colours that Stephen could remember having seen before» [12:
190] знаходиться в позиції уточнення першої, додаючи характеристику дивовижності.
Стівен Блек вперше на балу фейрі, він ще не належить до цього світу, тому перший раз
бачить ці кольори. Тут вірогідною є алюзія на «колір магії» [14] Т. Пратчетта, де октарін,
восьмий колір веселки, [14] можуть бачити лише чарівники.
Колір однієї із суконь описується детально: «a gown the colour of storms, shadows and
rain» [12: 191]. О. Ісаєв зазначає: «Оптичні, душевно-емоційні та духовні прояви кольору
в мистецтві живопису нерозривно взаємопов’язані» [7: 65]; на нашу думку така єдність у
художньому тексті доповнюється лексико-асоціативними зв’язками. Тому згадане вище
асоціативне забарвлення є формою створення візуального образу внутрішнього світу
персонажа. Колір гроз, тіней та дощу увиразнює образ неспокійної та нещасливої людини, що контрастує з пишною святковою залою і власне поняттям балу.
У «Слузі з Добромиля» в описах опирів спільні риси – колір очей та одягу – сприяють їх виокремленню серед інших персонажів, впізнаваності та об’єднанню у окрему
групу. Тобто ці риси є графічними ознаками стратифікації у тексті. Іншою функцією колористичних епітетів є увиразнення змін, які зазнає Слуга з Добромиля протягом свого
існування.
У «Містері Норреллі» в описах фейрі колористичні епітети закріплюють співвіднесення персонажів тексту з міфологічними, актуалізуючи таким чином їх традиційні образи, історії. Також вони є частиною гри з традицією, зокрема в описах балу, де в країні
фейрі забарвлення одягу відповідає міфологічному маретіалу, а стиль одягу – моді початку ХІХ ст.
Отже, колористичні епітетні структури є численними в обох текстах. У «Містері
Норреллі» більша їх частка вжита в характеристиках персонажів, ніж у «Слузі з Добромиля». У характеристиці фантастичних персонажів творів Г. Пагутяк та С. Кларк роллю
колористичних епітетних структур є актуалізація зв’язків текстів з відповідним міфологічним матеріалом, а саме міфами про опирів та фейрі відповідно.
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ТИПОЛОГІЯ ОНТОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ У ТВОРАХ
ОСТАПА ВИШНІ І ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА
У статті на прикладі усмішки Остапа Вишні «Як варити і їсти суп із дикої качки»
та оповідання Джером К. Джерома «Троє в одному човні (як не рахувати собаки)» звернено увагу на такий онтологічний аспект, як смак, який має структурне та образотворче значення, працює на моделювання комічного у відтворенні картини світу.
Ключові слова: комічне, гумор, смак, іронія, читач.
В статье на примере улыбки Остапа Вишни «Как варить и есть суп из дикой утки»
и рассказа Джерома К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)» анализируется вкусовой дискурс, который имеет структурно- и образосозидательное значение, работает
на моделирование комического в отображении картины мира.
Ключевые слова: комическое, юмор, вкус, ирония, читатель.
The taste discourse of structural and pictorial meaning that works for modelling of comic
effect in representation of the world is analyzed in the article and illustrated by «How to Cook
and to Eat the Soup of Wild Duck» by Ostap Vyshnia and «Three Men in a Boat (to say nothing
of the dog)» by Jerome K. Jerome.
Key words: сomical, humour, taste, irony, reader.
Онтологічний аспект філософії є відображенням об’єктивно існуючого відношення
«людина – світ», що допомагає наблизитися до осягнення або розуміння дійсності. У
нашій статті ми звернемо увагу на такий онтологічний аспект, як смак, його значення
у художньому відображенні світу в творах Остапа Вишні «Як варити і їсти суп із дикої
качки» та Джерома К. Джерома «Троє в одному човні (як не рахувати собаки)».
Їжа та її смакові властивості згадуються в творах античних авторів, таких як Плавт,
Лукрецій, Горацій, Вергілій, Овідій, Сенека, Лукіан, Петроній, Марціал, Ювенал та інші.
Це є свідченням того, що їжа потрібна людині не лише для підтримки фізичного життя,
а й слугує прекрасним матеріалом для зображення дійсності в художньому тексті. Один
із теоретиків феноменологічної естетики Р. Інгарден констатував, що представлений у
творі мистецтва світ (чи то реальний, чи то видуманий) «скомпонований для того, щоб
викликати естетичне переживання. У цьому є його функціональна й онтологічна сутність» [1: 398]. Іншими словами можемо сказати, що саме акценти, зроблені автором
на змалюванні їжі, описі її смаку, підготовці до прийому їжі, а тим більше сам процес її
споживання не раз викликали в читача естетичне почуття й дарували духовну насолоду.
Звичайно, це також залежить і від належності твору до певного роду чи жанру, змістової
своєрідності, авторської подачі та багатьох інших факторів.
Зображення дійсності засобами комічного в художньому тексті лежить в основі обраних нами для аналізу творів: усмішки Остапа Вишні «Як варити і їсти суп із дикої качки» (із циклу «Мисливські усмішки» 1945-1950 рр.) та оповідання Джерома К. Джерома
© Приймак А.В., 2012
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«Троє в одному човні (як не рахувати собаки)» («Three Men in a Boat (to say nothing of the
dog)» 1889 р.). Ці твори є предметом нашого дослідження.
У статті ми ставимо за мету простежити «позитивне» іронізування (за Шлеґелем)
Вишні та Джерома, що не спрямоване на знищення свого об’єкта, яке, вслід за Ю. Борєвим ми назвемо «гумористичним» [2: 23], і як саме смак, його місце в побуті та житті
людини стає предметом творення комічної ситуації в художньому тексті.
Цікавим фактом є те, що біографії двох унікальних гумористів – Остапа Вишні та
Джерома К. Джерома – надаються до типології. Відзначимо буквально кілька моментів.
Обидва автори працювали в газетах та журналах (Вишня – в газетах «Трудова громада», «Народна воля», «Вісті ВУЦВК», «Радянська Україна», «Селянська правда», «Молодь України», «Література і мистецтво», «Тваринництво України», журналах «Перець»,
«Дніпро», «Україна» «Українська література», «Сучасне й майбутнє», «Всесвіт» та ще
багато інших, а Джером замінив на посаді Р. Кіплінга і став редактором журналу «Ледар»
(англ. «Idler»), заснував журнал «Сьогодні» (англ. «To-day»)), де читачем був здебільшого простий народ. Їхні часто короткі та лаконічні гумористичні оповідання (усмішки,
шаржі, реп’яшки у Вишні та скетчі, сценки, анекдоти у Джерома) складаються в комічну
проникливу «хроніку епохи, що не завжди пізнавала себе, дивлячись у дзеркало, але для
нащадків збереглася, здебільшого, саме такою, якою її закарбував Джером» [3] та Вишня.
Доречно буде відзначити, що тогочасна критика завдавала нищівних ударів як Остапові Вишні, так і Джерому. Причинами тому, звичайно, слугували різні фактори, але як
результат – Остап Вишня втратив десять літ можливості спокійно жити і працювати,
а Джерому часто доводилось потерпати від слів на кшталт: «низькопробні гуморески,
суцільний несмак» [3], або: «Джером – це сумний приклад того, чим загрожує Англії
надмірна освіта нижчих класів» [4]. Сьогодні твори Вишні та Джерома Клапки Джерома мають своїх поціновувачів по всьому світу. За життя ними зачитувались мільйони.
«»Мисливські усмішки» від перших публікацій зажили величезної популярності серед
читачів. Любов до них не була вбита навіть оглушливою критичною «проробкою» Остапа Вишні 1946 р. після публікації фейлетону «Дозвольте помилитись», коли заодно й
«мисливські усмішки» – і в усних розносах, і в офіційних документах – як правило, не
вживали без епітету «аполітичні»…» [5: 390]. Із цього робимо висновок, що мистецтво
обох авторів полягало в безпрецедентному вмінні вплинути на читача і на багато років
назвати його таким, що має естетичний смак. А в історії літературної критики спостерігаємо постійні переоцінки та переосмислення художніх творів, що теж має своє пояснення – зміна естетичних смаків.
Обрані нами тексти мають багато спільного. Насамперед зауважимо, що вони є автобіографічними. Остап Вишня так само, як і Джером, дуже любив природу, яка й стала
спільним джерелом написання творів. Відомо, що Вишня був завзятим мисливцем, хоча
найчастіше повертався з полювання без здобичі. Характерним щодо цього є запис у щоденнику від 23 грудня 1951р.:
«Були на полюванні.
І не вбили, не застрелили нічого.
Для мене – це типове явище.
Коли я приходжу (як завжди) додому «попом», без нічого – всі спокійні (…)
І от одного разу я приношу з а й ц я. Факт! Ціла трагедія…
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Як? Дід убив зайця? Не може бути!» [6: 460].
А Джером обожнював подорожувати: «Європа дуже любила Джерома, і він відповідав їй тим самим. У період своєї невідомості та служби у стряпчого він проводив літо
то в Голландії, то в Британії, то в Німеччині, а пізніше часто й подовгу жив за кордоном
і завжди охоче відповідав на запрошення відвідати країну, де не бував раніше» [4]. Особливий смак до життя ніколи не покидав авторів і надихнув на написання прекрасних
легких творів, що ми взяли для аналізу.
Спостерігаємо, що в гумору немає чіткого поділу між позицією автора та описуваним явищем, відсутнє авторське відштовхування від об’єкта зображення або заперечення
його, яке притаманне іншим видам комічного (іронії, сарказму). У «Троє в човні…» автор
є безпосереднім учасником подій, а в «Супі з дикої качки…» оповідач ділиться власним
досвідом, даючи поради читачеві. Тому обидва тексти ми називаємо гумористичними.
З-поміж інших ознак гумору виявляємо поєднання комічного його трактування
з внутрішньою серйозністю [2: 16], що зовні часто виражається сміхом. Одна із проблем, що їх підіймають Вишня і Джером у своїх творах є вживання спиртного, як засобу
«релаксації». «Суп із дикої качки…» пронизаний ідеєю «відпочинку з товаришами за
чаркою» під час «вечірньої» та «ранкової зорьки» [5: 212], що зовні замасковано ідеєю
«вполювати дику качку» на суп. Читач впізнає в головному герої самого себе, сміється,
відповідно, теж сам і з себе. Подібне ми спостерігаємо і в Джерома, коли герої після
часто дріб’язкових проблем чи невдач віднаходять радість до життя у віскі: «Після вечері
виявляється, що тютюн відволог і закурити не можна. На щастя, у вас є пляшка тієї рідини, що веселить, і хмелить, коли випити її в належній кількості, і вона пробуджує в вас
інтерес до життя…» [7: 23]. Відразу помічаємо національну специфіку комічного [8: 16],
що має прямі важелі впливу на свідомість і вподобання читача, для якого був створений
текст. У нашому випадку ця національність тісно пов’язана із загальнокультурними та
індивідуальними особливостями кожного індивіда-носія мови, що розуміє зашифровані автором певні семантичні та лексичні коди. Наприклад, що «горлушко» за «мисливською термінологією» не є «частиною мисливського човна, що на морських суднах має
назву «право руля» [5: 211], так само, як на полювання чи риболовлю часто ходять не
за здобиччю. Тут гумор також є дидактичним, проте «дидактизм його необов’язковий
і корелює з умовним способом (коли як сатира та інвектива реалізуються в наказових
конструкціях)» [2: 17]. Дидактичне заперечення чи висміювання певних явищ (іронічне
оцінювання) є не авторським і не прямим. Читач сам робить певні висновки на основі
рефлексії своєї свідомості.
Дослідники комічного (Аристотель Т. Гоббс, Г.-В.-Ф. Гегель, М. Чернишевський,
А. Бергсон, Б. Борев, Б. Мінчин) установили низку об’єктивних передумов і суб’єктивних
якостей людей, взаємодія яких необхідна для виникнення комічного ставлення [1: 358].
Підтвердження того ми знаходимо у Вишні та Джерома.
По-перше, комічне має стосуватися тільки гуманітарної сфери або суспільних явищ,
а неживі предмети можуть лише опосередковано втягуватися в комічне ставлення людини до людей чи суспільних явищ [1: 358].
«Залишається, отже, останнє — їсти суп.
Як його їсти?
Ложкою!» [5: 214].
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Або, наприклад, у Джерома є епізод, як мандрівники-аристократи, не бажаючи відмовити собі в задоволенні попити чаю (коли їхній дзбан із прісною водою був порожній),
змушені були набрати води з річки. Природа, чисте повітря, англійські джентльмени повсідалися пити чай, як раптом побачили, що «за водою повільно пливе собака» [7: 141].
І хоч то був один із найспокійніших, найсумирніших собак, яких вони будь-коли бачили,
їх спрага відразу минулася.
По-друге, суб’єкт комічного ставлення має відчувати свою перевагу над об’єктом
висміювання і бути в цілковитій безпеці (страх за життя, як правило, виключає почуття
комізму) [1: 358]. У Вишні, наприклад, маємо кілька таких моментів, коли, ніби, дика
качка, тільки й чекає потрапити якомога швидше «в супову каструлю з-під колективної
праці…» [5: 211]. Або: «Дика качка любить убиватись тихими-тихими вечорами, коли
сонце вже сковзнуло з вечiрнього пруга, минуло криваво-багряний горизонт, послало вам
останнiй золотий привiт i пiшло спать… Це ввечерi… А вранцi дика качка зривається
шукати вашого пострiлу рано-рано, тiльки-но починає на свiт благословлятись» [5: 211].
По-третє, має бути несподівана невідповідність очікуваного і дійсного в контакті людини з суспільством, між прогнозованим і справжнім розв’язком комічної ситуації, що
динамізує почуття й емоційну напругу (в нашому випадку – в читача), підтримує увагу
учасників комічної ситуації [1: 358]. Тут багато важать інтрига та перипетії. Приміром,
Вишня починає свою розповідь тим, що «Був такий славнозвісний орнітолог Мензбір,
який на підставі багатолітніх спостережень і наукових досліджень остаточно визначив,
що дикі качки крім базару, водяться ще на лугових озерцях та по очеретах і тихих-тихих
плесах…» [5: 211].
Маємо ще один приклад:
«Почалася ранкова зорька...
Тут уже все залежить од вашого уміння, від майстерства і практики…
Качка, як відомо, птах. Вона — літає.
Як її стріляти?
Дуже просто: цільтесь обов’язково в око. І бахкайте» [5: 213].
По-четверте, нову грань комізму породжує будь-яка недоцільність, недоречність,
абсурдність чи відхилення від норми [1: 358]. У Джерома знаходимо розповідь про те,
як хворий мусив лежати в ліжку і, на думку оповідача, «їсти курчат, солодкий крем та
тепличний виноград» [7: 59], де кожен читач розуміє, що така їжа ніяк не сприятиме одужанню. У Вишні знаходимо кілька моментів, які ілюструють «абсурдність»:
«Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю (це така штука, що стріляє), набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху, а саме: рюкзак, буханку, консерви, огірки, помідори,
десяток укруту яєць і стопку... Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду
з човна, коли човен тече…» [5: 211]. Або: скубти качку автор радить «в себе в кабінеті»,
а щоб не заважало вискубане пір’я, пропонує одчинити вікна й двері, щоб вітерець був,
тоді і «пір’я вам не заважає... І качка обскубана, і кабінет — перина...» [5: 214].
Останньою умовою створення комічної ситуації є те, що все мертве, механічне, шаблонне видає себе за живе, природне чи органічне [1: 358]. Приміром, у Джерома читаємо:
«Закінчили вечерю чаєм і пирогом з вишнями. Поки ми пили чай, Монтморесі
зав’язав бій з чайником, але зазнав ганебної поразки.
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Під час усієї подорожі він виявляв велике зацікавлення чайником. Сидів і спантеличено стежив, як він кипить, а час від часу гарчав, пробуючи його роздратувати. А коли
чайник починав клекотіти й парувати, Монтморесі сприймав те як виклик і поривався
напасти на нього, але якраз у ту мить хто-небудь із нас схоплювався й забирав здобич у
нього з-під носа» [7: 147].
Отже, для сприйняття комічного та виявлення всіх його форм потрібно володіти
розвинутим естетичним смаком. З іншого боку, автор, створюючи текст, використовує
ряд кодів, які надають його виразам певного змісту [9: 19]. Дослідивши тексти, можемо
зробити висновок, що і Остап Вишня, і Джером Клапка Джером чітко знали, для кого
писали свої твори, передбачили так звану «модель читача» [9: 17], що володіє таким же
комплексом кодів, як і письменник у процесі творення тексту. В даному випадку одним
із таких «кодів» є смак, його лексичне та семантичне вираження.
Остап Вишня вже в назві оповідання підкреслює, що важливим є як процес приготування, так і процес споживання їжі. У Джерома ми щоразу спостерігаємо бажання героїв
смачно поснідати, пообідати, повечеряти, згідно з вишуканою англійською традицією.
Комічність виникає з того, що умови, в яких перебувають головні персонажі, аж ніяк не
сприяють задоволенню їхніх бажань та сподівань. Автор створює комічний образ гурмана, смішний у всіх його проявах, що надалі саме він, а не ситуація, в яку він потрапляє,
стає джерелом комічного. Завдяки Джерому ірландське рагу, сир, його смак та запах,
увічненні в історії світового гумору.
У Остапа Вишні спостерігаємо смак-ілюзію – характерну рису, яка тримає читача в
напрузі при очікуванні на відповідь: «То як варити і їсти суп із дикої качки?» І несподівана розв’язка, що надає твору ознаки комічності – «на базар, обскубти, і ложкою».
Октавіо Пас стверджує, що гумор – це видатний винахід сучасного розуму. Що він
(гумор) не був властивий людині з давніх-давен, а пов’язаний із народженням роману.
«Ні Гомер, ні Вергілій не знають, що таке гумор. Аристотель, здається, передчував його
появу, та своєї істинної форми гумор набуває у Сервантеса…» [10: 189]. На сьогодні ми
маємо двох унікальних гумористів, з-під пера яких вийшли безсмертні твори, що допомагають реципієнту відчути смак життя на повну.
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Джон Брейн представляє в англійській літературі 50х років ХХ століття тенденцію,
котру прийнято називати творчістю «сердитих молодих людей» («British angry young
men”) [1: 431-432; 2; 3]. Це люди, які пережили Другу світову війну, повернулися назад
на Батьківщину, але не отримали того, що очікували – належного ставлення, поваги та
розуміння. Натомість, їх чекала невлаштованість у житті. Війна залишила глибокий слід
у душах представників цього покоління, спогади про неї переслідують головного героя
роману Джона Брейна «Шлях нагору» Джо Лемптона, але реакція на пережите – це почуття гніву, який проявляється у всіх героїв роману в тій чи іншій мірі в ситуаціях, де природніше було би очікувати доброту та милосердя, радість від повернення до мирного життя.
Чим же власне були незадоволені молоді люди, що так їх мучило, не влаштовувало
та обурювало, чому вони так прагнули наверх, до багатства, до повнокровного, повноцінного життя, до головної течії? Можливо війна, яку вони пережили у розквіті своєї
юності, показала їм, якою короткою може бути людська стежина життя, можливо вони
відчули, що не можуть і не хочуть миритися з існуючими порядками. Проте герої Джона
Брейна, Кінгслі Еміса не прагнуть загального добробуту для всіх, не боряться за високі
ідеали, за рівність у суспільстві, вони хочуть всього і тільки, лише для себе і зараз, в цю
мить і, що найстрашніше, за всяку ціну.
Джо Лемптон вийшов із середовища людей з обмеженими статками і метою його
стає якомога швидше опинитися нагорі, серед багатих людей. Роман не подає такого разючого, болючого контрасту бідності та багатства, який можна знайти у представників
критичного реалізму попереднього століття, тут немає зображення боротьби різних класів та прошарків суспільства. Акценти дещо зміщуються, стають тоншими, переміщуються у сферу особистого життя, людського вибору, навіть побуту.
Метою даної статті буде показати, як створюється опозиція багатство-бідність у романі, яким чином автор досягає вмотивованості вчинків своїх героїв, тонко розуміючи
різноманітні психологічні особливості їх характерів.
Для досягнення поставленої мети використовуються метод контекстуального аналізу
(А.В.Арнольд), інтерпретації тексту (І.Р.Гальперін, В.А.Кухаренко), метод фразеологічної ідентифікації (О.В.Кунін), порівняльний метод. Роман порівнюється з творчою манерою реалістів та з романом іншого представника літератури «сердитих молодих людей»
Кінгслі Еміса «Щасливчик Джим» для визначення спільних та відмінних рис; того, що
об’єднує та відрізняє два твори зі схожою тематикою.
У статті знайдуть відображення наступні положення:
1. Засобами створення протиставлення бідності та багатства виступає лексика, фразеологія, синтаксис роману.
2. Великого значення набувають кількісні параметри, зображення того, як професія
відображається на сприйнятті світу та наскільки відносними можуть бути цифри.
3. Для зображення опозиції бідність-багатство велику роль відіграє емоційний стан,
почуття героя, зображення особистого життя, позитивних та негативних сторін характеру, передача таких емоцій як гіркота, жаль, біль, агресивність, і, разом з тим, показ
проявів людяності та співчуття.
4. У романі події тісно пов’язані з дитячими та підлітковими враженнями, за допомогою ретроспекцій передається відгомін війни, за допомогою проспекцій – розвиток
окремих подій.
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5. Опису прірви між бідністю та багатством сприяє використання різноманітних стилістичних засобів.
6. Для показу двох світів використовується інтертекстуальність, проводяться паралелі з казкою, вживаються різноманітні алюзії.
7. Більшій достовірності, правдивості, реалістичності зображуваних подій сприяють
використані у романі типи оповіді.
На вокзалі в Уорлі, котрий знаходився у центрі східного кварталу, Джо зустрічається з господинею квартири, де він буде жити, місіс Томпсон. З перших сторінок роману
відчувається, наскільки важливим є оточення, обстановка, зовнішні атрибути. Томпсони
живуть на горі: We live at the top. Лексична одиниця – іменник top стає ключовим словом,
оскільки зустрічається у назві дилогії ( “Room at the Top”-1957; “Life at the Top”-1962),
відображає основну тему – сходження на вершину. Далі місіс Томпсон додає: «It’s always
T’Top in Warley, though, with a capital T”, маючи на увазі особливості йоркширської вимови.
Уорлі вигідно відрізняється від Дафтона – міста, де народився і виріс Джо Лемптон.
У Дафтоні не було навіть кущика на вулиці, де він жив, а тут – ціла алея кипарисів:
Cypres Avenue became at that instant a symbol of Warley – it was as if all my life I’d been
eating sawdust and thinking it was bread (Ch.1).
Для зображення затишку, достатку, краси будинку і кімнати, де Джо повинен був
жити, використовується фразеологічна одиниця too good to be true зі значенням «не може
бути, неймовірно, занадто добре, щоб можна було повірити»: Against the cream-painted
walls I could see the faint reflexion of the mimoza and the vase, chrome-yellow and near-gold,
it looked almost too good to be true, like an illustration from Homes and Gardens (Ch.1). Це
була перша кімната, яку Джо мав у своєму житті, my room – присвійний займенник з
іменником виділяється курсивом. Для підкреслення того, що всі інші приміщення, в яких
він жив, не можна вважати відповідними, використовуються синтаксичні виражальні засоби: Nor do I count my room at my Aunt Emily’s; it was stricktly a bedroom (Ch.1). Переходячи у свою кімнату, він переходив у інший світ. Під час війни доводилося жити у невеликій одномісній кімнаті – cubicle, з якої до нього та після нього солдати відправлялися
або на інше місце або на смерть.
Джо Лемптон був за професією бухгалтером і те, що головний герой роману живе у
світі цифр, те, як багато вони для нього важать, показано у ряді епізодів. Коли господиня вперше пригощає його кавою, він подумки оцінює фінансові можливості Томпсонів:
I’ve an instinct like a water-diviner’s where money’s concerned; I was certain that I was in the
presence of at least a thousand a year (Ch.1). Але коли він побачив, що для неї гарна посуда
– звична річ, накинув ще шістсот.
Джо та Чарльз розробили градаційну схему для жінок, в якій основну роль відігравали фінансові можливості їх чоловіків або наречених: the more money a man had the better
looking was his wife (Ch.4). У цій не дуже ідеальній схемі цифри зменшувалися від №1 з
доходами £ 20 000 до №12, що мали менше, ніж £ 350. Себе вони відносили до №7, котрі
мають £ 600.
На вечірці, де щорічно збиралася чоловіча половина працівників муніципалітету,
Джо подумки відмічає: Hoylake was the richest man in the room with a salary of a thousand
(Ch.12). Виконуючи свої обов’язки клерка Джо доводилося терпіти неприємних йому
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людей: But the game was worth the candle; if I sold my independence, at least I’d get a decent
price for it (Ch.12). Він розуміє, що мало чим відрізняється від простого робітника в магазині, на якого ніхто не звертає увагу: He’d sold himself, and what price had he got? Perhaps
seven pounds a week (Ch.18). Джо усвідомлює, що може отримати тисячу фунтів у рік
лише маючи 40 років.
Коли Джо дізнається, що Еліс позувала художнику, це його обурює. Мільйони інших
жінок були такими ж бідними, як і вона, але радше б вмерли, ніж позували за нещасні
декілька шилінгів (a few lousy shillings). Під час сварки Джо виймає банкноту в один
фунт, котра падає на підлогу. Хоч йому хочеться її підняти, він цього не робить: But there
are times when a man’s dignity is worth more than a pound (Ch.12).
Джо високо цінить щирість почуттів Сюзен і відчуває, що часу зрозуміти і відчути
повноту щастя в той момент у нього недостатньо. Час порівнюється з позикою в банку,
яку отримують, коли це вже не так потрібно: Time, like a loan from the bank, is something
you’re only given when you possess so much that you don’t need it (Ch.15).
На запитання Сюзен про те, як сильно він її кохає, Джо двічі повторює наступну
фразу: A hundred thousand pounds’ worth (Ch.16). Хоч на певному етапі розвитку подій
Джозеф втрачає надію одружитися з Сюзен, він не покидає її: She was my weekly shilling
on the pools, my selection at random with no hope of winning ( Ch.22). Після отримання
листа від Сюзен, що дізналася про його стосунки з Еліс, Джо відчуває полегшення –
тепер не потрібно було витрачати навіть того так званого символічного шилінга і весь
його фізичний та емоційний капітал міг належати Еліс. Готуючись до розмови з містером
Брауном, батьком Сюзен, Джо роздумує над тим, що людина з малими статками не може
протистояти тому, у кого великі прибутки: A man with only a few hundred in the bank – and
lucky to have that – is powerless against a man with a hundred thousand (Ch.28).
Незважаючи на прагнення за всяку ціну піднятися наверх, Джо Лемптону властива
людяність. Дізнавшись, що Рей взяв з каси 15 шилінгів, він кладе туди свої гроші, хоч
розуміє, що ризикує і порушує правила. Саме таку суму легко витратив Джек Уорлі, пригостивши Джо у барі. Джо було шкода Мевіс, випадкову подружку з пабу, з якою він хотів
забути про загибель Еліс, шкода втомленої жінки на вулиці: I felt a spasm of pity for her,
as we passed it seemed that two worlds were meeting (Ch.15). Але разом з тим, він боїться,
що дуже швидко може опинитися у світі бідних з його обмеженим, як вимощена доріжка
для курей, сьогоденням.
Підприємства, бідні райони, переповнені автобуси, вокзали, невлаштованість побуту
діяли на головного героя депресивно. Проте Джо відчуває, що тоді, в юності, він був
кращою людиною. Коли пройшов час і він добився всього, до чого прагнув, ніяка сила
не могла змусити його вийти зі свого дорогого автомобіля під дощ, зливу, до знедолених
людей. Він сам стає зомбі, відгороджений від світу та його лихоліть. Еліс говорить про
нього як про єдину людину, з якою можна поговорити, натомість всі інші носять гумові
рукавички.
Подорож нагору викликає у Джо схвильованість: I was going to the Top, into a world
that even from my first brief glimpses filled me with excitement (Ch.1). Перший в житті домашній халат приносить йому набагато більше задоволення, ніж всі ті, дорогі та найкращі, котрі він мав пізніше. На самому початку свого перебування в Уорлі він відчув себе
абсолютно самотнім. У одній концентрованій дозі Джо отримав свою порцію почуття
382

туги за рідною домівкою, але більше від цього не страждав. Йому подобається п’єса, яку
він дивиться в театрі, бо герої належать до того прошарку людей, до яких він сам хотів би
належати. Джо закохується в Сюзен з першого погляду. Почуття любові присутнє в романі, герої закохуються, захоплюються, прив’язуються, здатні щиро, дружньо ставитись
одне до одного, але все ж, навіть у ситуаціях, де природнішою була б ніжність, переважає
гнів, роздратування, агресія.
Емоції переповнюють Джо, котрий чекає на Сюзен у фойє театру, він порівнює їх з
цукерками, а себе – з дитиною, яка не знає котру вибрати: I experienced so many different
emotions that I was like a child with one of those selection boxes that chocolate manufacturers
used to bring out before the war (Ch.8). І у випадку її приходу, він з’їв би всі цукерки. Але
того ж вечора від думки про те, що багаті наживалися на війні, Джо раптово стає сумно
та самотньо. Депресія триває деякий час (washing-day sadness) і лише репетиції в театрі,
де Джо знаходить розуміння Еліс, заспокоюють його.
Приїхавши до Дафтона на Різдво, Джо відчуває, що його рідні стають йому чужими,
настільки він змінився і він зневажає себе за це: I was too much of T’Top now, and half
hating myself for it. I found myself seeing them as foreigners. They were kind and good and
generous; but they weren’t my sort of person any longer (Ch.10).
Основним з емоцій виступає гнів: savage, useless, sick anger took over again. Він
з’являється в тій чи іншій мірі у всіх героїв твору. Особливо це відчутно в описах непорозумінь між закоханими, у розмовах на вечірках і в театрі. Почуття гніву охоплює Джо
Лемптона під час обіду з батьком Сюзен. Він був готовий навіть ударити містера Брауна
і не раз, хотів дати вихід своїм почуттям.
Джо Лемптон тужить за своїми батьками, котрі загинули під час війни, за будинком,
де він жив, у котрий влучила бомба. Більше всього його мучить те, що вони були добрими, порядними людьми, ніколи не прагнули ніякого багатства, дуже любили одне одного
і хоч він у душі своїй беріг усі ці спогади, жити так як вони він не міг і не хотів.
За допомогою ретроспекції розкривається глибина розчарування і обурення Джо,
коли він дізнається від містера Брауна про стосунки між Еліс та Джеком Уорлі. Одразу ж
за реплікою персонажа у новому абзаці знаходимо опис подій війни, коли осколок влучив
у обличчя одного із солдат, котрий вимовив: “Oh, nо”. Те ж саме сказав і Джо містеру
Брауну. Проспекція вживається у роздумах головного героя, котрий пояснює поведінку
Еліс тим, що вона мала надію на нього, але сталося зовсім по-іншому, не так як вона розраховувала. Весь твір побудований з використанням військової тематики – Джо Лемптон
ішов у бій, застосовуючи різні методи атаки.
Із усієї палітри стилістичних засобів, якими багатий роман, найбільш важливою для
зображення багатства та бідності, природно, є антитеза, протиставлення. Уорлі, місце,
куди приїхав працювати Джо, протиставляється Дафтону, де він жив раніше. На будинки
Уорлі, де перемішалися всі стилі, Джо дивиться не з точки зору естетики чи архітектури,
він сприймає місто, порівнюючи його з Дафтоном, де мрії були неможливими. Ті ж самі
відчуття були у нього, коли він порівнював дві річки- Мертон, таку чисту, що видно було
камінчики на дні, повну риби, де діти могли купатися та кататися на лодках. Річка Ленгдон у Дафтоні могла потопити і часто топила людей, вода у ній була брудною мов гній.
Негативну характеристику підкреслює синтаксичний епітет the dirty harlequin of a river.
Місто Уорлі не постраждало під час кризи, а у Дафтоні три четверті населення у 1930
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році були безробітними. І навіть коли всі отримали роботу, атмосфера бідності та нестабільності залишилася: a horde of nasty snivelling fears left in the town like bastards in the
wake of an invading army (Ch.4). Стремління Джо Лемптона забути Дафтон підсилюється
повтором: I was in Warley riding in a car to the theatre; Dufton was far away, Dufton was dead,
dead, dead (Ch.4). Джо не хотів помирати під час війни, не хотів бути героєм, недаремно
персонажів у творах «сердитих» називають антигероями : Let those rich bastards who have
all the fun be heroes. Let them pay for their privileges (ch.13). Повтор, паралельні кострукції,
знижена лексика з негативним значенням підкреслює ставлення Джо до багатіїв, серед
яких він потім врешті решт опиняється.
Зустрівши Сюзен, побачивши її оточення, Джо Лемптон порівнює її з Принцесою із
казки. Принцем стає Джек – товариш дитинства, Королем та Королевою – родичі Сюзен,
а собі він відводить роль Свинопаса. Ця паралель проводиться протягом усього роману в
різних епізодах, тонко, часом у коментарях, взятих у дужки, часом знову із розгорнутим
описом. Але у розмові з батьком Сюзен на перший план виступають зовсім інші, цілком прозаїчні питання: фінансові пропозиції, можливості росту, кар’єра, створення сім’ї.
Еліс гине у муках і, щоб забути її, Джо здійснює ряд вчинків, у описах яких немає місця
для дитячих казок.
Роман « Шлях нагору» цікавий з точки зору типів оповіді. Це розповідь від першої
особи (ich - Form), де оповідь драматизованого оповідача є його власною історією. Твір
написано у формі спогадів, щирої та правдивої своєрідної сповіді людини, що згадує
події десятилітньої давності, по часовому проміжку охоплює невеликий період часу влаштування на роботу, час вибору у житті.
Порівнюючи даний роман із твором іншого представника літератури «сердитих молодих людей» Кінгслі Еміса «Щасливчик Джим», слід відмітити більшу вмотивованість
вчинків героїв у романі Джона Брейна «Шлях нагору», глибший психологізм. У романі
«Щасливчик Джим» - щасливий кінець (happy end) багато гумору, сатири, гротеску, у
творі «Шлях нагору» зустрічаємо, незважаючи на досягнення Джо Лемптона всього, до
чого він прагнув і опис його втрат, трагічних подій, показ того, якою дорогою ціною він
заплатив за місце у вищому світі.
У романі зустрічається вкраплення зразків офіційно-ділового стилю, коли Джо ніби
складає на себе досье. Дізнавшись про смерть Еліс, він говорить про себе у третій особі,
зауважуючи, що йому не подобався цей Джо Лемптон. Критики відмічають, що роман
позбавлений позитивних персонажів.
Проаналізувавши основні засоби створення протиставлення бідності та багатства у
даному соціально-психологічному романі, можна дійти висновку, що автор правдиво зобразив проблеми молодого покоління 50-х років XX століття, показав прірву, яка розділяла різні верстви населення. Показавши шлях одного персонажу до вершини, Д.Брейн
створив роман, багатий на різноманітні знахідки, котрі представляють великий інтерес
з точки зору аналізу тексту. Подальші дослідження можуть включати аналіз мовної характеристики персонажів даного твору та його продовження, неологізмів, до яких часто
зверталися представники літератури «сердитих» (lungful, Susanisms, wonderfulest). Хоч
події, описані в романі, відбуваються у минулому столітті, проблематика залишається
актуальною і в наш час.
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ПУБЛИЦИСТИКА А.П. ЧЕХОВА В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ КОНТЕКСТЕ
(роман Д. Галковского «Бесконечный тупик»)
У статті розглядається публіцистика А.П. Чехова, яка стала об’єктом постмодерної культурфілософської рецепції в романі Д. Галковського «Безконечна безвихідь».
Листування, щоденники та нотатки класика є матеріалом для його десакралізації, яку
здійснює письменник-постмодерніст.
Ключові слова: постмодернізм, деконструкція, десакралізація, культурфілософська
рецепція.
В статье рассматривается публицистика А.П. Чехова, ставшая объектом постмодернистской культурфилософской рецепции в романе Д. Галковского «Бесконечный тупик». Переписка, дневники и заметки классика являются материалом для его десакрализации, осуществляемой писателем-постмодернистом.
Ключевые слова: постмодернизм, деконструкция, десакрализация, культурфилософская рецепция.
The article deals with the A.P. Chekhov’s publicistics which has become object of postmodernist culture-philosofical reception in the novel of D. Galkovsky’s «Endless Deadlock».
Correspondence, diaries and notes of the classic are a material for its desacralization which is
carried out by the postmodernist writer.
Key words: postmodernism, deconstruction, desacralization, culture-philosofical reception.
Д. Галковский в своем романе часто цитирует переписку и дневники А.П. Чехова,
однако, в отличие от цитирования публицистики других писателей, автор словно избегает комментирования. Примечания содержат объемные цитаты на ту или иную тему, часто остающиеся без авторских замечаний. Собрав воедино эти Примечания, попытаемся
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реконструировать относительно целостную картину рецептивного освоения писателемпостмодернистом публицистического наследия Чехова. В отличие от рецептивного освоения публицистики других классиков, переписка и заметки Чехова стали для писателяфилософа достаточным основанием к его десакрализации, последовательно осуществляемой в «Бесконечном тупике». Однако нельзя сказать, что она тотальна: наоборот, автор
стремится сохранить максимальную объективность в своих оценках классика.
Диапазон тем и проблем, рассматриваемых Галковским в контексте публицистики
Чехова, также достаточно широк. Думается, анализируемые аспекты нужны писателю-философу скорее для понимания характера и мировоззрения классика, нежели для
восполнения пробелов в историко-литературном контексте, хотя и это осуществляется
автором. Многоаспектный деконструктивистский анализ позволяет Галковскому рассматривать одно и то же явление, факт сразу на нескольких уровнях. В любом анализируемом событии ему удается выявить внутреннюю логику. Так, например, абсолютно парадоксальная с точки зрения здравой логики поездка Чехова на Сахалин рассматривается
в Примечаниях №98, №159, №902, а в Примечании №696 дано толкование мотивов этой
странной поездки: «Да разгадка сахалинской поездки на ¾ ясна. Это реабилитация в
глазах либерального общественного мнения, рассчитанный шахматный ход, ловкая рокировка. В результате Чехова еще терпели» [1 (2: 784)]. По мнению Галковского, классику, которого не любили в литературных кругах, хотелось получить признание, по праву
им заслуженное. Поездка на Сахалин стала демонстрацией стойкой жизненной позиции,
пусть и понятной только самому Чехову.
Кроме того, в романе цитируются фрагменты писем, в которых Чехов высказывает
свое отношение к либералам (Примечания №304, №633), к русскому человеку (Примечания №292, №397), к интеллигентской среде (Примечания №770, №831), к своим редакторам — Лейкину, Григоровичу, Суворину (Примечания №696, №709, №831, №840)
и другим современникам, например, Михайловскому (Примечание №672).
В процессе десакрализации образа русского классика Галковский неоднократно прибегает к иронии. Уровень миропонимания молодого Чехова писатель иронично оценивает в Примечании №737. Рассматривая нереализованный замысел Чехова написать серьезный философский труд, писатель-философ резюмирует: «Чехов очень толково <…>
выболтал суть интеллигентской мифологии. Дал максимально возможное выражение
этого параноидального бреда» [1 (2: 830)]. Попытки классика стать философом кажутся
Галковскому смешными. Однако же и сам Чехов обладал достаточной долей самокритики. В письме Я. Полонскому от 22 февраля 1888 г. он признавался: «Как ни стараюсь
быть серьезным, но ничего у меня не выходит, и вечно у меня серьезное чередуется с
пошлым. Должно быть, планида моя такая…» [2 (2: 206)]. Впрочем, этот отрывок Галковский оставляет без комментария, намекая таким образом, что десакрализацию собственного образа начал еще сам Чехов.
В Примечании №182 автор пишет о легкости Пушкина и Набокова (подразумевая
художественные тексты). Включая же Чехова в этот контекст, он имеет в виду его публицистику: «Некоторые письма его [Чехова. — С.Т.] легки и смешны» [1 (1: 195)]. Складывается впечатление, что Чехов-публицист Галковскому намного интереснее Чеховапрозаика и Чехова-драматурга. В этом — способность писателя-постмодерниста найти в
каждом классике что-то отличительное, особенное.
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Еще одна тема, получившая широкий резонанс в «Бесконечном тупике», — это отношения Чехова с сестрой, женой О. Книппер и шире — отношение к женщинам в целом.
Большое количество Примечаний (Примечания №126, №135, №148, №241, №296, №315,
№347, №680) содержит цитаты из переписки классика с сестрой и женой. Галковский
намекает на странность этих отношений (в особенности с О. Книппер), приводя целый
ряд самых разнообразных подписей писем к жене и обращений к ней: «Милюся моя;
бабуся милая; философка, умственная женщина; Оля моя хорошая, крокодил души моей;
жидовочка; актриска; милая моя собака <…>» [цит. по: 1 (2: 768)] и так далее. Таким
образом, образ классика автоматически меняется в глазах читателя и писатель достигает
своей цели — показать Чехова-человека с его странностями и слабостями. И в целом к
женщинам классик относился иронически: в Примечании №148 цитируются выдержки
из его дневников, в которых он зло шутит над дамами. Вот один из примеров (отзыв
о жене инженера Сытенко): «<…> мадам приняла меня очень любезно, поиграла мне
лицом. У нее на лице не хватает кожи, и поэтому чтобы открыть глаза, нужно закрыть
рот, и чтобы открыть рот, надо закрыть глаза» [2 (8: 251)]. И это не единственный пример, приводимый Галковским. В Примечаниии №241 он отмечает: «Женщин Чехов не
любил, но испытывал к ним влечение» [1 (1: 248)]. Этим, по мнению автора, объясняется
отношение Чехова к жене, которая, в силу профессии (актриса), воплощала собой «средоточие всех женских пороков, так волнующих мужское воображение» [там же]. Но это
не единственный вывод, к которому приходит писатель-постмодернист. В Примечании
№135 он анализирует письма к Книппер в контексте драматургии классика и приходит
к парадоксальному, на первый взгляд, заключению: «Подобное издевательство, конечно,
можно объяснить глубоким, проходящим через всю жизнь пренебрежением к женщине.
Но суть гораздо глубже. Разве не такой же глумливый оттенок носит поэтика чеховских
произведений?» [1 (1: 149)]. Контекстуальный анализ позволяет писателю выявить общую тенденцию, объяснив таким образом как логику творчества классика, так и мотивы
его некоторых поступков.
Не менее сложно складывались отношения Чехова с редакторами — Лейкиным, Григоровичем, Сувориным. В Примечании №709 Галковский открыто пишет о лицемерии
Чехова, проводя параллели между письмами, обращенными к Н.А. Лейкину, первому
редактору классика и письмами к брату, в которых Чехов высказывается о Лейкине достаточно нелицеприятно. В том же Примечании писатель-философ анализирует отношения классика с другим редактором — Григоровичем. И снова симпатия Галковского не
на стороне Чехова, который заставил 67-летнего Григоровича волноваться о его приезде,
даже не сообщив о своем намерении остаться дома. Согласно концепции Галковского,
классик так поступал с Григоровичем именно потому, что был обязан ему: «Чехов поступил по-русски. Нет народа более неблагодарного, более мстительного и злобного по
отношению ко всевозможным благодетелям. Чем больше благодеяний, тем больше ненависть русского к товарищу начальнику» [1 (2: 796—797)]. В этом автору тоже видится
«русскость» Чехова.
Отношения с Сувориным рассматриваются в нескольких Примечаниях. Галковский
делает акцент на чеховском предательстве: «Тут сказался русский инстинкт предательства. Сухая логика интеллектуального предательства, столь свойственная Чехову» [1 (2:
786)]. Свою концепцию писатель основывает на переписке классика с Сувориным и в
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ходе деконструктивистского анализа делает столь непопулярные для чеховедения выводы. В Примечании №840 симпатия автора явно на стороне Суворина: «Суворин, а не
Чехов является примером образцового “интеллигента из народа”» [1 (2: 934)]. Однако же
следует отметить, что Галковский осуществляет десакрализацию Чехова не ради самого
факта, а с целью понять мотивировку его поступков, попытаться восстановить историческую справедливость. В Примечании № 831 предлагается следующая интерпретация:
«Чем больше Чехов считал себя обязанным Суворину, тем больше он его ненавидел.
Ненавидел совершенно неосознанно» [1 (2: 921)]. Галковский удивительным образом
сохраняет дистанцию и стремится к максимальной объективности в оценке фактов.
Еще одна тема, часто затрагиваемая на страницах романа, — это антисемитизм.
Письма Чехова дают автору богатый материал для анализа. Свои выписки из чеховских
писем писатель-философ предваряет замечанием: «Чехов был антисемитом. В самом
элементарном, бытовом смысле этого слова. Через всю его переписку проходит тема
пренебрежительного подшучивания или даже прямого высмеивания евреев» [1 (2: 819)].
Справедливости ради Галковский в том же Примечании отмечает следующий парадокс:
«Одновременно Антон Павлович метал громы и молнии по поводу антисемитизма Суворина (который никогда себе подобных выходок* не позволял). Великий писатель земли
русской встал горой за униженных и оскорбленных детей еврейских миллионеров. Но
стоило какому-то “шмуле” наступить Чехову на мозоль, и тут же показное теоретическое
юдофильство сменилось вполне конкретной юдофобией» [1 (2: 820)]. Примечательно,
что антисемитизм Чехова наиболее ярко проявлялся, когда речь заходила о публикациях
желтой прессы о нем или же критиках-евреях. Примечание №814 содержит выдержку из
личного дневника классика за 1897 г.: «Такие писатели, как Н.С. Лесков <…> не могут
иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все — евреи, не знающие,
чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора, совершенно непонятного
для них, и видящие в русском человеке ни больше ни меньше, как случайного инородца»
[3 (17: 224)]. Понятно, что позиция Чехова в этом вопросе крайне близка Галковскому,
который, однако, открыто не высказывает собственную точку зрения.
Свою позицию и в какой-то степени цель десакрализации Чехова автор «Бесконечного тупика» отчасти проясняет в Примечании №753. Он пишет о том, что в чеховедении
сформировался определенный штамп восприятия классика, которого искусственно наделили статусом неприкосновенности. Чехов — это «знамя», что является в литературоведении бесспорной истиной. Безусловно, писателя-философа это не устраивает и поэтому
он осуществляет десакрализацию, результатом которой является прояснение множества
фактов биографии; проведенные Галковским параллели между художественным творчеством и личностью классика дают стереоскопическое восприятие как первого, так и
второго.
Галковский многих классиков воспринимает как пророков. Пророческий дар он обнаруживает и у Чехова, автоматически вписывая его в контекст рассматриваемых авторов и дополняя также контекст самой литературы. В Примечании №681 цитируется
письмо А.Н. Плещееву от 27 августа 1888 г.: «Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знавала
даже Испания во времена инквизиции. Вот Вы увидите! Узкость, большие претензии,
чрезмерное самолюбие и полное отсутствие литературной и общественной совести сде388

лают свое дело» [2 (2: 316—317)]. Галковскому важно открыть в каждом классике и этот
аспект. По сути, пророческим даром обладает только настоящий писатель — это подчеркивается писателем-философом, который и сам в «Бесконечном тупике» делает ряд
пророческих замечаний.
Таким образом, применяемый по отношению к публицистике Чехова деконструктивистский анализ раскрывает новые стороны и грани таланта классика. Осуществляемая
десакрализация крайне продуктивна, т.к. избавляет читателя от стереотипов в восприятии личности Чехова, а также позволяет по-новому интерпретировать его художественные произведения.
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В РОМАНЕ ФЕЛИКСА КАНДЕЛЯ «КОРИДОР»

Статтю присвячено аналiзу написаного у 1967-1969 роках ще в СРСР i надрукованого у 1981 р. в Iзраїлi роману «Коридор» Фелiкса Канделя - одного з найменш вiдомих
представникiв росiйської емiграцiйної прози третьої хвилi. При розглядi твору автор
статтi концентрує свою увагу на долi мешканцiв московської комунальної квартири,
яких письменник змальовує на тлi змiн, що вiдбувалися у країнi протягом 30-ти рокiв.
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Предметом анализа в настоящей статье является написанный еще в СССР в 19671969 гг. и опубликованный в 1981 г. в Израиле роман «Коридор» Феликса Канделя – одного из менее известных представителей русской эмигрантской прозы третьей волны. В
анализе произведения автор статьи концентрирует свое внимание на судьбах жителей
московской коммунальной квартиры, показанных им на 30-летнем фоне меняющего свой
облик исторического времени.
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The paper presents the analysis of the novel “Corridor” by Felix Kandel written in the
Soviet Union (1967-1969) and published in Israel (1981). Kandel is one of lesser-known prose
writers of the third wave of the Russian immigration. The author of the paper concentrates on
the vicissitudes of tenants of a Soviet communal flat in Moscow shown by the author against the
variable historical background lasting 30-years.
Key words: Felix Kandel, third wave of Russian immigration, Russian prose writers in
exile, Soviet communal flat.
Феликс Соломонович Кандель (1932) принадлежит к плеяде русско-еврейских писателей третьей эмигрантской волны, которые покинули Советский Союз в середине 70-х
годов. До эмиграции он в 1956 году окончил Московский авиационный институт и до
1962 года работал «иженером-конструктором ракетных двигателей на заводе и в конструкторском бюро» [1]. Свою творческую деятельность под псевдонимом Камов прозаик начал в 1963 году. Его литературные произведения, главным образом юмористические рассказы, печатались в таких популярных московских журналах и еженедельниках
60-х годов, как «Новый мир», «Юность», «Крокодил», «Литературная газета», «Неделя»
и др. Особую популярность принесли Канделю написанные им в соавторстве с Аркадием
Хайтом и Александром Курляндским сценарии для мультфильмов, в том числе и для сериала «Ну, погоди!» (реж. Вячеслав Котеночкин). Переломным моментом в московской
биографии Феликса Канделя стал 1973 год, когда писатель, получив отказ на переезд в
Израиль, стал активным участником набирающего силу в брежневское время движения
советских евреев за право возвращения на историческую родину. Вспоминая это время,
прозаик отметил: «Когда я подал документы в 1973 году, я сидел в отказе 4 года, меня
выкинули из титров, мне негде было работать, страшные были проблемы, сына моего
сапогами избивали гэбешники, мы его чуть не потеряли. Это долгий рассказ… Я сидел
15 суток в тюрьме. У нас были и голодовки. Было все. Но дело не в этом. Я был редактором самиздатовского журнала „Тарбут”, в моей квартире был ульпан, мы учили иврит,
у нас был семинар, мы занимались, каждую неделю собирались по 60-70 человек и делали доклады. Иностранцы даже приезжали, читали лекции. И это все меня подтолкнуло» [2]. Таким образом, принимавшего участие в демонстрациях «отказника», борца за
возрождение национальной культуры еврейского меньшинства в СССР и «подписанта»
многочисленных коллективных писем, обращенных к отечественному и мировому мнению, перестала печатать советская периодика, а его имя после 7 серий было вырезано
из титров создаваемого при его участии мультфильма «Ну, погоди!». До отъезда осенью
1977 года в Израиль подвергавшийся гонениям писатель публиковался в общественнокультурных самиздатовских журналах «Евреи в СССР» и «Тарбут». «В 1976, после эмиграции редакторов-составителей Р. Нудельмана и Ф. Дектора, К(андель) стал одним из
редакторов» [2] последнего.
Переехав в Иерусалим, Кандель-эмигрант продолжал свою начатую еще в СССР литературную деятельность. Об этом свидетельствуют его произведения, опубликованные
в престижных не только для русско-еврейской диаспоры журналах («Континент», «Грани», «Посев», «Сион», «22», «Время и мы») и издательствах («Библиотека Алия», «Гешарим – Мосты культуры», «Overseas Publicanion»). Писательскую известность принесли ныне уже 80-летнему прозаику такие изданные под его собственным именем произве390

дения, как «Слово за слово» (1985-1987, 1989), «Люди мимоезжие. Книга путешествий»
(1984-1985, 1986), «С того дня и после. Срубленные зимой» (1997), «Не прошло и жизни.
Взгляд затянувшегося прощания» (1997), «Смерть геронтолога» (2001), «Против неба на
земле» (2008). Особое место в творчестве Феликса Канделя занимает «Земля под ногами.
Из истории заселения и освоения Эрец Исрвэль, с начала девятнадцатого века до конца
Первой мировой войны» (1999, 2003, 2008), шесть томов «Книги времен и событий»
(2002-2007), куда вошли три тома опубликованных в 1988-1994 годах «Очерков времен
и событий» и книга «В поисках пропавших колен Израиля» (2009) [3]. По свидетельству
Михаила Хейфеца, Феликс Кандель, «прибыв <...> в Израиль, <...> приступил к выпуску
всего, написанного в Москве» [4]. В 1979 году увидел свет сборник эссе «Врата исхода
нашего. Девять страниц истории», над которым Кандель работал перед отъездом в Израиль а затем в Иерусалиме [5: 253], создаваемая в России дилогия «Первый этаж» (1982)
и «На ночь не глядя» (1984, 1985). В 1981 был опубликован написанный в 1967-1969 гг.
роман «Коридор», в сокращенном варианте увидевший свет в двух номерах франкфуртского журнала «Грани» (1976, № 102 и 1977, № 105).
В многоуровневом по своим идейно-тематическим и жанрово-стилистическим параметрам творчестве Феликса Канделя не опубликованный на родине по идейно-политическим и цензурным причинам роман «Коридор» занимает важное место. По мнению С.
Маркиша, он, а точнее его сокращенный вариант, – это «прекрасная книга. Едва ли надо
сомневаться, что, если бы она увидела свет в той стране, где была создана, то пользовалась бы успехом не меньшим, чем повести Трифонова, которыми, и по свидетельствам
критики, и по нашим собственным наблюдениям, зачитывалась и зачитывается вся либеральная интеллигенция <...>. „Коридор”, – продолжает критик, – не знает гнева, ярости, отчаяния; он пронизан грустью, томлением бытия и робкой любовью к бытию. Это
произведение предельно аполитично, несмотря на прямое, по-детски наивное называние
вещей своими именами: аресты, доносы, нужда, наглое неравенство, Сталин, антисемитизм. Речь не о политике, но о том, что гораздо важнее политики, – о жизни и смерти и
об их смысле. Обыкновенной жизни и обыкновенной смерти – не героических и не мученических, но единственных и неповторимых. Не боясь штампов и журнально-газетной
пошлости, я бы сказал, что „Коридор” истинно гуманное произведение, восходящее к
одной из важнейших в русской литературе линий и традиций [6].
Не подвергая сомнению ряд метких наблюдений С. Маркиша над идейным содержанием анализируемого произведения, нельзя не заметить, что роман Ф. Канделя, написанный в наступившие после хрущевской оттепели годы брежневского застоя, обладал
таким объемом прямой и косвенной информации о тридцатилетнем прошлом и пережитом в нем ушедшим из жизни поколением, которая не позволила его публикацию в СССР
именно по цензурно-политическим соображениям. Сегодня же для прозаика, эмигрировавшего в Израиль и «живущего уже в другом времени, в других интересах, в других
оценках» [7], пролежавший в столе «без всякой надежды на публикацию» [7] «Коридор»
посвящен «памяти девятой квартиры, памяти ее жильцов, памяти родителей, памяти самого себя‚ тогдашнего» [7]. Писатель признается: написанная еще в Советском Союзе
книга «чужая теперь для меня, <...> да и я, наверно, для нее чужой. Но жили же на самом
деле эти люди‚ которых я знал‚ и совершали поступки‚ которые я видел‚ и думали думы
свои‚ о которых я догадывался‚ но вот они уже ушли из жизни‚ а я еще тут» [7].
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Сохранившиеся в памяти прозаика судьбы жителей московской коммунальной квартиры, показанные им на фоне меняющего свой облик исторического времени, вне всякого сомнения образуют художественный мир анализируемого произведения.
Вынесенный в заглавие романа и возведенный в ранг символа «коридор» является
интегральной частью довоенной коммуналки, появившейся в советском быту в результате послереволюционного упразднения права собственности богатых хозяев и последовавшего за ним уплотнения в пользу новых прибывающих в город жителей. «Раньше в
доме богатые люди жили <...>. Он и сам‚ хозяин‚ в этом доме жил – подъезд со двора‚
и теперь там живет‚ уплотненный до невозможного, в комнате для прислуги – соседей
невпроворот. Всех уплотняли в свое время‚ не его одного. В каждой квартире народ уминали‚ пока наружу не выпирало» [7].
В канделевской коммуналке, как и в изображении коммунальных квартир во многих
литературных произведениях XX века [8], все на виду: «Как ни таись‚ как ни запирайся‚
коммунальная квартира всё видит‚ всё замечает. Много у нее глаз <...>» [7]. По справедливому замечанию цитированного выше критка, «наибольшее внимание при описании
жизни коммуналок уделяется кухне как основному публичному пространству квартиры»
[8]. «На кухне ничего нет. Сколько семей‚ столько столов‚ и каждый на своего хозяина
похож» [7]. У одних – «стол – не стол, тумбочка крашеная, как в общежитии»; у других
– «доски неструганые, дверцы фанерные на кованых петлях, „Не кантоввать” написано:
дядя Пуд сам его сбил, из добытого на складе материала»; у третьих – «красивый стол,
новый: его отец вместе со шкафом по ордеру получил‚ премировали отца за ударную работу. На нем няня обед готовит» [7]. Под стать социально-профессиональному положению, скудным материальным возможностям и вкусам жильцов описан также их комнатный интерьер: «Да у них и в комнате: стол‚ кровать и раскладушка. Вместо шкафа гвоздь
в стене‚ вместо буфета подоконник. Они в столовой едят <...> » [7]. В соседской комнате
«гардероб самодельный‚ дюймовыми гвоздями сколоченный‚ табуретки занозистые‚
стол косолапый‚ скрипучий‚ полочки на стенах скособочились: всё он‚ всё сам сотворил‚
потому как к ремеслам склонность имеет и полную слепоту к красоте вещественной» [7].
В духе традиции физиологического очерка изображен Канделем коридор, колоритно
отражающий быт и бытие его обитателей. До войны в нем господствовал «мрак‚ темнота‚ экономия электричества. Темными массами громоздятся соседские шкафы‚ которым
нет места в комнатах‚ а на них санки‚ лыжи‚ детские велосипеды до потолка. Выключатели высоко – не дотянуться‚ да и при свете коридор еще мрачнее. Сто лет ремонта
не было‚ управдом товарищ Красиков только обещает‚ а самим жильцам не поднять
такую махину. Коридор длинный‚ прихожая громадная‚ потолки высоченные – четыре метра‚ а на них чернота‚ полосы, разводы: этаж последний‚ крыша протекает. Ее
каждое лето ремонтируют‚ крышу‚ а она всё одно протекает. Еще хорошо‚ жильцы
аккуратные попались: каждый день пол подметают‚ раз в неделю кухню моют‚ раз в
месяц коридор натирают‚ а пыль-паутину обметают под праздники. А не то от грязи
задохнешься в такой толчее!» [7]. В грязном, темном, тесном и захламленном пространстве коридора особенно шумно становится вечером, когда жильцы коммуналки
возвращаются с работы. Они зажигают свет, чтобы «не столкнуться друг с другом‚ не
облить ненароком супом‚ чаем или другой едой. На кухню жильцы спешат‚ в ванную‚ в
туалет – очередь целая. Спасибо – больных нет‚ а то шестая квартира так мучается – и
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смех‚ и горе! Иной раз на Арбатскую площадь бегают‚ за деньги туалетом пользуются.
Кабинка – гривенник» [7].
Изображенная Ф. Канделем московская коммуналка 30-х годов отличается скученностью ее уплотненных на ограниченном пространстве жильцов. «Восемь комнат, – замечает повествователь, – семь семей. Шестнадцать взрослых – пять детей. Да еще гости
приходят» [7]. Канделевские герои, живущие «в тесноте, да не в обиде», – это люди
разных национальностей, профессий, вероисповеданий, характеров, нравов и судеб.
В микрокосмосе советской коммуналки особое внимание прозаика привлекает
70-летний сторож склада дефицитных товаров, добрый, отзывчивый, имеющий «к ремеслам склонность <…> и полную слепоту к красоте вещественной» [7] дядя Пуд (Ерофей Косьмич Степин) и похищенная им из монастыря добрая и набожная «кликуша»
тетя Мотя-уборщица. Не обойдена его вниманием и семья кровельщика дяди Паши –
антисемита и доносчика, мелочного и завистливого, самого активного энтузиаста-общественника, ставшего после войны директором клуба и мечтавшего о том, чтобы «самому
стать председателем, сидеть во главе стола, а не в общем ряду с простыми общественниками» [7]. «Мелкий человек‚ дядя Паша. По жизни прошел‚ а ума не набрался», – заключает повествователь. В конце жизни, обогнав по должности свою жену, он относится
к ней пренебрежительно: «он председатель‚ а тетя Шура – простая жиличка» [7]. Выросшая в деревне, где «до первого льда в речку лазила‚ и после бани в снег ложилась, силу
свою укрощала» [8], она вышла замуж за дядю Пашу, когда в деревне не хватало мужчин:
«кого в гражданскую побило‚ кого в империалистическую‚ кого красные мобилизовали‚
кого – белые‚ кого – зеленые» [7]. Переехав в Москву и начав работу на фабрике, тетя
Шура стала активисткой, ударницей и бригадиром. После войны она получила профсоюзное образование, стала модно одеваться, отдыхать на южных курортах и посещать
страны Европы и Африки. Рожденная Шурой уже в Москве Нинка – злопамятный, неделями держащий обиду ребенок, доставляющий родителям своим поведением много
хлопот, – вышла замуж за учителя математики, окончила институт и родила пятеро детей. «Летом рассует детей по лагерям‚ по детским садам‚ а сама с мужем в Крым или
на Кавказ. Берут отпуск‚ забираются в самую глухомань‚ ставят палатку‚ целый месяц
валяются на солнцепеке» [7].
В представленном в романе «Коридор» коммуналке вместе с семьей живет сын костромских мещан банковский служащий Николай Васильевич Лопатин, чьей должности ответственного по квартире завидует автор обстоятельных доносов, «тщеславный
мужичишка» дядя Паша. Он, вопреки возложенным на него обязанностям, не доносит
на появляющихся в коммуналке посторонних, но, уйдя на пенсию, способен выказать
сослуживцам, «кто подхалим‚ кто бездарь‚ кто выскочка‚ а кто не на своем месте» [7].
Жена Николая Васильевича по происхождению аристократка: «бояр каких-то внучка».
Она не работает, «полдня пишет, полдня читает». После войны она перечитывет Бунина,
не интересуется внешним миром и средства к существованию добывает работой, не требующей умственных усилий. В их единственной дочери Ляле «к семи годам прорвалось
что-то <…>‚ и полезли из нее родственники Лопатина Николая Васильевича, костромские мещане‚ потеснили боярский род» [7]. Вышедшая замуж после войны Ляля также,
как и мать, «ко всему безразличная‚ ко всему равнодушная. Что в постели‚ что на работе.
Лениво бродит по коридору – все прелести напоказ‚ мужчин в соблазн вводит» [7].
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В изображенной Ф. Канделем коммуналке живут также семьи татарской и еврейской
национальностей. Первая из них представлена бездетной семьей любящих друг друга
казанских татар – пропавшего в годы войны бесстрашного и все одобряющего в советской действительности Рената Ямалутдинова и его по-восточному красивой супруги
Самарьи, дающих в маленькой комнатушке приют своим татарским землякам, приезжавшим в Москву за покупками или помолиться в мечети. Вторая – семьей аптекаря
Семена Михайловича (Шлемы Мордуха-Залмана) и приветливого ко всем зубного врача
московской поликлиники Софьи Ароновны Экштат, у которой лечилась вся коммунальная квартира. Войну Семен Михайлович прошел с полевым госпиталем, а после ее окончания перестал петь еврейские песни, раздражавшие антисемита дядю Пашу, замкнулся
в себе и стал собирать предметы «характеризующие его‚ Семена Михайловича‚ прожитую жизнь. Две военные медали. Осколок бомбы‚ разорвавшейся рядом. Фото с госпитальными врачами. Фото с выздоравливающими. Белый порошок в пузыречке: последнее лекарство‚ приготовленное перед возвращением в мирную жизнь» [7]. В атмосфере
проводимой советской властью политики ассимиляции и денационализации еврейские
традиции культивирует в семье Экштатов бабушка Циля Абрамовна, происходящая из
бобруйской черты оседлости. Согласно еврейским обычаям, она празднует субботу, ест
только кошерное, просвещает «про Моисея‚ про Давида‚ про царя Соломона» [7] считавшую себя советской внучку Манечку, оплакивает арестованного в 30-е годы за «поджог
Ленинграда» сына Гришу, «еврея-пожарника» и, читая официальную прессу, пытается
понять, что происходит в окружающей ее действительности.
Не обойдены писательским вниманием и неприметные жадные и необщительные
работники Внешторга Кукины, арестованные ночью в разгар сталинского террора. Он –
сын бывшего купца первой гильдии и владельца шестиэтажного дома на Тверской – «от
Вшешторга вместе с женой ездил в Париж и Лондон закупать оборудование. В Россию
вернулся с 20 чемоданами» [7]. «Арестовали Кукиных‚ – замечает повествователь, – как
потом оказалось‚ за связь с иностранцами‚ за возможные шпионские намерения. А как
им было не связываться с иностранцами‚ ежели работали они во Внешторге‚ за границу
ездили‚ оборудование закупали? Нонсенс – одно слово. По нашему – абсурд. Арестовали
Кукиных – комната освободилась» [7].
К обитателям коммуналки, сохранившимся в памяти автора анализируемого романа,
принадлежит также дружная семья Хоботковых, пережившая трудные и голодные годы
войны в маленьком городишке на Урале. Сергей Сергеевич, инженер и вечный выдумщик, войну закончил сапером в 1944 году. В послевоенное время, работая в проектном
бюро, он стал передовиком труда, отдающим все силы строительству домов. Добрая и
ласковая Вера Гавриловна даже в условиях коммуналки умеет помогать другим: «Кому
поможет‚ кому подскажет‚ кому ласковым словом посветит. И на службе ее хвалят: золото – не работник» [7]. Травмированная войной и гибелью сына, она не может найти
себе места в послевоенной действительности. В условиях холодной войны, назойливой
пропаганды, направленной против капитализма, блокады информации и борьбы с космополитизмом, она глушит свои эмоции и страх непосильной работой дома и на службе. Хоботковы, особенно Вера Гавриловна, хранят память о старшем, 17-летнем сыне
Леке, погибшем в самом конце войны. «В первые дни после победы «пришла наконец
по почте скромная‚ стандартная бумага‚ где черным по белому было написано‚ что их
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сын Лёка‚ добивая ненавистных фашистов‚ сложил голову в проклятой Германии‚ похоронен в братской могиле‚ и вечная ему за то память. Погиб Лёка‚ погиб человек‚ который еще в детские годы знал такое число‚ до которого сто лет считать надо. Ты не
досчитаешь – дети досчитают. Дети не досчитают – внукам останется. Погиб Лёка
– и счет на этом оборвался. Погиб Лёка – и война кончилась <...> Лежит Лёка в братской могиле посреди проклятой Германии‚ упокоился навечно‚ а Вера Гавриловна
места себе не находит» [7]. Младшему же сыну Хоботковых, тихому и примерному
Косте, выступающему в романе в роли «сквозного» героя-повествователя, выпала
типичная для послевоенного поколения доля: он был участником тимуровского движения, как и его сверстники на выпускном экзамене писал сочинение на тему «Образ
молодого советского человека великой Сталинской эпохи». После работы в слесарной
мастерской его «покатило с горки: черчение‚ сопромат‚ детали машин‚ военные лагеря‚
заводские практики‚ и одна из них‚ самая памятная – пятьдесят третьего года. <...> В то
лето нежданно‚ вдруг‚ расстреляли Лаврентия Павловича Берию – ближайшего друга и
соратника великого вождя и учителя‚ и практикантов послали по цехам разъяснять это
событие» [7]. Разочаровавшись в навязанной ему миссии агитатора, он, согласно своей
совести, решительно от нее отказался.
С семьей Хоботковых живет няня, покинувшая в голодное время родную деревню,
свой дом с небогатым имуществом и троих детей, а также сестру с детишками.. В московской коммуналке она «всю любовь‚ от своих детей оторванная‚ на Лёку перенесла‚
выпоила‚ в болезни выходила‚ купала‚ стирала‚ горшки выносила‚ всей деревне карточку показывала‚ к родной матери ревновала‚ гордилась не нагордилась его успехами‚
сама неграмотная‚ фамилию написать не умеющая. Костика она тоже любит‚ но когда
Костик появился‚ у нее уже Лёка был: Лёка‚ Лёня‚ Леша‚ Алексей. Мужа-покойника
тоже Алексеем звали» [7].
Обитатели изображенной Канделем московской коммунальной квартиры представляют собой «коллектив приладившихся друг к другу личностей. Они научились довольствоваться малым, жертвовать своими удобствами, своим счастьем для окружающих,
для близких» [4]. Поэтому нельзя не согласиться с мнением С. Маркиша, утверждающего, что автор анализируемого романа «не замечает или, во всяком случае, не акцентирует
морального уродства дяди Паши, кровельщика, „хилого мужичишки” и неутомимого, но
неудачливого доносчика, как не замечает физического уродства дяди Пуда или дебила
Гены, не замечает, а только отмечает, регистрирует» [6].
«Повседневность коммунальной квартиры, – справедливо замечает Александр Беззубцев-Кондаков, – запечатленная в литературном тексте, позволяет видеть „бытовое”
измерение исторических событий, проекцию важнейших событий жизни страны на быт
отдельного человека» [8]. Канделевские герои, пережившие постоянный дефицит товаров, борьбу с религией, преследования т.н. «малых народов», сталинские репрессии в
годы, когда на совещании стахановцев в 1935 году произнена была пресловутая фраза:
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее», трагизм войны с гитлеровскими
захватчиками, послевоенный, не менее жуткий и более безнадежный, «чем предвоенный
этап большого террора» [6], перемены, наступившие в период «оттепели», стали сходить
со сцены в период запуска первых спутников и получившей большой успех песенки Аркадия Островского на слова Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце».
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В ностальгическом финале романа «Коридор» повествователь с грустью и тоской
отмечает: «Умирает Костя Хоботков. Стали ему копать могилу‚ а там кого только нет.
Лежит в земле брат Лёка‚ девятнадцати лет; лежит няня‚ старая‚ морщинистая‚ ломаный
мизинец буквой «Г»; лежит сын ее Николка – ни живой‚ ни мертвый‚ пропавший без
вести на Смоленском направлении; лежит бабушка Циля Абрамовна со своим молитвенником; лежит сын ее Гриша‚ ласковый‚ почтительный; лежат дети его – двойняшки;
лежат Кукины‚ муж и жена‚ арестованные в тридцать восьмом проклятом году; лежит
Хаймертдинов с амбарной книгой‚ в которой подсчитаны все расходы за его грошовую‚
экономную жизнь; лежит жена Лопатина Николая Васильевича‚ боярских кровей; лежит
добрый доктор Шапошников; лежат заключенные; лежат солдаты; лежат руки и ноги‚
отрезанные по госпиталям; лежат герои‚ успевшие стать героями; лежат герои‚ не успевшие ими стать; лежат невысказанные мысли‚ несбывшиеся надежды‚ неиспользованные возможности‚ нетронутые эмоции; лежат те‚ кто кормил тебя‚ поил‚ мыл‚ утешал в
трудную минуту: беспокоился. Ты позабыл о них‚ но они живут в тебе частицей своей‚
а потом ты тоже уходишь‚ и твоя частица остается в следующих. Это и есть – мы. Мы
все. И ничто другое. Ты‚ предыдущий‚ передаешь свое беспокойство последующему – в
бессознательной надежде‚ что и он передаст по цепочке дальше. А если кто-то этого не
сделает‚ рвется маленькая жилка в канате‚ на котором висим мы. Мы все. И не спасут
тебя ни дела‚ ни служебные заслуги‚ которые тоже имеют значение‚ но значение второстепенное‚ а неуловимое состояние радостного беспокойства‚ передаваемое дальше.
Пока бьет в тебе родничок‚ ты бессмертен. Заглох‚ затянуло песком‚ нет его – начинай
потихоньку готовиться к смерти. Загодя‚ задолго‚ неминуемо. Еще впереди долгие годы‚
впереди – жизнь‚ но процесс уже начался‚ процесс уже идет» [7].
В завершение следует сказать, что ушедшие из жизни герои «Коридора» живут в памяти и сознании писателя-эмигранта. «Им жить во мне‚ со мной: без меня и их не будет»
[7], – заключает автор. И к этому трудно что-либо добавить.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА
И ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
РУССКОЙ ПОЭЗИИ (числовой отбор)
Статтю присвячено висвітленню особливостей поетичної граматики М. Лермонтова, зокрема нумеративній селекції. Розглядаються найбільш типові прийоми категоріального співположення і випадки формування сингулярної домінанти. Показано, як
принципи відбору, що сформувалися в поетиці Лермонтова, зреалізовані в поетичному
мовленні нового та новітнього часу.
Ключові слова: поетична граматика, категорія числа, однина, сингулярні тексти,
морфологічна домінанта.
Статья посвящена описанию особенностей поэтической грамматики М. Лермонтова, в частности, числовому отбору. Рассмотрены типичные приёмы категориального
соположения и случаи формирования сингулярной доминанты. Показано, как принципы
отбора, сформировавшиеся в поэзии Лермонтова, проявляются в поэтической речи нового и новейшего времени.
Ключевые слова: поэтическая грамматика, категория числа, единственное число,
сингулярные тексты, морфологическая доминанта.
The paper deals with M. Lermontov’s poetry grammar peculiarities such as grammatical
selection based on category of number. Typical methods of categorical juxtaposition and cases
of singular dominant formation are explored. It is shown that grammatical selection principles
formed in Lermontov’s poetry can be found in modern poetry.
Key words: poetical grammar, category of number, singular, singular texts, morphological
dominant.
Взгляд на поэзию Лермонтова под углом зрения поэтики морфологических форм и
категорий демонстрирует активное использование поэтом ряда традиционных поэтикограмматических приемов, а также интересные способы индивидуально-авторской реализации семантико-морфологического потенциала языковых единиц, форм и их сочетаний. Впервые в русистике вопрос о значимой роли грамматических характеристик слова,
которые лежат в основе художественного образа, поставил Л.В. Щерба [1: 97 – 100], проанализировав «Сосну» М. Лермонтова и ее немецкий прототип. К сожалению, одним из
следствий наблюдений Л.В. Щербы (ставших широко известными благодаря развитию
в работах Р. Якобсона [2: 462 – 482]) явилось почти полное отсутствие в лингвопоэти© Скоробогатова E.А., 2012
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ке ХХ века интереса к морфологическим характеристикам лермонтовской поэзии. Цель
данной работы – описать характерные черты морфологического уровня поэтического
языка Лермонтова, связанные с морфологическим отбором по категории числа, и рассмотреть их развитие в русской поэтической системе.
Обращает на себя внимание (за счет частотности и многофункциональности) использование поэтом художественного потенциала категории числа. Мы наблюдаем текстовую актуализацию общеязыкового значения оппозиции единственного / множественного числа ’один / больше, чем один’, где соположение передает значение один – ’такой,
как все’ и противоположное один – ’единственный’, ’не такой, как другие’.
На жизнь надеяться страшась,
Живу, как камень меж камней.
(М. Лермонтов. «Отрывок»);
И там скелеты прошлых лет
Стоят унылою толпой;
Меж ними есть один скелет –
Он обладал моей душой.
(М. Лермонтов. «Ночь»).
Этот прием является общепоэтическим, он активно используется поэтами.
Ярким способом использования Лермонтовым семантического потенциала категории числа является нумеративная селекция. В его поэзии мы встречаем как сингулярные
стихотворения, так и стихотворения и фрагменты поэм, организованные чередованием
сингулярных и плюральных форм. Например:
Песня
Желтый лист о стебель бьется
Перед бурей;
Сердце бедное трепещет
Пред ненастьем.
Что за важность, если ветер
Мой листок одинокой
Унесет далеко, далеко;
Пожалеет ли об нем
Ветка сирая;
Зачем грустить мОлодцу,
Если рок судил ему
Угаснуть в краю чужом?
Пожалеет ли об нем
Красна девица?
В стихотворении нет ни одной граммемы множественного числа. Это стихотворение,
как и намного более известное «Утёс» («Ночевала тучка золотая…»), посвящено теме
одиночества. Отбор граммем единственного числа создает грамматический сингулярный фон, на котором представлено лирическое событие. Грамматическое и лексическое
словоупотребление направлено на решение единой художественной задачи. Одна из цен398

тральных тем лермонтовской поэзии – тема одиночества – имеет как определенное лексическое выражение (ключевые слова: один, одиноко, одинокой, пустыня), так и особую
грамматическую презентацию (сингулярность).
В русской поэзии после Лермонтова морфологическая селекция стала устойчивым
приемом. Причем создание сингулярных текстов оказалось связанным именно с темой
одиночества. «У моря» «Дождь и холод! А ты всё босая…» Николая Огарева, «Истомил
меня жизни безрадостный сон…», «Твоя слеза», «Цыганская песня», «Разбитая ваза»
Алексея Апухтина, «К ужасающей пустыне…» Каролины Павловой, «Грядой клубится белою…», «С тех пор, как я один, с тех пор, как ты далёко…», «Мадонна Рафаэля»
А. К. Толстого, «Женское «Нету» » Зинаиды Гиппиус, «О, душа моя, могло бы быть
иначе…», «Жизнь бессмысленную прожил…», «По дому бродит полуночник —…», «В
тишине вздохнула жаба…», «Вот туман. Бреду в тумане я…», «Закат в полнеба занесен…» Георгия Иванова, «Звук осторожный и глухой…», «О небо, небо, ты мне будешь
сниться!», «Я вздрагиваю от холода…»; «Образ твой, мучительный и зыбкий…» Осипа Мандельштама, «Пусть светит месяц — ночь темна…», «Она молода и прекрасна
была…», «Сама судьба мне завещала…», «Ты была у окна…» и многие другие стихотворения Александра Блока, «Я тебя провожаю с поклоном…», «Вокруг меня кольцо сжимается…», «Утро», «Похороны» Владислава Ходасевича, «Река Сугаклея уходит в камыш…», «Я так давно родился…» Арсения Тарковского, «Было в жизни мало резеды…»
Ильи Эренбурга, «Последнее прибежище» Павла Антокольского, «Дворик Мицкевича»
Давида Самойлова, «Так вот и хожу…», «Из дневника Ломоносова», «Не солнце ли вишневое…» Варлама Шаламова, «Прощание с душой», «Есть вечерняя тоска…», «Меняю
кожу, как змея…», «Стужа-то, Господи, стужа…», «Не пожелаю и врагу —такая нынче
мгла…» и другие стихотворения Марлены Рахлиной, «Понедельник, понедельник…»,
«Читатель, ты прости…», «Сон» Геннадия Шпаликова, «…и даже этот черный вечер…»
Бахыта Кенжеева, «Памяти сына», «Как я хотел бы в прошлое вернуться…», «Евгению
Мартынову» Андрея Дементьева, «Надоело качаться листку…», «Прозрение во тьме»
Юрия Кузнецова, «Человек привыкает…» Александра Кушнера — вот небольшая часть
отмеченных одночисловых стихотворений, имеющих сингулярную грамматическую доминанту, связанную с мотивом одиночества.
Одиночество оценивается в разных поэтических системах по-разному: негативно,
позитивно, медитативно. Человеческое и любовное одиночество в поэзии Лермонтова,
экзистенциальное одиночество «Осеннего крика ястреба» Бродского, одиночество поэта,
стоящего над толпой, или мужчины, расставшегося с любимой, Блока, колымское одиночество Шаламова различны, как различны поэтические миры этих поэтов. Но грамматическое представление данного мотива носит инвариантный характер.
Характерно для поэтики Лермонтова использование отдельных плюральных форм
на общем фоне единственного числа, например, в стихотворении «Песня» («Колокол
стонет…»), основная словесная ткань которого сингулярна. Лишь в первой из трех строф
есть стих, состоящий из граммем множественного числа, и одна граммема множественного числа в другом стихе:
Колокол стонет,
Девушка плачет,
И слезы по четкам бегут.
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Насильно,
Насильно,
От мира в обители скрыта она,
Где жизнь без надежды и ночи без сна.
Тоска девушки выражена словоформами множественного числа (слезы по четкам
бегут), которые подчеркивают силу и глубину страдания, множественной число имеет
также словоформа ночи. Словоформы единственного числа создают общую грамматическую тональность, они связаны с темой одиночества и подчеркивают единственность
выхода, разрешения страдания:
У сердца
И девы
Одно лишь страданье, один лишь предмет:
Ему счастья надо, ей надобен свет.
Подобную же грамматическую организацию имеют другие стихотворения, например, «Стансы» («Мне любить до могилы творцом суждено…»), где 16 стихов имеют сингулярную грамматическую основу, в предпоследнем есть словоформы множественного
числа (Я не чувств, но поступков своих властелин) и снова утверждается одиночество
лирического героя и его власть над собственной судьбой (Я несчастлив пусть буду – несчастлив один).
Иногда наблюдаем и обратный грамматический рисунок: на плюральном фоне множественности внешних событий и лиц отдельные сингулярные формы, которые соотносится с миром лирического героя:
Он знает: эти челноки,
Что гонят мимо ветерки,
Не для него сюда плывут,
Они блеснут, они пройдут!.. (М. Лермонтов. «Отрывок»).
Характерной чертой идиостиля Лермонтова является соположение стихов, строф
или фрагментов, организованных единственным / множественным числом. Это могут
быть и отдельные стихи, строфы, полустрофы:
Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
(М. Лермонтов. «Она не чудной красотою…»).
А также значительные по объему фрагменты текста. В последнем случае обращает на
себя внимание использование единственного собирательного в значении двойственного
и множественного. Эта способность заложена в русской языковой системе и в отдельных
случаях закреплена (фразеологизмы не ступала нога человека; видит око да зуб неймет
и под.). Индивидуально-авторским является отбор граммем, создание окказиональных
сочетаний по моделям устойчивых и их высокая частотность в пределах стихотворного
текста или фрагмента. Рассмотрим отрывок поэмы «Демон» – описание танца Тамары.
Поэт изображает княжну в кругу подруг:
На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг:
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Среди игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг;
В ладони мерно ударяя,
Они поют – и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится, – глядит –
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны во влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость живой.
Данный фрагмент можно разделить на три отрывка, по-разному организованных с
точки зрения отбора граммем числа. В первой части (от начала до слов солнца полукруг)
мы видим четкое симметричное сопоставление существительных единственного и множественного числа: кровля – ковры; невеста – подруги; досуг – игры, песни; полукруг
солнца – гОры. Затем следует небольшой фрагмент, описывающий подруг невесты, который включает только словоформы множественного числа В ладони мерно ударяя, Они
поют, который сменяется самым большим по объему отрезком – описанием танца Тамары, содержащим 45 сингулярных граммем (20 существительных и личных местоимений,
остальные – формы, согласованные по числу). Лишь в одном случае поэт лексически
подчеркивает семантику единственности: одной рукой. В трех же случаях подряд форма
единственного числа передает возможное, но редко используемое значение называния
бинарных и сложных (многосоставных) объектов (см.: [3: 92 – 94]): из-под завистливой
ресницы; черной бровью поведет; скользит, плывет ее божественная ножка. Бровь используется для называния бинарного объекта регулярно (повести бровью – фразеологизм), ножка – является авторской трансформацией ноги при аллюзии к устойчивому
ноги чтоб не было; нога не ступала, а ресница для называния многосоставного объекта
почти не используется, и употребление этой словоформы в данном значении является
окказионально-авторским.
Описание танца сменяется фрагментом, в котором слышим размышления автора о
красоте княжны, фрагментом, который также грамматически однороден по числу:
Клянусь полночною звездой,
Лучом заката и востока,
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Властитель Персии златой
И ни единый царь земной
Не целовал такого ока;
Гарема брызжущий фонтан
Ни разу жаркою порою
Своей жемчужною росою
Не омывал подобный стан!
Еще ничья рука земная,
По милому челу блуждая,
Таких волос не расплела;
С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.
40 граммем единственного числа и всего две множественного в словосочетании таких волос (стержневое слово волосы имеет эквивалент единственного числа волос, маркированный как разговорно-просторечный; очевидно, что сингулярный вариант невозможен в данном случае). Поэт использует словоформу единственного числа не целовал
такого ока, называющую бинарный объект очи, и граммему лучом для объединения луча
заката и луча востока (ср., в «Мцыри» Струи Арагвы и Куры; струи – мн. ч.). В этом
отрывке поэт называет основание грамматического отбора – единственность, уникальность героини. Числовая сингулярная доминанта служит фоном, на котором уже лексическими средствами решается поэтическая задача.
Прием называния парного предмета формой единственного числа широко использует Иосиф Бродский. У него мы встречаем и Сердце, обросшее пухом, пером, крылом…; и
как давно я топчу, видно по каблуку…; и пятно, еле видное глазу; глаз, мигая, заглатывает…; чьи ладони лежат на плече...; хрусталик не верит теперь огням… и под.
Противопоставление длительности, бесконечности страдания человека кратковременности радости, счастья также может быть подчеркнуто грамматическим отбором и
противопоставлением плюральных форм сингулярным:
Что всех моих надежд и мук и слез
Веселый миг тебе дороже!
(М. Лермонтов. «К***» (Всевышний произнес свой приговор…).
Я счет потерял облакам и дням.
Хрусталик не верит теперь огням.
(И. Бродский. «Письмо в бутылке»).
В стихотворении И. Бродского одиночество лирического героя (Я, хрусталик) грамматически противопоставлено множественности внешних обстоятельств (облакам и
дням, огням).
Формы и значения категории числа именно в стихах М. Лермонтова регулярно реализуются как многофункциональный элемент поэтики. В ХХ веке потенциал числа
активно используют такие поэты, как А. Блок, Г. Иванов, М. Цветаева, В. Шаламов,
И. Бродский. В отдельных случаях можно проследить поэтико-грамматические параллели (Лермонтов – Пастернак – Бродский), в других мы лишь отмечаем общее направление лингвопоэтического поиска. Перспективой исследования является изучение
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динамики формирования поэтики грамматических категорий в русской поэзии нового
и новейшего времени.
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ІРОНІЧНИЙ ПЕРЕКАЗ У РОМАНІ ДОРІС ЛЕССІНҐ
«АЛЬФРЕД ТА ЕМІЛІ»
У статті досліджуються наслідки залучення іронічного переказу – стратегії, що
її застосувала Доріс Лессінґ у романі «Альфред та Емілі», моделюючи свої стосунки з
минулим.
Ключові слова: Д. Лессінґ, іронічний переказ, нарація, Рорті, війна, ґендер.
В статье рассматриваются последствия использования иронического пересказа –
стратегии, которую реализует Дорис Лессинг в романе «Альфред и Эмили», моделируя
свои отношения с прошлым.
Ключевые слова: Д. Лессинг, ироничный пересказ, наррация, Рорти, война, гендер.
The study explores how Doris Lessing has used the strategy of ironic retelling in her last
novel, "Alfred and Emily", to model her relationship with the past.
Key words: D. Lessing, ironic retelling, narration, Rorty, war, gender.
Об’єктом нашого дослідження є роман британської письменниці Доріс Лессінґ «Альфред та Емілі» 2008 року. Те, що роман ще не встиг отримати належних науково-критичних оцінок у вітчизняному літературознавстві, й вичерпні англомовні дослідження нам,
принаймні, невідомі, спонукає до апробації тієї інтерпретаційної моделі, яка, гадаємо,
є ефективною та однією з можливих, бо зважає на вже вироблені параметри критичних
оцінок романного спадку англійської письменниці.
«Альфред та Емілі» – це роман Д. Лессінґ про власних батьків. Утім, усупереч попереднім інтенціям автора, він виходить за межі сімейної хроніки, зміщуючи інтерес, або
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точніше розширюючи територію авторського пошуку, – з особистостей батьків на особистість наратора – доньку, далі – на соціокультурний контекст. Роман є доволі експериментальним – на тематичному та поетикальному рівнях – і водночас зберігає наступність
з попереднім доробком Лессінґ, до того ж, не лише романним. Експериментальність роману задається передовсім структурно: дві ретроспективні нарації про батьків – уявна та
«документальна» – утворюють послідовні, співмірні за обсягом частини твору. Осердям
роману стають стосунки наратора з минулим – передовсім минулим батьків, яке припадає на роки щойно по Першій світовій війні і завершуються власне часом, коли нараторка – літня жінка – переказує події життя. Іронічний переказ (ironic retelling) стає тією
стратегією, яку використовує Д. Лессінґ, моделюючи свої стосунки з минулим. Якими є
наслідки залучення обраної стратегії ми і ставимо за мету з’ясувати у цій статті.
Канадська дослідниця сучасного роману Еліс Ріду у своїй монографії 2011 р., яка
вже встигла отримати схвальні оцінки колег, доводить, що сучасні письменниці, у тому
числі Д. Лессінґ, використовують іронічний переказ аби створити власний простір у літературі [1, 3]. Очевидно, що для Е. Ріду, котра аналізує стан жіночого письма від 1960-х
і до нині, іронічний переказ у зв’язку з творчістю сучасних письменниць має очевидні
феміністичні конотації й, зокрема, актуалізує вдалі спроби жінок визначити своє місце у літературному каноні. Поділяючи в цілому позицію Е. Ріду, вважаємо, що іронічний переказ можна також розглядати і як інструмент скептичного мислення, останнє
пов’язуємо з неперервною англійською літературною традицією упродовж щонайменше
двохста років. Дослідник літературного скептицизму британський учений Фред Паркер
(Кембридж) уживає поняття «скептичне мислення», маючи на увазі якість розуму, яка
«передбачає несподіване співіснування: хоч сповнений скептицизму, все ж міркуючий, і
хоч міркуючий, все ж сповнений скептицизму». Таке розуміння скептицизму суголосить
поняттю «іронізму», що воно було запропоноване сучасним американським філософом,
представником неопрагматизму – Ричардом Рорті. І Паркер і Рорті розуміють «скептичне
мислення» чи «іронізм», відповідно, як інтелектуальну практику, як процес.
Для з’ясування наслідків застосування наративної стратегії іронічного переказу
звернімося до концепції іронізму Ричард Рорті, до тих її положень, які надають нам необхідних у зв’язку з поставленим завданням конотацій. У першу чергу вони акцентують
проблему теперішнього і минулого у перспективі новітніх філософських концепцій і,
по-друге, імплікують таку якість стосунків з минулим, яка найбільше корелює з ретроспективними наративами від першої особи.
Рорті, хоч і переконаний, що «останнє, чого б хотів чи чого б потребував іронічний
теоретик – це теорія іронізму» [2: 130-132], все ж формулює риси іманентні такому типу
інтелектуала як «іронічний теоретик» чи «іронік». Його формулювання пов’язують якість
сучасного інтелектуала з автономністю та з відкритістю до різночитань минулого, у тому
числі власного. У відомій праці 1989 р. «Випадковість, іронія та солідарність» читаємо
таке: «Спільна риса всіх іроніків полягає у тому, що вони не сподіваються з’ясувати свої
сумніви відносно кінечного словника за допомогою чогось більшого, ніж вони самі. Це
означає, що їхній критерій з’ясування сумнівів, критерій самовдосконалення – це радше
автономія, ніж причетність до якоїсь іншої сили, ніж вони самі. Будь-який іронік може
міряти свій успіх минулим, але не так, співвідносячи своє життя з ним, а переописуючи
його у своїх власних термінах так, щоб бути в змозі сказати: «Так я хотів» [там же].
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Гадаємо, що Лессінґ цілком може бути долучена до тих сучасних інтелектуалів, котрі
відповідають вимогам неопрагматичного іроніста. Справа не стільки у формальних визначеннях, хоч вони теж є (2007 року вона отримала Нобелівську премію за «скептицизм
у тлумаченні життєвого досвіду»), а в характерному для цієї письменниці небажанні
бути долученою до тієї чи іншої світоглядної системи. Свою позицію Лессінґ висловила
в есе 1957 р. «The Small Personal Voice», закцентувавши значущість самостійних формулювань письменника. Ця засаднича позиція отримує у літературному творі відповідні
поетикальні вирішення.
У романі «Альфред та Емілі» Д. Лессінґ вдається до іронічного переказу чи «переописування» (надалі вживаємо ці поняття як взаємозамінні) життя батьків і власного
життя у «власних термінах», у той час як структурно-композиційна організація роману
відповідає намірові «Так я хотіла» (уявна) та «Так я, вважаю, було» («документальна»).
Письменниця підводить, хоч й неостаточні, підсумки своєму життю. Таке «переописування» не мислиться як кінечне хоча б через те, що 1994 р. Лессінґ уже написала автобіографічний твір «Під моєю шкірою». Крім того, у романі відсутні повчальні узагальнення, моральні висновки, гризоти сумління, іманентні для «підсумкової» нарації, натомість
є альтернатива життя – динамічна, несподівана, емоційно маркована, яскраво полемічна,
сконструйована нараторкою. Водночас перше прочитання роману може спонукати до
віднайдення сув’язей між романом та автобіографією, про що красномовно свідчать і
деякі перші рецензії на роман, зокрема, Клаудії ФіцГерберт [3].
«Переописування», яке відбулося у романі, споріднене з проблемою наративізації
життєвого досвіду у літературному творі, а це зміщує інтерес з проблеми репрезентації до питання про актуалізацію формуючого потенціалу ретроспективного наративу
від першої особи. Раніше ми зафіксували три формуючі наслідки цього літературного
наративу, взявши до уваги специфічне поєднання уявної та «документальної» нарацій
у романі [4], дійшовши висновку щодо складного конструкту, який стосується побудови (ревізії) власної ідентичності трьох – матері, батька і доньки (оповідачки). Не менш
плідними виявилися, хай і попередні, студії дискурсу, в якому існує оповідач, до чого,
зрештою, спонукали новітні наративні підходи, зокрема, концепції американського дослідника наративу, психолога Ричарда Охберґ (“storied life”) [5], які залучають інтедисциплінарну методологію [там же].
У романі «Альфред та Емілі» іронічний переказ є ще одним наслідком поєднання
двох нарацій – уявної та «документальної». Відмінність історій визначається відмінністю обставин, за яких розгортається доросле життя Альфреда та Емілі. За точку відліку
двох сценаріїв життя було обрано фактор війни. Намір написати дві історії – одну, в якій
не стається лиха Першої світової війни (хронологічно вона перша) і другу – в якій війна
визначає долі людей, – чіткий, однозначний, заявлений нараторкою на початку роману.
Це й умова, й причина подій. Оповідачка хоче «позбутися потворного спадку війни»
(monstrous legacy). Розглянемо ці два сценарії послідовно.
Вибудовуючи долі уявних Емілі та Альфреда у світі без війни, оповідачка переконливо доводить переваги такого варіанту для обох. Вони залишаються на батьківщині, замість вирушити до Африки у пошуках свого місця під сонцем. І Емілі і Альфред нарізно
та сповна реалізують себе. Емілі стає успішною громадською активісткою, вона керує
організованою нею ж мережею освітніх закладів. Власна кар’єра (а не чоловікова), само405

реалізація приносить їй і жадане відчуття безпеки. У свою чергу Альфред – щасливий у
шлюбі, має синів і втілив мрію життя про власне фермерське господарство. Нараторку
не бентежить те, що за такого варіанту минулого Альфреда та Емілі вона навіть не народжується. Попри очевидний схематизм, минуле постає ідеальним, «так я хотіла», актуалізуючи вповні тезу Рорті про минуле як «царство можливості» [2: 136].
То чому власне війна стає тим фактором, у зв’язку з яким наратор ревізує життя
батьків і власне? І хоч з відповіді на це запитання власне починається нарація, – «саме
вона (війна) понівечила обох» [6: 2], якості втрати вона не називає, але закладає у глибокі
підтексти. Ми не ставимо за мету дослідити концепт війни у романі, але з’ясування його
основних значень, оприявнених у першій вигаданій та у другій «документальній» частинах, допоможуть з’ясувати якість здійсненого переописування.
Війна у першій частині – це, по-перше, її відсутність. Імажінативний експеримент
розгортає людські долі поза межами Першої світової війни і тими наслідками, які традиційно пов’язують з нею, – втрата духовних та моральних орієнтирів. Натомість значущості набувають інші складові приватних історій життя – амбіції, мрії, стосунки у
родині, діалог поколінь. «Літературні» життєві траєкторії Альфреда, Емілі та Доріс умотивовані не фактором війни, а «виправдані» рисами характерів, вдачею обох. Про це
нараторка повідомляє на самому початку, буквально у першому ж реченні: «Мої батьки
були визначними людьми, кожен по-своєму. Що у них було спільного, то це енергія» [6:
2]. На початку другої частини вважає за необхідне повторити цю тезу [6: 139].
Між тим і сюжетика і характерологія першої частини усуває не лише наслідки війни,
а й інші несприятливі зовнішні фактори. Те, що Емілі стає успішною громадською активісткою, треба розуміти, відбувається за умови зняття ґендерних обмежень, характерних
для описуваної епохи. Жінка тільки-но здобула право навчатися у медичних освітніх закладах, у той час як громадська та політична сфери залишалися для неї фактично неприступними.
По-друге, попри декларований простір без війни, війна все ж присутня й актуалізується і у несподіваних проявах. Звернімося до двох промовистих епізодів роману, які
водночас репрезентують різні погляди на це явище. Перший епізод – фрагмент бесіди
Емілі та її подруги Мері.
«За вечерею вони обговорили те, як молоді люди з Лонгерфільда вирушають до Лондона замельдуватися на військову службу, аби взяти участь у війнах, що зараз тривають
у країнах Південної Америки, Африки та Азії.
– Принаймні не у нас, – каже Мері».
Жінок тішить, що у Британії війни немає, але засмучує те, що юнаки полишають
рідну країну заради інших і на інших континентах, і що беруть участь у чужих війнах.
Зрештою, що обидві не мають синів, то готові з певними застереженнями прийняти факт
війни деінде. У романі такий погляд на війну маркується як жіночий. Другий епізод,
пов’язаний з Альфредом, це лише потверджує. Напрочуд емоційно, однак послідовно
чоловік висловлює своє ставлення до війни, точніше до її відсутності. Чоловік розмірковує над втратами країни, що знаходиться поза війнами. Його риторика поєднує сучасний,
далеко невтішний стан справ у країні з відсутністю війни, він буквально каже таке: «Це
– нетямуща, нікчемна маленька країна, а ми такі втішені, бо ж ми поза війнами. Та якщо
ви мене спитаєте, то я вам відповім, що війна нам тільки б на краще. Ми зм’яклі гнилиці,
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ми як ті груші, що давно вже перележали». І далі: «Якби у нас було бодай трохи тієї війни, я маю на увазі не всю війну, ми б тоді не були такими нестерпно пихатими до всіх і
до всього» [6: 131-132].
На думку Альфреда, якраз відсутність війни перетворила країну на «нетямущу, нікчемну маленьку країну», а англійців – на «зм’яклі гнилиці». За цією ж логікою, війна
мала б поліпшити ситуацію в країні. Таким є чоловічий погляд на війну. Іронічно, та все
ж не Альфред йде на війну, а його сини – близнюки Том та Майкл. Вони, як і багато їхніх
однолітків, полишають Англію, вирушають на війну до Південної Америки та Африки.
А повернувшись додому, разом з батьком мають намір розпочати великий проект на користь громади – організувати «батальйон добрих самаритян» [6: 130-131] і бути у тих
гарячих точках, де потребують їхньої допомоги – освітньої, медичної чи іншої. Зрештою,
для батьків, котрі на відміну від Альфреда, не готові втрачати синів у чужих війнах, це
добра альтернатива.
Іронія як стратегія письменника-скептика є доволі промовистою у «чоловічих» епізодах; якщо війни немає, то чоловіки обов’язково вигадають її, відтак навіть в уявному
світі без війни без війни не обійтися. Чи може війна – це те, що чоловіки роблять найкраще? Подальші міркування спонукають до висновків про відмінні, ґендерно марковані
концепти війни, які у романі представлені жіночим поглядом та чоловічим. Забігаючи
наперед, зауважимо, що у другій частині чоловіча позиція є ще більш виразною: «Деяким чоловікам подобається воювати» [6: 252], навіть маленький син Доріс полюбляє
військові забави, хоч і дитячі.
У другій – документальній – частині концепт війни утворений пучком значень. Поперше, війна 1914-1918 років зрежисерувала долі батьків. Найбільше вона визначила
долю Альфреда, – він став учасником воєнних дій, отримав важке поранення – куля розтрощила йому ногу – і на все життя він залишився інвалідом. Довго лікувався у шпиталі,
зрештою, коли на місці ампутованої ноги лікарі закріпили дерев’яний протез, то й тоді
війна для нього не скінчилася. Пам’ять про Першу світову не давала спокою. Емілі, хоч
«не мала зримих шрамів, поранень, але була жертвою війни так само, як і <…> бідний
батько»: її життя склалося не так, як хотілося. Рішуча, заповзятлива, лідер, свою енергію, яку охоче спрямувала би на громадську діяльність, вимушена за таких обставин
цілковито зосередитися на господарстві та на дітях. Якби не переїзд, «то вона б очолила
якусь жіночу інституцію» [6: 2]. Таке припущення наратор робить щодо вигаданої Емілі
у першій частині, але очевидно, що воно прояснює «спадок війни» для реальної Емілі.
По-друге, війна стає опосередкованим досвідом нараторки. Постійні розповіді батька
про власний досвід війни, захоплення змалечку літературою про війни (в якийсь момент
вона навіть упіймала себе на думці, що окрім книг про війну, нічого не читала і тоді
хутко заходилася надолужувати втрачене). Про війну у своєму житті реальна Доріс висловлюється не менш драматично: «війна оселилася у моєму дитинстві. Траншеї були
такими ж реальними, як і те, що я насправді могла бачити довкола себе” [6: 2]. По-третє,
війна обумовила ролі у «родинному театрі». Те, що Емілі екстраполювала свою волю на
родину – на дітей та на хворого чоловіка – лише загострило проблему батьків і дітей, головно конфлікт матері і доньки. Не зробивши кар’єри власної, реальна Емілі наполеглива
у своїх настановах нетямущій доньці щодо її правильного шляху, і коли остання чинить
опір, невдоволені обидві. Проблема батьків і дітей є стрижневою темою цього роману і
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творчості Лессінґ взагалі, про що вважає за необхідне нагадати і сама нараторка, згадуючи свій дебютний роман «Трава співає» 1950 р. та «Марту Квест» 1964 р. Тема діалогу
поколінь ніколи не була простою, і у цьому романі вона втілюється у гостро драматичних
колізіях, набуває глибоких осмислень.
Та чи є наслідком війни те, що реальна Емілі не реалізує себе у суспільстві, мрія
батька так і не здійснилася, а донька не віднайшла спільної мови з матір’ю? Якщо життя
вигаданої Емілі було спрямовано назовні, до громади, то у документальній історії воно
спрямовано всередину – до родини, є, сказати б, «родиноцентричним». Гадаємо, що реальна Емілі через те не може реалізувати себе у громадській сфері, що для її покоління
це все ще та територія, що її соціокультурні стереотипи епохи пов’язують з чоловіком.
Натомість, за цією ж логікою, простір, в якому жінка мала більше влади, впливу, свободи,
був домашній простір. Реальна Емілі існує у просторі двох будинків – батькового і чоловікового, а щаслива доля уявної Емілі вибудовується поза домом, вона полишає будинки
чоловіків. Іншими словами, «переописана» доля жінки можлива за умови виходу за межі
ґендерного стереотипу. Таким чином, сумнів щодо нереалізованості Емілі суто як спадку
війни заохочує радше до пошуку тих причин, які пов’язані передовсім з соціокультурними, зокрема, ґендерними стереотипами, з тими механізмами стримування, які не давали
можливості жінці реалізувати себе, та й просто обрати власний шляхом. Що ж до спадку
війни, то він, безумовно, підсилює драматизм.
На думку К. ФіцГерберт, для самої Лессінґ найважчим спадком був спадок складних
стосунків з матір’ю, тому в оповідачі вона вбачає подальше розгортання образу «лютої,
незворушної дитини», і не війну 1914-1918 років, попри драматизм її наслідків для родини, а проблему мати-донька означує як «жахливий спадок» (monstrous legacy) [3].
Чоловічий погляд на війну у другій частині роману є далеким від апологій першої
частини. У міркуваннях реального Альфреда щодо війни в Африці стан справ у країні –
процвітання чи стагнація – не є наслідком війни. Він міркує так: «Коли війна спалахує в
Африці, безглузда війна, то це, очевидно, заради якихось декількох акрів чагарників. Мої
батьки, ще те покоління, сказали би: «Це все знову виробники зброї, це їхні прибутки». І
чого вони добиваються врешті-решт? Декілька сотень загиблих та мільйони витрачених
на зброю фунтів, які успішно осідають у чиїхось кишенях» [6: 259-260]. Риторика реального Альфреда та вигаданого – антитетична, навіть якщо висловлюються вони з приводу
різних воєн. Позиція першого резонує з позицією Шекспірового Гамлета, і настільки, що
тут можливі і буквальні зіставлення: «шмат землі, З якого тільки й користі, що назва. За
п’ять дукатів я не взяв би Його навіть в оренду» [7] і «безглузда війна, заради якихось декількох акрів чагарників»; чи «декілька сотень загиблих» і «двох тисяч люду…не жалко».
Шекспірівська модель когерентності у контексті роману і побільшує масштаб трагізму й
унаочнює цинізм тих, хто до воєн причетний. «Безглузда війна» приносить мільйонні збагачення продавцям зброї або ж задовольняє «дивне честолюбство» Фортінбраса.
Син реального Альфреда – Гаррі Тейлер – не поділяє позицію батька. Він учасник
двох воєн. У Другій світовій у складі британських військово-морських сил служив спершу на Тихому океані, згодом на Середземному морі, був контужений. Його участь у війні
за незалежність розвела Гаррі з сестрою на різні сторони барикад. «Він підтримав білих
у війні, а я була на боці чорних», констатує Доріс [6: 252]. Зате Гаррі Тейлер радше підписався би під словами вигаданого Альфреда.
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Не прагнучи у даній статі до вичерпності аналізу семантики образу війни, ми
з’ясували таке. По-перше, фактор війни хоч і взяв участь у формуванні життєвого шляху
Альфреда, Емілі та Доріс, але не визначив їх цілком.
По-друге, вагомою причиною незреалізованості Емілі є наслідки ґендерної стереотипізації, характерної для Англії 20-х—30-х рр. Іронічний переказ життя батьків у
тому числі обумовлений історично закріпленою потребою прояснити ситуацію жінки у
зв’язку з андроцентричною теорією. Обрана стратегія виявляється ефективною в оприявненні соціокультурних стереотипів і увиразнює ті зміни на краще, які відбулися у другій половині ХХ століття.
По-третє, задекларована у зачині роману інтенція «позбутися страшного спадку» війни, з розгортанням сюжету та вибудовою конструктів характерів трансформується у
спосіб емансипації головних героїв від тривог і страхів, а для нараторки – на звільнення
від материнського диктату у ситуації «вічної війни між матерями та доньками», за визначенням Блейка Моррісона [8].
Таким чином, іронічний переказ є однією зі стратегій, що їх використовує Лессінґ,
моделюючи свої стосунки з минулим на різних рівнях, яке постає як «царство можливості». Здійснене «переописування» урівнює два життя, розмиваючи межі між актуальним
і вигаданим у романі. Подальші пошуки в обраній інтерпретаційній моделі стосуватимуться концепту ностальгії, який на відміну від іронії як важливого інструменту скептичного мислення формує антискептичний полюс в аналізованому романі.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
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(Белград, Сербія)

ТИПОВІ ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА СЕРБСЬКУ
Стаття присвячена розгляду граматичних перетворень як перекладацького прийому. Здійснюється аналіз граматичних трансформацій на рівні слова, словосполучення і
речення, які найчастіше застосовуються при перекладі з української мови на сербську.
Ключові слова: нульовий переклад, функціональні перетворення, перестановка, членування речення
Статья посвящена рассмотрению грамматических трансформаций как переводческого приема. Осуществляется анализ трансформаций этого типа – на уровне слова,
словосочетания и предложения, которые наиболее часто применяются при переводе с
украинского на сербский язык.
Ключевые слова: нулевой перевод, функциональные преобразования, перестановка,
расчленение предложения.
The article deals with grammatical transformations as translation method. We have
analyzed the grammatical transformations of words, phrases and sentence which are the most
frequent in translation from Ukrainian to Serbian language.
Key words: omission method, functional transformations, permutation, breaking up
sentence
Виходячи з визначення перекладу як процесу трансформації мовленнєвого утворення однієї мови в мовленнєве утворення на іншій мові при збереженні незмінного значення [1], слід мати на увазі той факт, що переклад не може бути абсолютним аналогом оригіналу, тому основним завданням перекладача є створення тексту максимально
близького оригіналу за своєю семантикою, структурою та можливим впливом на реципієнта. Проте між мовою оригіналу і мовою перекладу не завжди можна знайти мовні
паралелі – семантичні і структурні аналоги: однакові моделі речень або словосполучень,
повне збігання плану змісту мовних одиниць тощо. В тих рідкісних випадках, коли такі
аналоги існують, переклад є простою заміною одиниць тексту оригіналу одиницями тексту перекладу. Якщо ж таких аналогів немає, перекладач, щоб адекватно передати зміст
оригіналу засобами мови оригіналу, застосовує ряд прийомів.
Прийоми, які застосовуються перекладачем з метою досягнення еквівалентності
текстів оригіналу і перекладу, називаються перекладацькими трансформаціями (пере© Іванович М., 2012
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твореннями або замінами). Вони полягають у зміні формальних або семантичних компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, призначеної для передачі [2: 201].
У перекладознавстві існує багато класифікацій перекладацьких трансформацій, але всі
вони поділяються на такі групи: лексичні, граматичні і лексико-граматичні.
Предметом нашого дослідження є граматичні перетворення, а саме типові граматичні трансформації, що застосовуються при перекладі з української на сербську мову. За
словами В. Коммісарова, граматичні трансформації – це такий перекладацький прийом,
при якому граматична одиниця мови оригіналу перетворюється на одиницю мови перекладу з іншим граматичним значенням. Заміні може піддаватися граматична одиниця
будь-якого рівня [3: 54]. Розв’язання граматичних проблем перекладу, на нашу думку,
простіше порівняно з лексичними, оскільки, зважаючи на обмежену кількість граматичних одиниць, форм і структур, вони є більшою мірою передбачувані, проте мають свої
специфічні риси і вимагають застосування певних прийомів.
Перетворенням підлягають всі граматичні форми, включаючи і ті, які наявні в обох
мовах. Так, наприклад, в перекладі українського речення Торт випікають у гарячій духовці на сербську мову Торту пећи (испеците) у врелој рерни, форму третьої особи множини в неозначено-особовому значенні, найчастіше вживається у кулінарних рецептах
в українській мові, замінюємо сербською формою наказового способу або неозначеною
формою дієслова. Предметом трансформацій бувають і цілі речення. Так в українській
мові набагато частіше вживаються пасивні форми, тому українські пасивні речення
нерідко перекладаються на сербську мову активними, особливо якщо в них присутня
суб’єктна синтаксема у формі орудного відмінка: Усі підручники закуповуються бібліотекою до 25 серпня – Библиотека купује све уџбенике до 25. августа.
Граматичні характеристики мовних одиниць охоплюють ряд явищ: форму слова,
словосполучення, речення, послідовність елементів, граматичне значення форм, контекстуальні функції форм і значень тощо. Щоразу, коли розглядаємо інформаційні можливості якої-небудь мовної одиниці, яку треба перекласти, слід брати до уваги не лише
лексично-семантичне значення слів та їхніх сполучень, але й їхні граматичні ознаки, які
можуть впливати на адекватність перекладу.
Граматичні заміни застосовуються на рівні окремих слів (точніше форм слів) і словосполучень або на рівні цілого речення. До граматичних перетворень на рівні слова (словосполучення) зазвичай відносять нульовий переклад и функціональні перетворення.
Нульовий переклад передбачає опущення якоїсь частини мов, якщо її ознаки і функції в мові оригіналу і мові перекладу не співпадають. Нульовий переклад типовий, наприклад, при перекладі форм минулого часу з української на сербську мову. В українській
мові у більшості випадків у реченнях з цими формами необхідне вживання особових
займенників, оскільки у формах минулого часу відсутня категорія особи. У сербській
же мові вживання займенників необов’язкове і навіть надлишкове, оскільки формами
минулого часу виражається і значення особи: Вчора я пізно повернувся з роботи – Јуче
сам се касно вратио с посла.
Функціональні перетворення – це заміна форми з певною функцією в мові оригіналу іншою формою, яка має тотожну функцію у мові перекладу. Це один із найбільш
застосовуваних перекладацьких прийомів. При перекладі української на сербську мову
найчастіше вживаються такі функціональні перетворення:
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- Заміна форм однини формами множини і навпаки у випадках відмінностей у сталому вживанні тієї чи іншої форми у мовах оригіналу і перекладу: будинок книги – дом
књиге, але будинок актора – дом глумаца, день студента – дан студената. Відповідні
трансформації можуть бути зумовленими специфічним вживанням деяких іменників з
неповною парадигмою числа в українській і сербській мовах: Україна може стати одним з найбільших виробників екологічно чистих бензинів – Украјина може постати
један од највећих произвођача еколошки чистог бензина або із застосуванням прийому
додавання: еколошки чистих врста бензина; Пишна дама, вся в шовках, зразу в крик, у
лайку – Раскошна дама, сва у свили, одмах поче да виче, да псује.
- Заміна форм орудного відмінка з прийменником з в українській мові безприйменниковим родовим в сербській у функції неузгодженого означення: дівчина з карими очима
– девојка смеђих очију. Вживання орудного відмінка можливе і в сербській мові, але
вважається стилістично некоректним, хоча у деяких випадках навіть обов’язкове (останнє словосполучення в прикладі): Перед нею стояв хлопець - звичайний молодий хлопець
з світлими очима, чорним волоссям і ямочкою на підборідді – Испред ње је стајао
момак – обичан младић светлих очију, црне косе и (!) с рупицом на бради.
- Заміна форм орудного відмінка з прийменником з в українській мові сполучником
и та називним відмінком у сербській мові у функції однорідних членів речення: Батько
з матір’ю цілу ніч не спали – Отац и мајка нису спавали целе ноћи;
- Заміна форм орудного відмінка в українській мові формами називного у сербській
мові, найчастіше у реченнях з дієслівними формами на -но, -то: Хвилею віднесло човен
– Талас је однео чамац; Пахне сіном – Мирише сено (на сено).
- Заміна форм місцевого відмінка з прийменниками на або у в українській мові формами називного відмінка у сербській мові у функції підмета: У казармі було порожньо
– Касарна је била празна; У статті повідомляється про нові тенденції в економіці –
Чланак говори о новим тенденцијама у економији.
- Заміна форм родового відмінка у функції (неузгодженого) означення з присвійним
значенням формами відповідних присвійних прикметників у функції (узгодженого) означення: це кімната сестри – то је сестрина соба. В українській мові також можливе і
вживання присвійного прикметника (сестрина кімната) проте форма родового відмінку
набагато частіше вживана, особливо в публіцистичному, науковому и офіційно-діловому
стилях. Подібне перетворення стає неможливим, коли іменник у родовому відмінку має
своє означення: це кімната маминої сестри – то је соба мамине сестре.
- Заміна форм вищого ступеня порівняння в конструкціях з прийменником за та означальним займенником весь у формі знахідного відмінка множини в українській мові формою найвищого ступеня порівняння: кращий за всіх – најбољи.
- Заміна узгодженого означення, вираженого прикметником, в українській мові неузгодженим, вираженим прийменниково-відмінковою формою в сербській мові. Цей
різновид лексично-граматичних трансформацій застосовується у тих випадках, коли
в сербській мові не існує відповідна прикметникова лексема: присадибна ділянка –
парцела око викендице, ялинкові прикраси – украси за јелку, картинна рама – рам
за слике.
- Заміна особового займенника третьої особи множини особовим займенником третьої особи однини (що супроводжується відповідними трансформаціями форм особи
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присудка), у тих випадках, коли займенник третьої особи множини вживається для вираження шанобливого ставлення до кого-небудь: Вони (батько) інколи бувають такі
дуже добрі – Он понекад бива веома добар. Вони, бачите, розгнівались, що я з ними
пошуткувала – Он се, видите, наљутио што сам се с њим нашалила. Вживання займенника третьої особи множини може інколи бути пройняте іронією (останній приклад), і
перекладач може відсутність цього значення у сербській мові компенсувати застосуванням інших засобів і прийомів, наприклад, додаванням: Он се, велики господин, видите,
наљутио што сам се с њим нашалила. Досить часто прийом компенсації застосовується
якраз у разі втрати стилістичної або будь-якої додаткової інформації.
- Заміна особового займенника третьої особи однини середнього роду займенником
третьої особи однини чоловічого чи жіночого роду (що супроводжується відповідними
трансформаціями форм особи присудка), у тих випадках, коли займенник третьої особи
вживається для вираження зневажливого або пестливого значення: Івасик? І чого воно
придибало? - Ивасик? И што ли је (он) само дошао?
- Заміна форм минулого транспонованого часу в українській мові формами майбутнього у сербській: Якщо зараз не піймаємо таксі, я спізнилася – Ако одмах не ухватимо
такси, закаснићу.
- Заміна простого дієслівного присудка у формі майбутнього часу в українській
мові складним модальним присудком у сербській при вираженні можливості, здатності,
уміння: Прекрасна жінка у своєму материнстві, і ніхто й ніколи не переробить усієї
материнської роботи, ніхто ніколи не спече такого хліба, як мати, ніхто так не приголубить і не втішить – Жена је прелепа као мајка, и нико никад не може да уради
све мајчинске послове, нико не уме да испече такав хлеб, нико не уме тако да милује и
теши.
- Заміна форм майбутнього часу доконаного виду в українській мові формами минулого або теперішнього часу чи формами умовного способу у сербській при вираженні
дії, що повторюється: Сам Федір Іванович книг не читав. Усе якось часу не вистачало.
Підійде до шафи, відчинить дверцята, витре рукавом скло, дістане одну книжку, другу, третю, помилується. - Сам Федир Иванович није читао књиге. Никако није имао
времена. Приђе (прилазио је, пришао би) ормару, отвори (отварао је, отворио би)
врата, обрише (брисао је, обрисао би) рукавом стакло, извади (вадио је, извадио би)
једну књигу, другу, трећу, диви (дивио се, дивио би) им се.
- Заміна форм наказового способу в українській мові формами аориста в сербській
мові при вираженні неочікуваної, раптової дії: Решко візьми та й пошли ті гроші – Решко узе па посла онај новац...
- Заміна форм наказового способу в українській мові формами теперішнього часу
або складним модальним присудком у сербській при вираженні виконання небажаної,
примусової дії: Всякому обридне два місяці з хворою возитись. Сам топи, сам вари... –
Свакоме ће додијати да се два месеца бакће с болесницом. Сам (морам да) ложим, сам
(морам да) кувам...
- Заміна форм минулого часу й інфінітива в українській мові формами наказового
способу у сербській мові при вираженні спонукання, наказу: Пішли, Надію, бо пора
їхать – Хајдемо, Надија, време је да кренемо; Усім залягти біля канави і жодного пострілу без мого наказу – Сви залегните поред рова и не пуцајте док вам не наредим.
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- Заміна дієслівного присудка іменним і навпаки: Результатом цього фінансового
звіту було прийняття цього рішення – Овај финансијски извештај довео је до доношења
ове одлуке; Він навчається в ПТУ – Он је ученик занатске школе.
На рівні речення застосовуються такі перетворення:
Нульовий переклад полягає в опущенні якого-небудь елемента (члена речення) в
структурі речення. Типовий приклад – опущення дієслова-зв’язки при перекладі номінативних речень із сербської мови на українську: Марта је моја сестра – Марта – моя
сестра. При перекладі українських номінативних речень на сербську мову застосовується, відповідно, протилежний прийом додавання.
Перестановки – це зміни розташування мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. При застосуванні цього прийому слід мати на увазі правила,
які в тій чи в іншій мові визначають послідовність розміщення слів (членів речення).
Перестановки як перекладацький прийом, зумовлений характерними рисами мов, які є
предметом нашого дослідження, застосовуються, наприклад, в таких випадках:
- Перестановка частки не: у сербській мові ця частка зазвичай вживається перед дієсловом, тоді як в українській вживається перед тим словом, яке називає поняття, що
заперечується: Світлана сьогодні взяла не чорну, а коричневу сумку – Светлана данас
није узела црну него браон ташну.
- Перестановка відносного сполучника який у конструкціях із присвійним значенням
і його заміна відносним сполучником чији в сербській мові: І от я знову бачу тебе таким, яким уперше побачив п’ятдесят чотири роки тому в Будинку селянина, вестибюль
якого був щедро розмальований Федором Кричевським – И ево, поново те видим онаквим
каквим сам те први пут видео пре педесет четири године у Дому сељака чији је хол
издашно осликао Федир Кричевски.
Послідовність слів може виконувати суто семантичну функцію, яку необхідно передати відповідними засобами мови перекладу. Так, наприклад, в українській мові в конструкціях з числівниками, якими вражається кількість чого-небудь, зворотний порядок
слів (іменник + числівник) означає приблизну кількість. У сербській мові зворотний порядок слів у конструкціях цього типу неможливий, тому відповідне значення необхідно
передати іншими, лексичними засобами: До Десни було верст п’ять дуже складної дороги – До Десне је било око пет врста веома компликованог пута.
Членування речення – перекладацький прийом, при якому синтаксична структура
речення в оригіналі перетворюється на два або більше речень (предикативних структур)
мови перекладу. Членування призводить до перетворення простого речення мови оригіналу в складне речення мови перекладу або до перетворення складного речення оригіналу в декілька простих речень в тексті перекладу. Типовий приклад застосування цього
прийому при перекладі з української на сербську мову – речення з дієприслівниками, які
часто перетворюються на складні речення з підрядним часу: Малюючи, я насолоджуюся
красою – Док сликам, ја уживам у лепоти; Постоявши деякий час біля машини, хлопець
заліз на сидіння, міцно прикривши за собою дверцята – Пошто је неко време стајао крај
кола, момак се сместио на седиште, снажно затворивши врата за собом.
Мовна свідомість перекладача організована так, що перш за все помічає паралелі і
збіги. Він інстинктивно прагне реалізувати міжмовні співпадіння. Через це, в тих випадках, коли адекватності перекладу не можна досягти простою заміною мовних одиниць,
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у тексті перекладу можуть з’являтися кальки і буквалізми. Однак перекладач мусить
знайти або вибрати такі засоби для передачі значеннєвого плану оригіналу, які будуть
максимально семантично наближеними оригіналу, відповідаючи одночасно структурним
особливостям мови перекладу. Граматичні перетворення виконують важливу роль в процесі досягнення якомога більшої відповідності текстів оригіналу і перекладу.
Застосування різних перекладацьких прийомів, включаючи і граматичні, призводить, проте, до зміни змісту, тоді як прагнення максимально зберегти зміст оригіналу
може спричинити втрати стилістичного характеру в тексті перекладу. Останнє особливо
актуальне при перекладі з близьких, споріднених мов, коли внаслідок інтерференції можуть з’явитися не лише стилістичні помилки. Ми спробували звернути увагу на деякі
типові перетворення при перекладі з української на сербську, однак кожну проблему, яка
може виникнути при перекладі, перекладач повинен розв’язувати окремо, самостійно,
на підставі конкретного тексту, спираючись не тільки на свої знання й досвід, але й на
інтуїцію. Застосування граматичних перетворень та інших перекладацьких прийомів –
творчий процес, пов’язаний з глибинним розумінням змісту тексту на мові оригіналу та
відмінним знанням засобів мови перекладу.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ТРУДНОСТЬ
(на материале повести Н. Гоголя «Тарас Бульба» и ее переводов
на украинский и польский языки)
Стаття присвячена аналізу іншомовних вкраплень та труднощів, які виникають під
час їх перекладу, зокрема на мову самого вкраплення. Також представлено різні прийоми, якими користувалися перекладачі з метою відтворення такої особливості оригіналу.
Ключові слова: переклад, іншомовні вкраплення, перекладацька домінанта, «чужість».
Статья посвящена рассмотрению иноязычных вкраплений и трудностей, которые
возникают при их переводе, в частности на язык самого вкрапления. Также представлены различные приемы, которыми воспользовались переводчики с целью воссоздания
данной особенности оригинала.
Ключевые слова: перевод, иноязычные вкрапления, переводческая доминанта,
«чуждость».
The article deals with the analysis of foreign inclusions and the difficulties they cause in
translation, particularly in translation into the language of these inclusions. The article also
represents different methods used by translators in order to render this original text feature.
Key words: translation, foreign inclusions, dominant in translation, «foreignness».
На современном этапе особое внимание уделяется вопросу межкультурной коммуникации, которая осуществляется посредством переводных текстов, как одному из наиболее важных и неотъемлемых компонентов процесса перевода. Исследователи сходятся
во мнении, что культурная информация, содержащаяся в тексте оригинала, должна быть
в максимально возможной мере адекватно воссоздана в тексте перевода и донесена до
читателя таким образом, чтобы она была в максимально возможной мере адекватно им
воспринята.
Культурная информация в тексте оригинала находит свое воплощение в конкретных
языковых средствах и авторских приемах, которые намеренно вводятся в произведение
с целью создания необходимого эффекта. Одним из таких средств являются иноязычные вкрапления. С. Влахов и С. Флорин отмечают, что в лингвистической литературе
встречаются разные термины, называющие данное явление: «иностранное слово», «чужое слово», «варваризм», «экзотизм», «макаронизм», «заимствованное слово» и другие. В
польскоязычной литературе встречаем термины wtręty obcojęzyczne и barbaryzmy. Однако
мы в нашей работе принимаем термин «иноязычное вкрапление», который С. Влахов и С.
Флорин определяют как «слова и выражения […] на чужом для подлинника языке или транскрибированные без морфологических или синтаксических изменений, введенные автором
для придания тексту аутентичности, для создания колорита, атмосферы или впечатления начитанности или учености, иногда – оттенка комичности или иронии» [1: 332–334].
© Чурута О.М., 2012
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Иноязычные вкрапления в большинстве своем рассматривались с точки зрения элемента третьей культуры, который помогает создать специфический колорит и/или является средством характеристики персонажей, составляющим элементом их целостного
образа. Таким образом, иноязычные вкрапления вызывают у читателя впечатление «чуждости», не свойственности его собственной культуре. Данный вопрос рассмотрен в работах Р. Левицкого: ученый утверждает, что потенциальная «чуждость» является одним из
видовых признаков переводного текста [2: 32]1. Нас, однако, интересует несколько иной
аспект данного вопроса, а именно «чуждость» как характерная черта текста оригинала, а
также при помощи каких средств и с какой целью она создается, и как с этим справляется
переводчик.
На наш взгляд, «чуждость» в оригинальном тексте играет одну из главных ролей, и
ей должно быть уделено должное внимание со стороны переводчика. Другими словами,
«чуждость» должна стать одной из переводческих доминант2 при воссоздании текста на
другом языке. Следует согласиться с мнением А. Беднарчик относительно того, что каждый переводчик и исследователь перевода определяют свою субъективную доминанту
перевода, при этом доминанта критика может существенно отличаться от доминанты
переводчика [3: 14–17]. Поэтому данный вопрос также представляет для нас интерес в
наших дальнейших исследованиях.
Возвращаясь к иноязычным вкраплениям, отметим, что они являются одним из
средств создания впечатления «чуждости» у читателя оригинала. Кроме самого явления
как такового, нас интересует, каким образом складывается судьба иноязычных вкраплений, особенно при переводе текста на язык самого вкрапления. Данный аспект был затронут в работе А. Беднарчик3, а также подобный вопрос ставят С. Влахов и С. Флорин,
но не дают на него четкого ответа. Ученые, придерживаясь «рецепта» И. Левого, утверждают, что намеки на чужеродность речи являются «неизбежными при переводе произведения на язык самого вкрапления» [см.: 1: 337]. Сложность состоит в том, что иноязычные вкрапления, попадая в среду языка своего происхождения, могут в нем «раствориться» и стать незаметными. Соответственно они могут утратить свою выполняемую
в оригинале функцию. В качестве примера выхода из подобной ситуации С. Влахов и
С. Флорин приводят перевод романа Л. Толстого «Война и мир» на французский язык,
где переводчик дает все французские отрезки текста курсивом и оговаривает это в примечании [1: 340–341].
На наш взгляд, в переводоведческой литературе уделено недостаточно внимания вопросу перевода иноязычных вкраплений на язык самого вкрапления и возникающим при
этом трудностям, поэтому считаем целесообразным рассмотреть данный аспект более
детально.
«potencjalna obcość jest jedną z cech gatunkowych tekstów tłumaczonych» - перевод О.Ч.
Вслед за А. Беднарчик термин «переводческая доминанта» (dominanta translatoryczna – перевод О.Ч.) используем в значении элементов оригинала, которые занимают в нем наиболее значимые
позиции в плане наполненности различного рода информацией (когнитивной, эмоциональной, эстетической и др.) и на которые переводчику следует обратить первоочередное внимание [3: 13].
3
Рассматривается пример перевода польского вкрапления при переводе текста на польский
язык [4: 113].
1
2
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В нашей статье предпринимается попытка проанализировать, какое место занимают
иноязычные вкрапления в тексте оригинала, какие функции они выполняют и каким образом передаются при переводе. Данные вопросы рассмотрим на примере повести Н.
Гоголя «Тарас Бульба» и переводов данного произведения на украинский и польский
языки. Нами были рассмотрены переводы А. Хуторяна и Н. Садовского на украинский, а
также перевод А. Земного на польский язык.
Для начала следует отметить, что текст повести Н. Гоголя «Тарас Бульба» весьма
насыщен различного рода культурной информацией, которая выражается как лексическими, так и грамматическими средствами. И должное место среди них занимают именно иноязычные вкрапления. Несмотря на то, что в количественном отношении данная
лексическая группа относительно небольшая (нами найдено 22 единицы), эти слова достаточно несложно заметить, и можно без сомнения предположить, что они будут видны
обычному русскоязычному читателю. Кроме того, эффект экзотичности, создаваемый
иноязычными вкраплениями, подкрепляется в тексте изобилием маркированной лексики
(разговорной, устаревшей, просторечиями, реже книжными или поэтическими элементами) и реалонимов4. В большинстве своем иноязычные вкрапления вводятся автором в
прямую речь персонажей, что способствует созданию аутентичного образа героев, формированию их речевой характеристики, воссозданию национального колорита. Стоит
также отметить, что большая часть иноязычных вкраплений, встречающихся в тексте, по
разным причинам может быть понятна русскоязычному читателю (схожесть с русской
лексической единицей; композит, частью которого также является русская лексема; выстраивание ассоциативной цепочки; фоновые знания), хотя данные единицы отсутствуют в словарях русского языка. Однако есть и такие, которые могут вызвать непонимание.
По нашим наблюдениям, все иноязычные вкрапления ставят перед переводчиками трудную задачу, с которой переводчики справляются по-разному.
Рассмотрим некоторые примеры.
На первых страницах повести сталкиваемся со словом бейбас, употребленным в
прямой речи Тараса Бульбы при обращении к одному из своих сыновей: «А ты, бейбас,
что стоишь и руки опустил?» [5: 226]. Данное слово отсутствует в словарях русского
языка [6; 7]. В словаре современного украинского языка (под ред. В. Бусел) его также
нет, однако находим его в словаре Б. Гринченко, где оно подается как синоним к слову
бельбас, обозначающему большого, неуклюжего человека [9 (1: 78)]. Бельбас присутствует также в словаре синонимов украинского языка [10], что наводит нас на мысль,
что бельбас было более употребительным. Очевидно, украинские переводчики исходили
из подобных соображений, так как оба в своем переводе употребили слово бельбас5, по
всей вероятности, полагая, что оно будет понятнее украинскому читателю. Однако такое
соответствие утрачивает оттенок экзотичности. В польском тексте переводчик применил
эквивалент drągal6, соответствующий русскому слову в плане семантического наполнения, но также не передающий «чуждости», содержащейся в оригинале.
4
Мы используем термин «реалоним», который был введен Н. Зарицким для разграничения реалий-явлений и названий этих реалий [8: 23].
5
«А ти, бельбасе, чого стоїш, руки поспускавши?» [11: 7]; «А ти, бельбасе, чого стоїш і руки
опустив?» [12: 297].
6
«No a ty, drągalu, czego stoisz i ręceś opuścił?» [13:12].
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Украинское местоимение казна-що подается в русском тексте курсивом, и это дает
понять читателю, что перед ним иноязычное слово, о значении которого он может только
догадываться. Таким образом, оно явно несет в себе элемент «чуждости». К сожалению,
при переводе он снова утрачивается, так как Н. Садовский переносит казна-що без каких-либо преобразований, в то время как А. Хуторян подает, как в оригинале, курсивом.
Осмелимся предположить, что причина второго переводческого решения читателю может быть не понятна (хотя и является одним из приемов передачи иноязычных вкраплений), поскольку для него такое выделение может лишь значить усиление и/или обращение внимания на семантику данного слова, но не на его экзотичность в тексте оригинала.
В польском переводе также употреблен вполне приемлемый фразеологический оборот
czort wie co, не вызывающий дискомфорта в восприятии польским реципиентом.
Характерным для рассматриваемой повести является то, что иноязычные вкрапления встречаются не только в прямой речи, но и в авторской речи, что может свидетельствовать о сознательном и намеренном введении в текст такого рода единиц с целью
придания произведению национально-культурного колорита.
Ярким примером такого вкрапления является слово навпереймы: «…Тарас с криком
бросился навпереймы [быкам]…» [5: 287]. В украинском языке оно обозначает «перетинаючи що-небудь (дорогу, стежку і т. ін.), виходячи назустріч. // У знач прийм, з дав.
в. Ужив-ся для позначення напрямку, що перетинає що-небудь, чийсь шлях» [14: 572]. В
украинском тексте оба переводчика сохраняют слово без изменений, что приводит к несохранению функции вкрапления. В польском тексте А. Земному также не удалось подобрать однословный эквивалент, который передавал бы колорит оригинала в полной мере,
поэтому он прибегает к приему описательного перевода: «…Taras wyskoczył z zasadki
razem ze swym oddziałem. Z krykiem rzucili się ku zwierzętom…» [13: 91]. Такой вариант,
однако, не вызывает заложенных в оригинале ассоциаций.
Украинское слово коханка7 в текстах переводов на украинский язык также остается в
своем исходном оригинальном звучании, что свидетельствует о переводческих потерях.
В то время как в польском переводе повести переводчик ввел соответствие bogdanka,
являющееся стилистически окрашенным (przestarz. рoet. ukochana, wybrana kobieta [15
(1: 294)]). Для польского читателя оно может быть признаком «давности», другой временной эпохи, а это, полагаем, можно считать способом частичной компенсации (вопрос
компенсаций будет также рассмотрен далее).
Еще одним украинским заимствованием является глагол загадались: «Хоть весело
глядели очи их всех, …но сильно загадались они» [5: 295]. В толковом словаре украинского языка он обозначен стилистической пометой разговорное [14: 288] и является
синонимом стилистически нейтральным глаголам задумуватися, замислюватися8. Любопытно, что переводчикам в данном случае не только не удалось передать эффект
«чуждости», но, имея также возможность сохранить хотя бы разговорный стиль,
оставив в переводе глагол загадуватися, они отказываются от такого варианта. Н. СаВ данном случае в значении «жінка, що кохає; жінка, яку кохають; кохана» [14: 459].
Замислюватися – починати роздумувати, зосереджено думати про кого-, що-небудь, розмірковувати над чимось. // Поринати у роздуми, віддаватися своїм думкам [14: 311]; задумуватися – зосереджено думати, розмірковувати над чимось, про кого-, що-небудь. // безос. // Впадати, поринати
в задуму, роздуми [14: 296].
7
8
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довский употребляет глагол замислилися, а А. Хуторян – задумалися9, что приводит к
стилистическим потерям. В польском тексте в очередной раз встречаем описательный
перевод: «…w oczach było wesele, … jednak górować nad tym zaczęła smętna zaduma»
[13: 101].
Поскольку в повести «Тарас Бульба» повествование ведется не только об украинском
народе, но и о представителях польской шляхты, в тексте встречаются также вкрапления
из польского языка, хотя в количественном отношении они являют собой значительно
меньшую группу, всего несколько единиц. Однако считаем необходимым принимать их
во внимание в нашем исследовании на правах таких же иноязычных вкраплений, которые могут создавать трудности при переводе на язык своего происхождения.
Так, в прямой речи в тексте встречаем слово далибуг: «Далибуг, я не узнал!» [5: 280].
Н. Гоголь, понимая, что его значение может быть непонятно русскому читателю, дает в
сноске пояснение: «Далибуг – ей-богу (от польск. dalibóg)» [5: 280]. В тексте перевода на
польский язык А. Земному не удается сохранить экзотичность, так как он просто переносит слово, оставляя его в оригинальном виде и звучании. С другой же стороны, потеря
«чуждости» частично компенсируется стилистической окрашенностью dalibóg, поскольку в словаре оно подается с пометой устаревшее [15 (1: 554)]. Таким образом, у читателя может возникнуть ощущение «несвойственности» современному языку. Украинские
переводчики в данном случае решают поставленную задачу по-разному. Н. Садовский
вводит редко употребляемое в украинском языке далебі, а А. Хуторян употребляет транскрибированное соответствие далібуг. Следует отметить, что второе решение кажется нам
более удачным, так как далібуг отсутствует в толковых словарах украинского языка, а
следовательно сохраняет в себе «чуждость» и выполняет функцию экзотизации.
Аналогично со сноской в оригинале дается заимствованное из польского языка слово цурки: «цурки – девушки» [5: 318]. Как видим, в данном случае оно функционирует
как неосемантизм, поскольку в родном языке оно имеет иное значение. Однако важнее
то, что оно сигнализирует читателю о «чуждости» данного элемента. При переводе на
язык вкрапления этот эффект переводчику сохранить не удалось. А. Земный оставляет
в качестве соответствия córki, несмотря на то, что в тексте оригинала оно имело иное
семантическое наполнение. Что касается перевода данной единицы на украинский язык,
то здесь переводчики разошлись во мнениях. Н. Садовский вполне удачно употребил
другое иноязычное вкрапление кобіти, которое отсутствует в толковых словарях украинского языка и в словаре синонимов [9; 10; 14], а, следовательно, будет выглядеть для
украинского читателя экзотично. А. Хуторян, в свою очередь, переносит в свой текст
перевода вкрапление, употребленное Н. Гоголем в оригинале. С одной стороны, переводчик, по всей вероятности, пытался сохранить тот эффект, который создал автор, однако
украинский читатель может быть введен в заблуждение, так как слово цурка присутствует в украинском языке, имея совершенно иные значения10. В таком случае считаем, что
9
«…хоч весело дивились їхні очі, ... але тяжко замислилися вони» [11: 110]; «Хоч весело дивилися очі їх усіх, …але дуже задумалися вони» [12: 376].
10
1. Короткий обрубок дерева; цурпалок. 2. Невеличка, загострена з одного боку паличка, за
допомогою якої в’яжуть снопи, туго скручуючи перевесла. 3. Маленька паличка, яку в сільському
одязі використовують як ґудзик. 4. Кругла, загострена з двох боків дерев’яна паличка для дитячої
гри [14: 1367].
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целесообразно было бы оставить в переводе также комментарий автора, чего переводчик, к сожалению, не сделал.
Как видим, иноязычные вкрапления представляют собой переводческую трудность,
особенно в том случае, когда текст переводится на язык этих вкраплений. Безусловно,
потери в подобной ситуации неизбежны. Однако если переводчик принимает заложенную в оригинале «чуждость» и иноязычные вкрапления как один из элементов ее выражения в качестве переводческой доминанты, то он может попытаться компенсировать
эти потери с целью сохранения функциональных характеристик оригинала. Следует отметить, что в качестве компенсаций нас интересовали лексические единицы, которые
отсутствуют в словарях украинского или польского языка и могут вызвать у читателя
ощущение «чуждости» или даже быть похожими на заимствования из другого языка.
Слова, которые в толковых словарях даются с пометой устаревшее или диалектное, мы
не рассматривали как средство компенсации (хотя они тоже могут вызвать у читателя
ощущение, что «так не говорят»), поскольку в тексте оригинала также присутствует значительное количество стилистически окрашенной лексики, которая должна быть передана в переводе.
Р. Левицкий выделяет местные и дистанционные компенсации11, то есть те, которые
обнаруживаются непосредственно в переводе рассматриваемой единицы и те, которые
появляются в другом месте, нежели в тексте оригинала [16: 156]. По нашим наблюдениям, местные компенсации в рассматриваемых переводах повести «Тарас Бульба» практически не выступают (лишь частичные, которые были описаны выше), однако были
выявлены дистанционные компенсации.
В переводе Н. Садовского нами обнаружено всего 10 лексических единиц, которые
отсутствуют в украинских словарях. При этом 5 из них были «произнесены» персонажами и 5 употреблены в авторской речи, в то время как в оригинале большинство иноязычных вкраплений появлялось в речи героев повести. Что касается семантики данных слов,
то, на наш взгляд, у читателя может возникнуть сомнение относительно значения трех
единиц: ачей, достохвальність, вдатність. Остальные слова (например: лизії, кружкома, звелелюднили, фіялкові) могут быть вполне понятными. Более того, несмотря на то,
что таких слов нет в словаре, у читателя может лишь возникнуть ощущение «странности», но он не заподозрит их в «чуждости», так как они были в незначительной степени
изменены переводчиком.
В переводе А. Хуторяна нами было найдено 11 единиц, отсутствующих в словарях
украинского языка. В данном случае нами зафиксировано всего 2 единицы, которые
были употреблены в прямой речи: беззаконство и стоги (что еще больше не соответствует характеристикам текста оригинала). Характерным в переводе А. Хуторяна является то, что большинство рассматриваемых нами лексических единиц являются русизмами
(например, стоги, мелькали, прихожа, сахар, ветхий), то есть они являются иноязычными вкраплениями и могут вызвать у читателя ощущение «чуждости», а, следовательно,
выполняют ту же функцию, что в оригинале. Такое переводческое решение кажется нам
весьма удачным.
В тексте перевода А. Земного на польский язык нами было найдено 30 единиц, которые отсутствуют в словарях польского языка. Полагаем, что в польском переводе таких
11

Kompensacja miejscowa i dystancyjna – перевод О.Ч.
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единиц оказалось значительно больше по той причине, что в оригинале большинство
иноязычных вкраплений имели украинское происхождение, поэтому в украинских переводах было сложнее сохранить данную особенность оригинала. Среди интересующих
нас лексических единиц в тексте польского перевода были такие, которые вполне «претендуют на звание» иноязычных вкраплений (например, baćko, gospodzin, świtka, plen и
др.), а также такие, которые были изменены каким-либо образом или являются переводческими неологизмами, но могут быть понятны читателю (например, piwniki, owcopasy,
baboluby, wszakoż, pustogłowy, kartacznica, tanecznik, przybłąkańcy и др.).
Таким образом, подводя итоги, можем сказать, что иноязычные вкрапления являются
средством выражения «чуждости» в тексте оригинала и выполняют функцию экзотизации. Они ставят перед переводчиком непростую задачу, особенно если речь идет о переводе на язык самого вкрапления, поэтому считаем целесообразным отнести их к числу
переводческих доминант. Исследование показывает, что в большинстве случаев переводчикам не удается сохранить функцию переводимого иноязычного вкрапления. Попадая
в «родную среду», оно становится нейтральным и не вызывает ощущения «чуждости».
В редких случаях переводчикам удается передать иноязычное вкрапление стилистически
окрашенным соответствием, что можно считать приемом частичной компенсации. Все переводчики в разной мере пытаются компенсировать переводческие потери в других местах
в тексте, т.е. дистанционно. С этой целью в тексты переводов они вводят: непосредственно иноязычные вкрапления (русизмы в украинском тексте); переводческие неологизмы,
которые могут быть восприняты читателем как иноязычные элементы; в некоторой мере
трансформированные слова, при этом часть из них может вызывать сомнения в плане
семантической нагрузки, а остальные предположительно вполне понятны адресату.
ЛИТЕРАТУРА
1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: «Международные отношения», 1986. – 352 с.
2. Lewicki R. Obcość w odbiorze przekładu. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2000. – 176 s.
3. Bednarczyk A. W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. – Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2008 – 164 s.
4. Bednarczyk A. Wybory translatorskie: modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i
kontekst asocjacyjny. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. – 248 s.
5. Гоголь Н. В. Избранные произведения: В 2-х т. Т. I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород / Предисл. О. Гончара. – К.: Дніпро, 1983. – 406 с.
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Т.1-4 – М.: Рус. яз.,
1981–1982.
7. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР; Под ред. А. П. Евгеньевной. – М.:
Русский язык, 1981 – 1984.
8. Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування: Посібник. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 120 с.
9. Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. —
Київ: Наукова думка, 1996-1997.
422

10. Інтегрована лексикографічна система «Словники України», Інститут мовно-інформаційних досліджень НАН України// В.А. Широков, О.Г. Рабулець, І.В. Шевченко,
О.М. Костишин, К.М. Якименко. – «Довіра», 2001-2004.
11. Гоголь Микола Повісті. Том 2. Найкращі українські переклади у двох томах./ Переклади з російської за редакцією І. Малковича. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009.
– 304 с.
12. Гоголь М. В. Твори: В 3-х т. Т. I. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород /
Перекл. з рос. – К.: Художня література, 1952. – 528 с.
13. Gogol Mikołaj Taras Bulba / Tłum. A. Ziemny; Posł. Janusz Tazbir. – Warszawa:
Czytelnik, 2002. – 168 s.
14. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т.
Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – 1440 с.
15. Uniwersalny słownik języka polskiego / Pod red. Prof. Stanisława Dubisza. –Warszawa:
Wyd-wo Naukowe PWN, 2003.
16. Lewicki R. Przekład wobec zjawisk podstandardowych. Na materiale polskich
przekładów współczesnej prozy rosyjskiej. – Lublin: UMCS, 1986. – 221 s.

УДК 81’25:81’38:81’42

Шапошник О.М.
(Херсон, Україна)

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕКСТ-ТИПОЛОГІЧНИХ ОЗНАК
ОРИГІНАЛУ У ПЕРЕКЛАДІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(на матеріалі оригіналу та перекладу тексту Йоуна Колфера «Артеміс Фаул»)
Стаття присвячена проблемі відтворення текст-типологічних ознак твору Йоуна
Колфера «Артеміс Фаул» у перекладі. Визначається жанрова приналежність досліджуваного твору як тексту з елементами фентезі та наукової фантастики. У рамках
статті проводиться перекладознавчий аналіз з метою встановлення ступеня відтворення текст-типологічних ознак оригіналу у перекладі; висвітлюється природа перекладацьких помилок.
Ключові слова: текст-типологічні ознаки, текст з елементами фентезі та наукової фантастики, переклад, характерологічний контекст, лексико-семантичний контекст, дитяча література.
Статья посвящена проблеме воспроизведения текст-типологических характеристик произведения Йона Колфера «Артемис Фаул» в переводе. Жанровая принадлежность исследуемого произведения определяется как текст с элементами фэнтези и
научной фантастики. В рамках статьи проводится переводоведческий анализ с целью
установить степень воспроизведения текст-типологических признаков оригинала в переводе; освещается природа переводческих ошибок.
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Ключевые слова: текст-типологические признаки, текст с элементами фэнтези и
научной фантастики, перевод, характерологический контекст, лексико-семантический
контекст, детская литература.
The article highlights the text-typological features of Eoin Colfer’s “Artemis Fowl” which
is defined as a text that unites both fantasy and science fiction genre characteristics. Translational analysis is carried out to reveal the adequacy of the original text-typological features
rendered. The reasons of the translation drawbacks are described.
Key words: text-typological features, the elements of fantasy and science fiction genres,
translation, personage context, lexico-semantic context, children’s literature.
Сьогодні дитяча література переживає період значного розширення жанрового різноманіття, динаміку у появі нових сюжетів, типів героїв, авторських ідей. Крім цього, твори, адресовані дитячій аудиторії, наразі відзначаються частим поєднанням ознак різних
типів текстів. Усе частіше з’являються тексти з елементами фентезі та казки, фентезі та
детективу, фентезі та наукової фантастики. Така тенденція у розвитку літератури для
дітей безперечно викликає більшу зацікавленість читачів, але разом з цим створює нові
труднощі для перекладачів.
Особливості перекладу будь-якого тексту багато в чому детерміновані його жанровою приналежністю, і тому визначення текст-типологічних ознак художнього твору та
їх збереження у процесі перекладу вважається одним з найголовніших завдань перекладача. Вивчення питання про відтворення у перекладі жанрової своєрідності оригіналу
викликає безперечну зацікавленість науковців у галузі сучасного перекладознавства та
визначає актуальність статті.
Мета полягає у дослідженні проблеми збереження текст-типологічних ознак оригіналу при перекладі тексту з елементами фентезі та наукової фантастики.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:
yy визначити жанрову своєрідність оригіналу;
yy виконати перекладознавчий аналіз вихідного тексту (далі – ВТ) та тексту перекладу (далі – ПТ);
yy дослідити ступінь адекватності відтворення текст-типологічних ознак оригіналу у
перекладі.
Матеріалом статті слугував текст Йоуна Колфера «Артеміс Фаул» в оригіналі англійською та перекладі українською мовою, виконаному Олександром Мокровольським.
Перш, аніж встановити ступінь відтворення текст-типологічних ознак оригіналу у
перекладі, необхідно визначити, риси яких жанрів має досліджуваний текст. Зважаючи
на інваріантні/варіативні ознаки характерологічного, хронотопного контекстів і сюжет,
ми можемо визначити жанрову природу твору Йоуна Колфера «Артеміс Фаул» як такого,
що містить елементи фентезі та наукової фантастики.
Елементи фентезі у даному творі представлені головним чином у характерологічному контексті через зображення світу ельфів, гномів, тролів та інших міфічних істот.
Також однією зі суттєвих ознак виступає фентезійний хронотоп. У тексті зображується
вторинний світ, створений авторською уявою на основі знань з германської міфології. У
світі міфічних істот є власна мова, традиції та багатовікова історія незвичайного народу,
а також система суспільних відносин та правопорядку.
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У ВТ повсякчас зустрічається застосування героями неіснуючого на сьогодні обладнання, залучення у повсякденне життя технічних досягнень майбутнього. У вигаданому
світі ельфів, гномів та інших міфічних істот існують такі нереальні з точки зору сучасності наукові відкриття, представлені на рівні хронотопу, як капсули для пересування
від земного ядра до поверхні землі за допомогою розпеченої магми, засіб для стирання
пам’яті, пристрій для зупинки часу у певному периметрі тощо. Такі атрибути майбутнього вказують на часткову приналежність ВТ до наукової фантастики.
Для адекватного транскодування тексту змішаного типу перекладачу необхідно встановити текст-типологічну приналежність оригіналу, а враховуючи потяг сучасних авторів до жанрових експериментів, визначити, елементи яких типів текстів представлені у
ВТ. Характер поєднання ознак декількох типів текстів в одному творі може бути різноманітним, тому перекладачу також треба усвідомити, які складові жанрово-стилістичної
домінанти кожного з типів текстів представлені у творі. Так, наприклад, характерологічний контекст, простір і деякі явища та атрибути зображеного світу у тексті «Артеміс
Фаул» відносять його до літератури фентезі, натомість рясне згадування науково-технічних досягнень надає цьому тексту ознак наукової фантастики. З огляду на цю особливість, ми вважаємо за необхідне чітко відокремлювати наявні в оригіналі ознаки кожного
зі заявлених типів текстів і відтворювати їх у відповідний спосіб у перекладі.
Якщо хронотоп і характерологічний контекст – фентезійні у ВТ, ці елементи жанрово-стилістичної домінанти повинні бути фентезійними й у ПТ без залучення елементів
наукової фантастики. В іншому випадку у читачів перекладу може скластися хибне враження про художній твір, а саме: замість надприродних здібностей фентезійних персонажів з’являться результати наукового прогресу. Такі зміни авторового задуму і тексту в
цілому під час перекладу вважаються недопустимими з огляду сучасної теорії та практики перекладу.
Звертаючись до матеріалу статті, слушним буде зазначити, що суміжним до фентезі
є текст казки. Через генетичну близькість і схожість цих жанрів перекладачу потрібно докласти чималих зусиль при транскодуванні тексту, аби уникнути помилки та не
підмінити елементи фентезі ВТ елементами казки у ПТ. В іншому випадку у цільовій
культурі з’явиться не текст, призначений для повноцінної заміни ВТ як виголошує один
з відомих постулатів теорії перекладу, а зовсім інший, новий текст, який наслідує мотиви
оригіналу.
З метою визначення ступеня адекватності передачі текст-типологічних ознак ВТ при
перекладі, у рамках статті проведений перекладознавчий аналіз оригіналу та перекладу
твору Йоуна Колфера «Артеміс Фаул». Як результат, встановлено значну кількість недоліків у відтворенні типа тексту оригінала, а саме нівелювання як ознак фентезі, так
і ознак наукової фантастики при перекладі, заміна фентезійних характеристик науковофантастичними, а подекуди й перехід фентезі у казку на рівні елементів характерологічного контексту.
У І-му розділі твору назви істот з міфології германських народів таких, як fairy та
sprite транскодуються у ПТ як знахарка [1: 17, 18, 19], стара [1: 17, 18, 21], старенька
[1: 21], цілителька [1: 19], карга [1: 16, 19], тобто у будь-якому лексико-семантичному
варіанті та будь-яким способом і прийомом перекладу, окрім використання варіантного
відповідника ельф. Чому у І-му розділі тексту, який саме знайомить читачів зі світом мі425

фічних істот, перекладач не обирає найбільш влучний з огляду на тип тексту відповідник
ельф, залишається незрозумілим. Найважливіше, що перекладач у такий спосіб нівелює
ознаки фентезі, а варіанти знахарка й цілителька взагалі надають характерологічному
контексту ПТ ознак іншого типа тексту – казки.
Інший приклад відтворення словосполучення fairy woman [2: 14] як фея [1: 19] та
лексеми sprite [2: 16, 17] як фея-знахарка, старенька фея [1: 23], fairies [2: 36, 52] як феї
та ельфи [1: 47] й ельфи (феї) [1: 65]. Хоча в англо-українському словнику іменник fairy
має варіантні відповідники фея, чарівниця; ельф [3: 393], прикметник fairy – 1) чарівний,
казковий [3: 393], а лексема sprite – 1) ельф, фея; 2) домовик; 3) дух, примара, мара [4:
418], вибір перекладача не можна вважати виправданим. Адже у міфології та фольклорі
британців й ірландців fairy – це загальна назва для антропоморфних істот, які володіють
надприродними силами, можуть мати як вигляд карлика, так і вродливої жінки маленького зросту, жити як у лісах, так і під землею [5; 6; 7; 8]. Але у світогляді українців,
тобто цільової аудиторії перекладу тексту «Артеміс Фаул», ельф та фея – зовсім різні
створіння, тому від вибору відповідника залежить і враження про персонажа. У мовній
картині світу українців феї асоціюються у більшій мірі зі світом казок. Що ж до міфічних
істот, героїв фентезі, більш знайомим та очікуваним у даному типі тексту виявиться саме
ельф. Використаний перекладачем варіант фея/феї у ролі українського відповідника лексемам fairy/fairies та sprite у ПТ не відповідає характерологічному контексту фентезі з
точки зору жанрово-стилістичних очікувань цільової аудиторії, а тому суперечить тексттипологічним ознакам оригіналу.
На противагу зазначеним недолікам, у перекладі О. Мокровольського зустрічаються
й дуже вдалі українські відповідники на рівні характерологічного контексту. Зважаючи
на текст-типологічні ознаки ВТ, лексема створіння [1: 14] видається адекватним варіантом перекладу лексеми figure [2: 9]. Також цілком влучним ми вважаємо відтворення
займенника she [2: 9] як воно [1: 14] для позначення міфічного персонажу у ПТ, що саме
тут свідчить про професійну обізнаність перекладача. Але разом з тим впадають в око
й прикрі випадки навмисного або помилкового нівелювання ознак фентезі у перекладі,
наприклад, транскодування лексеми creature [2: 11] як карга [1: 16] у ПТ замість більш
влучних відповідників створіння, істота.
У рамках проблематики статті доречним буде звернути увагу на варіанти транскодування лексеми the People [2: 16, 18, 27, 51, 52] як Чарівний Народ [1: 37, 63, 65], Чарівне
плем’я [1: 23], Чарівна Раса [1: 25]. Лексема ВТ, ужита для позначення всієї спільноти
міфічних істот, відтворюється у перекладі за допомогою синонімічної перифрази та перекладацького способу додавання. Використання семи чари у ПТ слугує викривленню
змісту оригінала. Окрім того, лексема чарівний характерна для лексико-семантичного
контексту казки, тому її вживання у ПТ суперечить текст-типологічним ознакам оригіналу. На нашу думку, більш вдалими, зважаючи на вихідний тип тексту, виявився б варіант перекладу Цей Народ або Той Народ, утворений шляхом безпосереднього поєднання
лексеми Народ, яка виступає варіантним відповідником лексеми People, та відтворенням
у ПТ граматичного значення артикля the.
У «Артеміс Фаул» подекуди текст-типологічні особливості фентезі транскодуються
як елементи наукової фантастики у ПТ і навпаки – елементи наукової фантастики як
елементи фентезі. Так, лексема shield [2: 32, 53, 56] відтворюється у ПТ як захисний
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екран [1: 43, 65, 69], що власне й становить помилку. Приналежність лексеми екран до
групи технічних термінів змусить читачів перекладу мимоволі віднести явище захисного
екрану до атрибутів світу наукової фантастики. Насправді ж, за авторовим задумом так
званий shield (захисний екран), який робить ельфа невидимим для людини, є примарним,
неіснуючим: Shielding is really a misnomer. What fairies actually do is to vibrate at such
a high frequency that they are never in one place long enough to be seen [2: 52–53], у ПТ
– Хоча насправді вислів ‘зводити екран’ – хибний. Ельфи (феї) просто вібрують, пересуваються з такою частотою, що людське око не встигає їх помітити [1: 65]. Отже для
того, щоб стати невидимими, ельфи, гноми, тролі та інші міфічні істоти використовують
тільки свої надприродні здібності, ніякого технічного оснащення. Незрозуміло, чому
перекладач не обрав з-поміж наявних у словнику українських відповідників найбільш
нейтральний, як-от щит чи захист [4: 343]. Обидва варіанти перекладу характерні для
лексико-семантичного контексту фентезі, чого не можна стверджувати про відповідник
екран, який належить до лексикону наукової фантастики.
У такий самий спосіб перекладається дієслово to store у фрагменті тексту The process
took several minutes. When he was finished, the entire volume was stored on the camera’s chip
[2: 14], у ПТ – Весь цей процес забрав лише кілька хвилин. Ось уже вміст Книги й закарбовано на чипі фотокамери [1: 19]. Транскодуючи дієслово to store, перекладач обирає
відповідник закарбувати, який належить до загальновживаної лексики, але на відміну
від лексеми ВТ, не вживається у сфері інформаційних технологій. Якщо дієслово to store
має термінологічну характеристику [9], в українського варіанта вона відсутня. Лексема
закарбувати не є складовою лексико-семантичного контексту наукової фантастики, тому
її використання нівелює ознаки типу тексту оригінала.
На противагу неадекватним варіантам перекладу зустрічаються також досить влучні
фрагменти ПТ, де відтворюються наявні в оригіналі текст-типологічні ознаки фентезі.
Частина діалогу, який розгортається між ельфом і людиною у ВТ: The sprite lurched to her
knees. ‘The other potion, human?’ Artemis smiled. ‘Oh yes, the restoring booster. I suppose I
did promise.’ [2: 14–15] відтворюється у ПТ О. Мокровольського у такий спосіб: Стара,
хитнувшись, зіп’ялась на коліна. – А друге зілля, чоловічку? – Ах так, – усміхнувся Артеміс, – засіб для повернення чарівних сил [1: 21]. Цілком закономірно, що лексема potion,
лунаючи з уст ельфа, в оригіналі належить до лексико-семантичного контексту фентезі.
Обраний перекладачем відповідник зілля більше за всі інші, наявні у словнику варіанти,
як-от настойка, мікстура, ліки [4: 149–150], відповідає особливостям лексико-семантичного контексту фентезі у перекладі.
Наведений фрагмент оригіналу підтверджує факт поєднання на рівні лексико-семантичного контексту ознак різних типів текстів: фентезі та наукової фантастики. Однак
елементи наукової фантастики на відміну від фентезі нівелюються у перекладі. Звертаючи увагу на відтворення українською мовою словосполучення the restoring booster у ПТ,
треба зазначити, що варіант перекладу засіб для повернення чарівних сил не можна вважати адекватним. По-перше, розчин, який позначається у ВТ як the restoring booster повинен був не повернути надприродні здібності як це зазначено у ПТ, а відновити здоров’я
ельфа: очистити організм від алкоголю, ліквідувати алкогольну залежність і відновити
пошкоджену печінку. По-друге, запропонувавши відповідник засіб для повернення чарівних сил, перекладач нівелював стилістичну маркованість виразу ВТ. Лексема booster,
427

згідно зі словниками, має єдине логічне до змісту тексту значення, а саме підсилювач,
бустер [3: 141] і підсилювач, посилювач [10], та вживається у науково-технічному мовному регістрі (словникова помітка тех.). Зазначена лексема також становить скорочену
форму словосполучення booster dose, яке має значення бустер-инъекция, бустер-доза
(вторичная инъекция иммуногена) [10], тобто повторна/посилена імунізація, і також має
досить вузьку сферу вживання – сферу медицини. За сюжетом ця ін’єкція дійсно була
другою з тих двох, які Артеміс Фаул запропонував скористатися ельфу.
Але незалежно від того, яке з двох значень укладав автор тексту у лексему booster,
український варіант перекладу повинен бути стилістично маркованим, тобто входити
до лексикону медичної, технічної або іншої спеціалізованої сфери. Можливо, вживання
стилістично нейтрального відповідника засіб необхідно пояснити як спробу полегшити
розуміння тексту цільовою аудиторією, а це у нашому випадку діти та підлітки. Але тим
не менш, більш вдалими виявилися би варіанти перекладу посилювач відновлення організму або ін’єкція для відновлення організму, які відтворюються у той самий спосіб, а
саме – повна заміна висловлювання. Зазначені нами українські варіанти словосполучення the restoring booster на відміну від вибору перекладача стилістично марковані, а тому
більше відповідають особливостям лексико-семантичного контексту оригіналу – тексту
з елементами наукової фантастики.
На основі проведеного перекладознавчого аналізу ми дійшли певних важливих висновків. Жанрова природа тексту «Артеміс Фаул» відзначається поєднанням елементів фентезі та наукової фантастики. Очевидно, що наявність ознак різних типів текстів
ускладнює його відтворення засобами іншої мови. В аналізованому ПТ поряд із цілком
влучними фрагментами, на жаль, зустрічаються суттєві систематичні помилки як на рівні характерологічного, так і лексико-семантичного контекстів. Окреслені недоліки перекладу негативно впливають на загальне враження про твір, а головне – можуть стати на
заваді адекватного сприйняття читачами цільової аудиторії його жанрової своєрідності.
Ефективне транскодування будь-якого тексту можливе лише за умови збереження
його жанрової приналежності. Для виконання цієї мети перекладачу необхідно не тільки
визначити текст-типологічні ознаки оригіналу, але й знайти шляхи для їх адекватного
відтворення, неодмінно враховуючи національно-культурні особливості приймаючої аудиторії.
Висновки, до яких ми прийшли у рамках даної статті, можуть бути корисними для
теоретиків перекладу та перекладачів-практиків при роботі з текстами дитячої літератури. Перспективним з точки зору подальших досліджень убачається вивчення особливостей відтворення у перекладі інших типів текстів, актуальних для дитячої літератури
англомовних і німецькомовних країн.
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РЕГУЛЯТИВЫ ИНТРАКУЛЬТУРНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
КАК КОМПОНЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
(на материале русского и немецкого языков)
Стаття присвячена питанням розробки і систематизації корективних навчальних
методик на заняттях з іноземної мови з метою формування комунікативної компетенції російськомовних учнів у сфері інтеркультурного ділового спілкування з німецькими
партнерами.
Ключові слова: інференцiя, семантичний фантазм, міжкультурна й інтеркультурна компетенція, рефлексія.
Статья посвящена вопросам разработки и систематизации коррективных обучающих методик на занятиях по иностранному языку с целью формирования коммуникативной компетенции русскоязычных учащихся в сфере интеркультурного делового общения с немецкими партнерами.
Ключевые слова: инференция, семантический фантазм, интеркультурная и межкультурная компетенция, рефлексия.
The article is dedicated to elaboration of teaching strategies within frame of systemic
approach to teaching German for successful intercultural international business communication
in German for learners with Russian cultural background and lack of intercultural experience.
A typology of teaching strategies is proposed.
Key words: inference, intercultural misunderstanding, cultural awareness, intercultural
competence, reflectivity.
Как известно, лингводидактика есть «теория языка как развивающейся функции человеческой личности», и центральным понятием оной выступает понятие о человеке,
«присваивающем» язык и совершающем речевые поступки [1: 3, 3-4]. Означенное понимание задач лингводидактики было опубликовано более 30 лет назад, но именно сегодня
мы можем наблюдать решительный поворот на мировом уровне к их последовательному выполнению. Среди основных направлений инновационного развития современной
лингводидактики сегодня можно выделить прагматический вектор эффективации общения (обеспечиваемый практической ориентированностью и специализацией содержания
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новых учебных курсов на рынке образовательных услуг) и герменевтический вектор
расширения горизонтов рефлексии как источника понимания других людей и культур,
самопознания и оптимизации жизни, коммуникации и деятельности.
Источником оптимизации коммуникативных курсов иностранного языка в сфере делового и профессионального общения сегодня мыслится дальнейшее углубление адресатоцентрического и культуроцентрического подхода в преподавании языков. При этом
интеркультурная методическая модель обучения должна опираться на исходную автохтонную, родную, наиболее близкую для учащихся модель общения, постепенно втягивающуюся в поле критической рефлексии над действующими в ней силами, принципами и
правилами, иногда заметно отличающимися по своему действию и составу от детерминант изучаемого инокультурного коммуникативного поведения.
Направленная связь социальных ожиданий в отношении повседневных коммуникативных / дискурсивных практик определяет русло культуры в стихии языка, мышления и
общения. Под интракультурными регулятивами здесь имеются в виду подразумеваемые
(«самоочевидные» с точки зрения определенной культуры) направляющие т.н. «культурную» коммуникацию стандартные ожидания, определяющие оценку поведения партнеров по общению и результаты встречи. На практике оценивание партнера по общению
отчасти обусловливается действием механизма инференции – достраивания образа по
ассоциации в условиях дефицита фактических данных. Заметим, что инференция противоположна импликации как рациональному заключению, основанному на операции
логического вывода.
Иностандартность коммуникативных культур выступает источником с одной стороны лакун (определяемых как «белые пятна на семантической карте языка, текста или
культуры», отвечающие проявлениям и способам существования языкового сознания [2:
4]), а с другой – семантических фантазмов как обусловленного иностандартностью
интерпретационных горизонтов в инференционном дискурсе инофона семантического
приращения в понимании высказывания инокультурного/ иноязычного коммуниканта.
Согласно Е.А. Ничипорович [3], источником непонимания немецкими собеседниками русского импликационного (основанного на системе намеков, догадок и умолчания
о главном) дискурса лежит асимметричная русскому языку-культуре система социальных ожиданий и сигналов, рассчитанная на оптимальное понимание собеседника-немца
путем называния всех имеющихся в виду элементов обсуждения. Неподтверждаемые в
общении с русскими привычные экспликационные символы-сигналы коммуникативного
поведения автоматически истолковываются превратно. Это ведет к коммуникативным
разрывам и внутреннему негодованию по отношению к русским стандартам коммуникативного поведения. В интеркультурной интерпретационной перспективе у респондентов
наблюдается обусловленный действием механизма инференции немотивированный (во
мнении собеседников-инофонов) прирост семантической массы высказывания. Например, вызывающая у русских стресс фраза «мне нужно с вами поговорить» в контексте
немецкой коммуникативной культуры не несет на себе зловеще-негативного ореола, которым она наделена в русскоязычной коммуникативной культуре [3: 84]. Е.А. Ничипорович указывает на необходимость разработки и внедрения специальных коррективных
тренинговых моделей психологической, интерпретационной, лингвистической и коммуникационной подготовки сотрудников, взаимодействующих с немецкими партнерами.
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Философской основой разработки подобных моделей выступает концепция межкультурной компетенции, направленность которой определяется задачами «практического улучшения межкультурной коммуникации, сотрудничества и сосуществования.
Ее целью является взаимопонимание, достигнутое и удовлетворяющее обе стороны
диалога, адекватное по отношению к соответствующим культурным особенностям и эффективное» [4: 183]. Нам представляется целесообразным различать в дидактических
целях понятия интеркультурной и межкультурной коммуникации как видового по отношению к родовому понятию, что вполне отвечает задаче разработки билатеральных
интеркультурных прогностических моделей деформации интенции русского инофона в
немецкой диалогической речи, связанной с подготовкой комплекса специальных коррективных тренингов, учебных упражнений, заданий. В концептуальном плане межкультурная коммуникативная компетенция не только знаменует собой высокий уровень
обобщения, но и занимает над-метапозицию по отношению к интеркультурным тактикам понимания, говорения и взаимодействия. Таким образом триада М. Беннета [5] культуроосведомленность (cultural awareness) – интеркультурная сензитивность (intercultural
sensitivity) – интеркультурная компетенция (intercultural competence) может быть продолжена по линии «интеркультурная – межкультурная компетенция» (англ. intercultural
/ poly-cultural competence).
В сфере организации коммуникативного взаимодействия межкультурная компетенция занимает наивысшую позицию, поскольку аккумулирует в себе знания всех
предшествующих уровней освоения регулятивов общения и в то же время управляет
блоками оптимизации общения, другим уровням доступными лишь на уровне речевых
тактик. Сюда следует отнести в частности стратегии солидаризации / консолидации /
обособления позиций, стратегии переключения языковых и культурных кодов, стратегии
опционального учета третьих культурных моделей, которые могут выступать в качестве
аттракторов, ассимиляторов, интрузивных факторов, источников риторической ретуши в
ситуациях агонального межличностного и группового взаимодействия etc.
Понятие интеркультурной компетенции включает в себя понятие потенциала действия, который «позволяет людям действовать рационально, обоснованно, достигать поставленных целей и задач или, другими словами, устанавливать адекватные и эффективные межкультурные отношения» [4 : 182]. Полагаем, что мера рациональности в данном
случае определяется с опорой на имеющуюся опытную базу общения в пределах исходной, родной для учащегося коммуникативной культуры. Не случайно Г.И. Богин определяяет рефлексию как как связку между образом осваиваемой ситуации и наличным
опытом индивида: «Рефлексия – это связка между новым гносеологическим образом и
тем опытом, который есть у человека» [6: 17].
Различия в исходной коммуникативной культуре учащегося обусловливают и различия в выборе и в направленности векторов коррекции коммуникативного поведения
с целью повышения его прозрачности и приемлемости для инокультурного партнера по
диалогу и в конечном итоге – коммуникативной эффективности. Полученные представителями англосаксонской культуры результаты теоретических и прикладных исследований, связанные с применением передовых научных методов и конкретизацией универсалистских категорий лингвопрагматики применительно к особенностям менталитета
носителей немецкого языка и культуры объективно способствовали развитию, уточне432

нию и обновлению понятийно-терминологического аппарата культурологии, а также
лингводидактики. В частности, в ходе разработки аппарата описания различий были
разработаны и институализированы в научном дискурсе такие соотносительные категории лингвокультурологического описания, как «монохронная / полихронная культура»,
«низкоконтекстная / высоко-контекстная», «прямая / непрямая» etc. Среди позднейших
дополнений этого категориального ряда со стороны русских ученых можно упомянуть
контрастную пару «интрузивность / инвазивность», «гаптичность / антигаптичность» и
ряд других [cf. 7: 102].
Момент разнонаправленности векторов смещения регулятивных акцентов в способе
общения наглядно представлен в диаграммах английских исследователей [8]. Согласно таковым, англичанину следует позаботиться о том, чтобы изучить соответствующие
способы непрямой коммуникации, если он желает добиться успеха в переговорах с представителями индийской либо китайской культуры [8: 160, 181]. Напротив, представители
означенных культур в Англии должны учитывать сравнительно более прямой стиль общения английских партнеров. В то же время теоретическое осмысление проблем межкультурной коммуникации с позиции универсализма сегодня вызывает определенные нарекания
философского плана [4: 182–183]. И в целом универсальная релевантность того или иного
набора шкал оценки способов коммуникации остается в строгом смысле недоказанной.
Наряду с умозрительными дедуктивными моделями в качестве весомых источников
совершенствования интеркультурной компетенции может выступать опыт коммуникативных неудач и открытий в интеркультурном общении с представителями целевой культуры. В частности на основе изучения опубликованных источников [3, 8, 9, 10 etc.etc.],
непосредственных наблюдений, консультаций с немецкими коллегами и концептуального анализа мы выделили в сфере обучения культуре межличностного делового общения
на немецком языке на базе родного русского языка следующие пять основных векторов
коррекции коммуникативного делового поведения:
(1) вектор индивидуации (жанр делового общения должен быть установлен недвусмысленно; рамки жанра / формата общения должны неукоснительно соблюдаться;
соблюдаются правила субординации; на всем протяжении переговоров выдерживается
деловой тон общения etc.);
(2) вектор вербализации (принимаются во внимание только названные намерения
сторон; детально оговариваются все пункты взаимных обязательств);
(3) вектор конкретизации (партнер должен обладать ясным представлением о том,
кто, за что и в каком объеме отвечает);
(4) вектор экспликации (инициативные действия партнеров должны объясняться с
точки зрения их мотивированности, обоснованности, эффективности);
(5) вектор ответственности.
Рассмотрение и анализ конфликта лингво-социокультурных интерпретант всё прочнее входит в практику разработки инновационных курсов иностранных языков. В частности директор по исследованиям, обучению и повышению квалификации в Институте
межкультурной коммуникации (IIK e.V, Berlin) г-н доктор Вацель выделяет обучение
межкультурной коммуникации в особый модуль в программе языковой подготовки. В
качестве обязательных компонентов (среди прочих) в него входят упражнения на критическую оценку ситуации (Critical Incident Exercises) / упражнения на культурную ассими433

ляцию („intercultural sensitizer“), а также интервью с носителями языка о «критических
межкультурных ситуациях» в виде печатных текстов или аудиотекстов [11: 41]. При
этом осмысление доводов теории межкультурной коммуникации соответствуют уровню
практических рекомендаций.
Переход от прагматических категорий абстрактного уровня к частным стратегиям
мотивации / демотивации делового взаимодействия с представителями немецкой бизнес-культуры требует учета психологических переменных, связанных с интерпретацией
и оценкой качества общения на переговорах. Интерпретация и самоинтерпретация коммуникативного поведения на переговорах представителями различных бинес-культур,
как правило асимметричны. Например, одним из мощных эмоциогенных факторов дестабилизации / гармонизации атмосферы и процесса переговоров выступает параметр
определенности / неопределенности в ситуации общения, легкое обращение с которым
может вызвать переживание дискомфорта у немецких коллег как представителей низкоконтекстного дискурса.
Ниже приводится образец разработки алгоритма преодоления коммуникативных барьеров в деловом общении с представителями немецкой бизнес-культуры на переговорах
как элемента учебного курса делового немецкого языка как средства интеркультурного
общения. Максимы П. Грайса (количества, качества, отношения etc. [12]) конкретизируются с учетом особенностей немецкого менталитета и языкового сознания. Красная зона
общения особо отмечена традиционной для лингвопрагматических исследований аббревиатурой FTA – Face-Threatening Act, i.e. «ликоугрожающий акт» в теории американских
исследователей Ст. Левинсона и Браун [13].
Исчисление дидактических элементов коррекции коммуникативных стратегий и
тактик ведения переговоров приводится в порядке конкретизации указанных выше пяти
регулятивных векторов (индивидуации, вербализации, конкретизации, экспликации, ответственности) соответственно. Следовательно, компоненты 1.x. и 1.y. будут входить в
состав вектора (1). Каждый отрезок (компонент вектора) отрабатывается отдельно на
материале упражнений, микротекстов и заданий к ним на русском и немецком языках.
С точки зрения структурного описания дидактический компонент складывается из
двух секторов – сектора риторического вызова и сектора риторического ответа. Первому соответствуют учитываемые коммуникативные факторы, способные выступать источниками фрустрации для немецких партнеров по переговорам. Означенные факторы
ассоциируются с демотивирующими стратегиями и тактиками коммуникативного поведения (а). В состав сектора (b) вносятся негативные и позитивные тактики устранения
риторического вызова:
1.1a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неопределенность темы общения.
1.1b. Решение. Тема деловых переговоров должна быть эксплицитно обозначена заранее или объявлена в самом начале разговора Разбиение темы на подтемы лучше всего
обговорить заранее. Избегайте в деловом общении с немецкими коллегами любых отклонений от обозначенной темы разговора. (имеется в виду монохромный характер немецкой культуры общения [3: 81].
1.2a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неопределенность формата и графика переговоров.
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1.2b. Решение. Предоставьте деловым партнерам из Германии свидетельства ваших
полномочий, объявите о ваших ожиданиях в отношении результатов переговоров, обсудите с ними расписание и пункты повестки совещания с соблюдением принципов точности, полноты и последовательности.
1.3a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неопределенность (а) процедуры обсуждения; (б) очередности и регламента выступлений; (в) условий и сигналов передачи слова.
1.3b. Решение. Жесткое модерирование выступлений со стороны наиболее высокопоставленного представителя компании при соблюдении заданного стандарта долей участия в обсуждении всех присутствующих.
В Тверской научной школе семантики и прагматики общения разрабатывается система научного описания структивных коммуникативных действий, обеспечивающих
структурную сегментацию дискусра [14: 35-45; 15: 158]. Представляется целесообразным введение в программу языковой подготовки по деловому немецкому языку тематического блока структивных элементов, актуальных в контексте изучении немецкого
языка как средства интеркультурной коммуникации и в контексте обучения организационной коммуникации на русском языке.
1.4a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неуместная демонстрация фамильярности [FTA!].
1.4b. Решение. Следует соблюдать дистанцию, обращаться к собеседникам «на вы»,
по званию и фамилии. Следует иметь также в виду, что в отличие, например, от делового американца [16: 39] для среднестатистического делового немца работа и отдых,
общественная и личная жизнь протекают раздельно – ‘Dienst ist Dienst und Schnaps ist
Schnaps!’. В этой связи немецкая культура может быть отнесена к интрузивному, а не к
инвазивному типу [7].
1.5a. Источником глубочайшей фрустрации для немецких коллег на переговорах могут выступать (совершенно недопустимые) упреки личного характера; высказывания сомнения в компетентности партнеров [FTA!!].
1.5b. Решение. Следует соблюдать дистанцию на протяжении всей встречи, обращаться к собеседникам по званию (должности) и фамилии.
2.1a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неопределенность отношения.
2.1b. Решение. Следует четко обозначить место и функции каждого участника рабочей группы в выполнении рабочего задания.
2.2a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неопределенность иерархических связей [FTA!].
2.2b. Решение. Следует четко описать вертикальные и горизонтальные связи в организации, распределение функций контроля и подчинения [1.5.b!].
2.3a.Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неопределенность реакции или языка реакции партнера.
2.3b. Решение. Следует предоставить четко сформулированные ответы на все заданные немецкой стороной вопросы, устранить неясность. <…> Поддержание обратной
связи по всем эпизодам деловой переписки и звонков.
2.4a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
затрагивание табуированных тем [FTA!].
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2.4b. Решение. При заключении контрактов нет необходимости обсуждать роль саксонских кирасир в войне 1812-го г. Культурологическое тестирование.
3.1a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неопределенность в распределении обязанностей.
3.1b. Решение. Следует четко обозначить место и функции каждого участника рабочей группы в выполнении рабочего задания.
3.2a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неопределенность обсуждаемого задания.
3.2b. Решение. В ходе обсуждения следует детально обсудить объем и качество работ, детали исполнения, обязательства и ответственность сторон.
4.1a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
неопределенность или уклончивость тона (ирония, намеки и экивоки).
4.1b. Решение. Уместно использование твердой, уверенной интонации; прямого визуального контакта; приветствуются прямота в высказывании мнения, вопросов и замечаний, недвусмысленность речевых реакций.
5.1a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
непунктуальность, несоблюдение назначенного времени, сроков.
5.1b. Решение. Намного эффективнее самых искренних и самых изобретательных
извинений в данном случае является строгое соблюдение всех достигнутых ранее договоренностей, дат и сроков.
5.2a. Источником фрустрации для немецких коллег на переговорах может выступать
(переживаемая ими) неопределенность взаимных обязательств.
5.2b. Решение. В конце разговора уместно зачитать резюме по всем пунктам достигнутого соглашения и ясно обозначить ответственность сторон, а также точно определить
время, повод и формат следующей встречи, предоставить всю необходимую дополнительную информацию.
Следует отметить синтетический характер описываемого дидактического модуля,
который определяется синтезом таких нетождественных задач, как (а) демонстрация
специфики изучаемой коммуникативной культуры, (б) демонстрация специфики изучаемого жанра / формата профессионального общения, (в) коррекция ошибок, укорененных
в исходном языке и исходной культуре делового общения, (г) коррекция других ошибок.
Например, опоздание на деловую встречу не имеет никакого прямого отношения к исходному русскому языку, но характеризует низкий уровень профессионализма коммуниканта.
Незадачливость корректируемого фиктивного персонажа учебного дискурса объясняется
установкой на решение дидактических задач по привитию норм делового общения в целом
и знакомству с инокультурными регулятивами делового общения в частности.
Учет культурообусловленных социальных ожиданий инокультурных партнеров по
деловой коммуникации предполагает признание их в качестве интракультурных регулятивов коммуникативного взаимодействия. Включение оных в содержание обучения
способно сделать коммуникативные методики обучения коммуникативными и интеркультурными не только по форме, но и по содержанию. В таком случае горизонты обучения целевому языку расширяются от обучения переводу структур к обучению переводу
культур. В качестве частного лингводидактического приема в таком случае может послужить построение высказываний и диалогических текстов на исходном (родном) языке
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по стандартам инокультурной коммуникации. В готовности учащихся к осуществлению
подобных векторных переключений культурных кодов и к высказыванию рефлексии над
оными мы усматриваем определенную точку роста в формировании интеркультурной и
межкультурной компетенции.
PS. Публикация осуществлена при финансовой поддержке министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
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Глущенко Л.В., Мартіросова Т.В., Юнак В.Г.
(Київ, Україна)

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІІЙНИХ МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Інноваційні методи навчання – це активні методи, що мають суттєву перевагу у
навчальному процесі і несуть нові засоби взаємодії. Використання їх на заняттях з російської мови як іноземної дозволяє студентам не лише отримати нові знання, а й відчути відповідальність за результат.
Ключові слова: студенти-іноземці, інноваційні методи, процес навчання.
Инновационные методы обучения − это активные методы, имеющие существенное
преимущество в учебном процессе и несущие новые способы взаимодействия. Использование их на занятиях по русскому языку как иностранному позволяет студентам не
только получить новые знания, но и почувствовать личную отвтственность за результат.
Ключевые слова: студенты-иностранцы, инновационные методы, процесс обучения.
Innovation educational methods are the active methods that have a substantial advantage
in the training process and have new means of interaction. Their usage at the Russian language
classes (as foreign ones) allows students to receive not only new knowledge, but to feel personal
responsibility for result.
Key words: foreign students, innovation methods, training process.
Методика викладання російської мови як іноземної − це теорія навчання російській
мові як засобу спілкування, розвиток у студентів-іноземців здатності користуватися вивченою мовою як засобом комунікації. Мова − це засіб спілкування, мовлення − це діяльність спілкування. Іноземець, який вивчає російську мову, повинен не тільки знати,
структуру мови, але практично володіти нею, тобто знати, як вона діє. Тому всі логіко-граматичні структури мови вивчаються в курсі російської мови як іноземної заради
їхніх функцій, які відповідають комунікативним потребам студентів певного контингенту. Як писав А.А. Леонтьев: «Предмет методики навчання російській мові як іноземній − оптимальна система керування навчальним процесом, тобто система, спрямована
© Глущенко Л.В., Мартіросова Т.В., Юнак В.Г., 2012
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на найбільш ефективне оволодіння студентами російською мовою». При цьому функції
мовних явищ вивчаються на заняттях у природних або в ситуаціях, що імітують, що наближаються до реальних ситуацій спілкування. Провідним методом російської мови як
іноземної є свідомо-практичний метод, при використанні якого студенти тренуються в
мовній практиці на спеціально відібраному комунікативно-значимому для них мовному
матеріалі.
Процес оволодіння мовою носить при цьому свідомий характер, а саме володіння
− безпосередньо-інтуїтивний, що відповідає психологічним закономірностям мовної діяльності. Комунікативна мета й комунікативна спрямованість навчання визначає підбір
матеріалу, види мовної діяльності, рівні сформованості навичок і вмінь, характер і обсяг
країнознавчих знань і знань у форматі спеціальності. Зміст навчання РМІ містить у собі
мовний матеріал на різних рівнях (фонетика, лексика, граматика, стилістика), інформативний матеріал, завдання з формування навичок і вмінь у всіх видах мовної діяльності
(читанні, аудіюванні, говорінні, письмовій мові) і коментар викладача, до якого входить
загальний контекст спілкування й правила використання мовного матеріалу.
Наш час − час інновацій, нововведень і новозвершень. Щодня ми зустрічаємося з
новим товаром і продуктом, новим знанням, новими ідеями. Цьому повинні відповідати
й процес навчання і методи навчання в іноземній аудиторії.
Інноваційні методи навчання − це активні методи, які мають істотну перевага в навчальному процесі й несуть у собі нові способи взаємодії «викладач − студент», певне
нововведення в практичній діяльності в процесі оволодіння навчальним матеріалом на
заняттях з російської мови, літератури, культури мови, риторики, країнознавства тощо.
Через впровадження нових методів відбувається реальне реформування процесу навчання й освіти в цілому, що може реалізувати кожний викладач на кожному конкретному занятті в іноземній аудиторії.
Інноваційне навчання − особливий тип оволодіння знаннями. Студент у вищому навчальному закладі повинен набути таких вмінь і навичок: ініціативу, співробітництво,
роботу в колективі, взаємне навчання, оцінку, комунікацію, уміння логічно мислити,
вирішувати проблеми, приймати рішення, одержувати й використовувати інформацію,
планувати, вміти вчитися тощо.
Інноваційні методи навчання дозволяють формувати досвід творчої й інноваційної
діяльності студентів, що в остаточному підсумку впливає на компетентність майбутнього фахівця.
Особливостями інноваційного навчання є:
- робота на випередження, передбачення розвитку;
- відкритість до майбутнього;
- спрямованість на особистість, її розвиток;
- обов’язкова присутність елементів творчості;
- партнерський тип стосунків: співробітництво, співтворчість, взаємодопомога тощо.
У зв’язку з вище зазначеним, викладання мови набуває прикладного характеру, у той
час як раніше воно було порівняно теоретизованим.
Викладач повинен використовувати традиційні, але важливі аспекти постановки вимови, формування граматичної бази, ліквідації психологічного і мовного бар’єра, що перешкоджають спілкуванню.
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Для втримання уваги студентів на навчальному матеріалі викладачі російської мови
як іноземного використовують різні методи навчання. Розглянемо основні з них залежно
від стимуляції ними уваги тих, хто навчається.
Під методом навчання в методиці розуміють «систему організації взаємозалежної діяльності викладача й студентів для досягнення навчально-пізнавальних цілей» [39, с. 102].
Інтерактивні методи можна розглядати як найбільш сучасну форму активних методів. Вони припускають домінування активності студентів у процесі навчання.
Залежно від того, що виступає джерелом знання, виділяють методи словесні, наочні,
практичні. Засобами реалізації словесного методу виступають бесіди, лекції; наочного
− ілюстрації, таблиці, відеофільми, комп’ютерні презентації тощо; практичного − експерименти, ділові ігри тощо. [8, с. 55]. Кожний із цих методів має широкі можливості
залучення уваги студентів.
Залежно від ступеня самостійності студентів виділяють такі методи: дослідницький
(творча діяльність студентів з пошуку нових знань), частково-пошуковий або евристичний (викладач розділяє будь-яку проблему, питання на частини, а студенти вирішують
конкретні завдання кожної із частин), проблемний виклад (викладач ставить перед студентами проблему й показує шляхи її вирішення; студенти засвоюють логіку вирішення
проблеми) [8, с. 56].
На підставі ступеня прояву пошукового характеру виділяють три основні групи методів:
- методи стимулювання й мотивації навчання − пізнавальні ігри, навчальні дискусії,
методи навчального заохочення й осудження, пред’явлення навчальних вимог;
- методи організації й здійснення навчальних дій − словесні, наочні, практичні; проблемно-пошуковий, евристичний, дослідницький, репродуктивний (інструктаж, пояснення, тренування) методи; індуктивні й дедуктивні методи; самостійна робота із книгою тощо;
- методи контролю й самоконтролю − усний і письмовий контроль, лабораторний,
машинний контроль, методи самоконтролю.
З позиції забезпечення продуктивної особистісно-орієнтованої
освіти методи навчання класифікуються в такий спосіб:
- організаційно-дійові методи, тобто методи викладачів, студентів, навчальне планування, метод рецензій, самоконтроль, рефлексія тощо. Адміністративні методи пов’язані
зі створенням і розвитком освітнього процесу як у масштабі навчального курсу, так і
всього навчального закладу;
- креативні методи, що дозволяють студентам створювати власну освітню продукцію. До них належать такі методи: емпатії (вживання), «мозковий штурм», методи образного й символічного бачення, метод помилок, метод конструювання правил тощо;
- когнітивні методи, або методи навчального пізнання навколишнього світу. Це, насамперед, методи досліджень: методи порівняння, аналізу, синтезу, класифікації [16, с. 25].
Активні методи припускають участь студентів у навчальній діяльності нарівні з викладачем. При їхньому використанні на заняттях стає можливим створення такого навчального середовища, де студенти ставили б перед собою питання про свої досягнення,
труднощі й успіхи, планували б разом з викладачем траєкторію власного розвитку. Їх
використання допомагає викладачеві російської мови як іноземної одночасно вирішити
три взаємозалежних завдання:
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1) підкорити процес навчання впливу викладача;
2) забезпечити активну участь у навчальному процесі всіх студентів, як підготовлених, так і непідготовлених;
3) установити безперервний контроль за процесом засвоєння навчального матеріалу.
Підґрунтям активних методів навчання є «діалогічне спілкування, у процесі якого
розвиваються комунікативні здатності, уміння вирішувати проблеми колективно, розвивається мова учнів» [33, с. 140-141].
З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності можна застосовувати такі
форми роботи, як семінар, дискусія, рольова гра, тренінг тощо.
Отже, активізація пізнавальної діяльності при викладанні російської мови як іноземної може бути досягнута з опорою на сучасні методи, що ставлять у центр навчального
процесу студента, його особистість, його здатності й інтереси. У практиці викладання
російської мови як іноземної накопичений багатий досвід з використання різних методів,
і викладач може обрати найбільш відповідне цілям і завданням навчання.
Інноваційні методики роблять заняття з російської мови як іноземної цікавішими,
яскравішими. Самостійний пошук рішення, активна розумова діяльність сприяють підвищенню ефективності навчального процесу.
Використання інноваційних технологій на заняттях з російської мови показало, що
змінюється ставлення студентів до предмету, вони не бояться проявляти свою ініціативу
в рішенні запропонованих завдань, висловлювати свою власну думку, прагнуть опанувати програмним матеріалом на більш високому рівні, щоб упоратися із завданнями.
Таким чином, використання інноваційних методик на заняттях з російської мови як
іноземної дозволяє студентам не тільки одержувати нові знання, але й почувати власну
відповідальність за результат.
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Стаття присвячена розгляду особливостей процесу розуміння автентичних матеріалів при вивченні іноземних мов.
Ключовi слова: комунiкативний пiдхiд, розумiння, автентичний матерiал.
Статья посвящена рассмотрению процессов понимания аутентичных материалов
при изучении иностранных языков.
Ключевые слова: коммуникативный подход, понимание, аутентичные материалы.
The subject of the article is the peculiarities of the process of authentic speech
comprehensive while studying foreign languages.
Key words: communicative approach, comprehension, authentic materials.
Коммуникативной подход в обучении иностранным языкам имеет целью, как показывает само название, научить общаться на иностранном языке. Данный подход, как и
все остальные методы обучения, обязан своему появлению новым политическим реалиям в мире. Расширение Европы имело ряд последствий: новый подход к языковым
потребностям, непрерывное обучение взрослых иностранным языкам и т.п. Чтобы облегчить европейскую интеграцию и подтолкнуть взрослых к изучению иностранных
языков исходя из новых социальных и профессиональных потребностей Советом Европы в 1972 г. была создана группа экспертов. Эксперты разработали языковой минимум
без которого невозможно обойтись в социальной и профессиональной жизни в другой
стране (Threshold Level English, Un niveau-seuil pour le français). Для каждого языка были
разработаны так называемые акты коммуникации, серия возможных высказываний, которые покрывают ряд коммуникативных ситуаций. Также была разработана типология
категорий потенциальнoй публики и социальных областей использования языка, что нашло свое отражение в различных программах и возможности выбора материалов для
обучения иностранному языку.
Основной целью обучения, как уже отмечалось, является формирование так называемой коммуникативной компетенции, которая включает четыре составляющих:
- лингвистическая составляющая, которая включает знание правил и структур (грамматических, фонологических, словаря) изучаемого языка;
- социолингвистическая составляющая, которая предполагает знание социокультурных правил использования языка;
- дискурсивная составляющая, которая обеспечивает связь различных типов дискурса в зависимости от параметров коммуникативной ситуации;
- стратегическая составляющая, которая заключается в способности использования
вербальных и невербальных стратегий, чтобы компенсировать «пробелы» в коммуника© Попко Т.Г., 2012
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ции. Такая компенсация основывается либо на лингвистической компетенции, либо на
социолингвистической.
Иначе говоря, умение общаться на языке не сводится к простому знанию этого языка.
Необходимо уметь приспосабливать языковые высказывания к ситуации общения (социальный статус собеседников, их возраст, место и т.п.) и к цели сообщения (спросить
информацию, дать распоряжение, объяснить дорогу и т.п.).
При коммуникативном подходе обучения иностранных языков предпочтение отдается использованию аутентичных материалов. К такого рода материалам относятся аудио- и видеоматериалы, тексты. Как известно, данные материалы обладают широкими
дидактическими возможностями: являются источником информации, повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, наиболее полно отвечают научным и культурным интересам обучающихся, повышают их мотивацию к изучению иностранных
языков и т.п. При использовании аутентичных материалов на занятиях формируются
определенные знания и умения. Обучающийся учится распознавать различные типы высказывания, различать функции того или иного сюжета или текста (описание, рассказ,
объяснение), выбирать и сортировать полученную информацию, описывать то, что он
увидел , услышал или прочитал, понимать используемую лексику, выделять различные
составляющие высказывания, выражать свои чувства по отношению к тому или иному
сюжету, резюмировать увиденное, услышанное и прочитанное, излагать сюжет устно и
письменно, аргументировать, анализировать , развивать воображение и т.п.
С активным использованием аутентичных материалов возник интерес к углубленному изучению так называемой «рецептивной компетенции», отсутствие которой может
поставить обучающегося в ситуацию «лингвистической неуверенности». Так, при использовании аудио-и видеоматериалов слуховое восприятие играет фундаментальную
роль в доступе к смыслу, и можно воспринимать только то, что слух научился воспринимать: слуховое восприятие развивается в процессе обучения. Роль обучающего – «приручить ухо» обучающихся, для чего существует много стратегий. Но необходимо помнить, что смысл не заключен в звуках, слогах, словах, а основывается на их организации,
связи всех этих элементов.
Понимание предполагает знание не только фонологической, графической, текстуальной систем языка, функциональное и семантическое значения передаваемых лингвистических структур, а также знание социокультурных правил сообщества, в котором
происходит данное сообщение, не забывая об экстралингвистических факторах, сопровождающих высказывание (жесты, мимика и т.п.). Доступ к смыслу является очень деликатным аспектом преподавания иностранных языков.
Существует несколько подходов к проблеме понимания. Различные теории пытаются объяснить каким образом обучающийся строит общий смысл высказывания. Занимается этим вопросом и психолингвистика, которая описывает процесс понимания
согласно двум моделям: семасиологической (от формы к смыслу) и ономасиологической
(от смысла к форме).
Семасиологическая модель понимания включает следующие четыре фазы: фаза вычленения, которая заключается в распознавании графических знаков, или идентификации
звуков; фаза сегментации (членения) , которая заключается в установлении границ слова,
группы слов, фраз; фаза интерпретации, которая заключается в придании смысла словам,
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группам слов, фраз; и, наконец, фаза обобщения, которая заключается в создании общего смысла сообщения путем сложения смыслов слов, групп слов или фраз. Эта модель
применяется не очень подготовленным слушателем, или, например, при слушании или
чтении сложного для обучающихся сообщения.
Ономасиологическая модель более сложная и именно на этой модели основывается
большинство педагогических приемов использования аутентичных материалов. Процесс
понимания заключается в серии операций предварительных значений сообщения путем построения определенного количества гипотез и их проверок. Можно выделить так
называемые первые гипотезы, которые формулируются в начале восприятия любой ситуации. Это гипотезы семантического порядка, они базируются на содержании сообщения и на знаниях, которыми обладает обучающийся относительно данного содержания.
Затем выдвинутые гипотезы проверяются в ходе понимания информации, которое позволяет подтвердить или опровергнуть семантические гипотезы. Гипотезы могут быть
подтверждены или опровергнуты в ходе понимания. Если гипотезы не подтверждаются,
обучающийся может выдвинуть новые гипотезы или прибегнуть к семасиологической
модели, чтобы понять смысл высказывания.
Ономасиологическая модель, основанная на паре создание/проверка гипотез, находит свое применение в повседневной жизни (понимание информации до окончания
передачи, понимание сообщения с помехами и т.д.) , зависит от уровня и суммы знаний.
Сюда входят и языковые и культурные знания той или иной коммуникативной ситуации.
Эта модель характеризует опытного слушателя, выдвигает на первый план предыдущие
знания.
Невозможно утверждать какая модель лучше, возможно использовать попеременно обе эти модели, что зависит от индивида, и даже от его культурного уровня. Скорее
всего, именно благодаря использованию обеих моделей, постоянного взаимодействия
между предыдущими знаниями и звуковыми или контекстуальными элементами документа, слушатель или читатель выстраивает смысл сообщения и на родном и на иностранном языке.
Таким образом, данные психолингвистики в области процесса понимания позволяют
обучающему создать систему заданий для обработки информации и выработки особых
процедур понимания, чтобы облегчить изучение иностранного языка для обучающихся.
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