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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 801.14/2 								
Белогуб А.Л.
(Харьков, Украина)
Христианская символика в тополексике
христианских стран
У статті мова йде про вплив релігійного фактора на утворення топонімів. Наводяться приклади топонімів.
Ключові слова: топонім, релігійний фактор.
В статье речь идет о влиянии религиозного фактора на образование топонимов.
Приводятся примеры топонимов.
Ключевые слова: топонимы, религиозный фактор.
The article is about the influence of religious factor on the nominative activity of christian
society. Toponyms are supplied as examples.
Key words: toponyms, religious factor.
«За возрождение моего религиозного
чувства я благодарен этой святой книге»
Г. Гейне
Распространение христианского учения с его атрибутами в виде строительства церквей и монастырей, крещения, очищения от греха, вытеснение языческой религии и пр. –
все это оказывает свое влияние на духовную культуру каждого социума; причем важную
роль здесь играет процесс номинации новых населенных пунктов путем использования
христианских символов, религиозных концептов, позволяющих установить связь между
религиозными верованиями номинаторов и их творческим потенциалом. Изучению христианских обрядов, особенно Крещению Руси, посвящена обширная научная и религиозная литература, работы философов и историков, лингвистов и культурологов, теологов
и атеистов и пр. Вопрос об исследовании концептосферы религиозной символики, которая находится на стыке философии, лингвокультурологии и религиоведения, привлекает
к себе все большее внимание исследователей. Определенный вклад в развитие концептологии вносят работы С.А. Аскольдова, В.И. Карасика, Д.С. Лихачева, Ю. Степанова и
др.; религиозные концепты изучают И.В. Змиева, Е.Н. Кононенко, О.В. Маликова, А.В.
Полина, Н.Н. Старцева и др. Три разных подхода к определению концепта можно найти
в статье С.В. Шепитько и О.Ф. Щелкуновой [2: 151]. В данной статье мы будем придерживаться лингвистического подхода, представленного в работах С.А. Аскольдова,
Д.С. Лихачева, где «концепт» понимается как весь потенциал значения слова вместе с
его коннотативным элементом [2 : 151].
© Белогуб А.Л., 2012
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Ю. Степанов определяет концепт как некоторую абстракцию с признаками понятия,
этимологии… представления, оценки, переживания, которые сопровождают слово… [2
: 64]. Вопрос о содержании концепта очень сложный, т.к. концепт не имеет четко установленных границ.
В его структуру входит понятие, с помощью которого происходит познание реальной
действительности, а также исходная форма (этимология), сжатая история, современные
оценки и пр. Концепт – это предмет эмоций, симпатий и антипатий; это ячейка культуры
в ментальном мире человека, оказывающая влияние на социальную жизнь этноса, в том
числе и на топонимообразование.
Вопрос использования религиозных концептов в топонимообразовании не нов,
тем не менее нуждается в конкретизации и более полном изложении; а роль концепта
«крест» в образовании топонимов до сих пор в научной литературе мало освещена, что
обуславливает актуальность проводимого нами исследования, особенно в свете усилившегося за последние десятилетия интереса населения нашей страны к христианскому
вероучению.
Предметом данной работы являются топонимы, созданные с помощью концептов
«крест» и «святой» в русско- и германоязычном культурном сообществе. Фактический
материал получен выборочным методом из «Атласа мира» и «Weltatlas». Иноязычные (английские и немецкие) топонимы приводятся в русской транскрипции, в той форме, в какой
они поданы в «Атласе мира». Задача работы – найти на карте мира географические объекты, получившие свое название под влиянием христианским символов «крест» и «святой».
Крест (лат. Crux) является наряду с крещением символом христианства, символом
религиозного поклонения христиан. Этот термин означает форму поклонения и дорогу к
Богу с помощью учения И. Христа. Введенное в IX в. в славянских землях христианство
усваивает не только старую мифологию, но и обряды, ср. такие наименования, как «бог»,
«святой», «крест», «крещение», «молитва», «жертва» и др.
С другой стороны, крест – это орудие казни рабов у древних римлян» состоял крест
из двух брусьев, соединенных в виде буквы Т. Форма креста менялась, была разной:
Иисус был распят на четырехконечном кресте, который позже становится символом в
христианской церкви.
Содержание концепта «крест» в настоящее время многоплановое, включающее в
себя как религиозное, так и историко-культурное, а также научно-техническое его толкование. На религиозное значение креста (предмет христианского культа, например, «нательный крест», «могильный крест», «крест на церкви») наслаивается его употребление
в самых разных сферах социума. Этот концепт несет в себе оттенок нечто устаревшего
(например, Георгиевский крест, орден за храбрость в царской России, учрежденный Екатериной II в 1769 г.); сохранившиеся местами до настоящего времени традиции христианской культуры, например, «крестить», «креститься», «креститель», «крестины»,
«крестник», «крестный», а также «крестная сила» и «крестное знамение» и др.
Историко-религиозное содержание мы видим в словах «целовать крест» в значении
«присягать». Историко-культурное толкование концепта прослеживается в словосочетании «крестовые походы», организуемые церковью под виды борьбы за освобождение
«святой» земли от мусульман, ср. «крестоносцы», члены духовного рыцарского ордена в
Палестине, утвержденного папой Григорием IX в 1238 г.
6

Концепт «крест» можно встретить в прямом и переносном смысле, в просторечии
и в художественной литературе, например, «Вот тебе крест» или «Креста на тебе нет»
(восклицание о бессовестном и жестоком человеке) или «Стаи галок на крестах» (А.С.
Пушкин), в публицистике, например, «объявить крестовый поход против алкоголизма»,
а также в терминологической и топонимической лексике.
С помощью концепта «крест» образован целый ряд производных и сложных часто
узкоспециальных терминов, встречающихся в самых разных областях естественных
наук и в научно-технической отрасли. Топонимический ряд, с лежащим в его основе
концептом «крест», характерен не только для православных христиан, но и для германои англоязычного населения с переводом данного концепта на соответствующий язык.
Например, «крестец» – анатомия, «крестовик» – ядовитый паук (зоология), «крестовик» – род сорной травы (ботаника), «крестоцветные» – ботаника, ср. в немецком языке
«kreuzdorn» – бот. крушина; Kreuzblatt, Kreuzblume (ботаника) и т.д. В ракетной технике
созданы термины типа Kreuzflügelrakete, или Kreuzflügler, ср. в русском языке «крестовидное крыло – Kreuzflügel или Kreuzpeilung – перекрестное пеленгование и т.д.
Топонимический ряд с лежащим в его основе концептом «крест» включает названия
географических объектов, имеющих широкий «диапазон рассеивания», т.е. большую
область распространения. Например, ойконимы Кресты представлены на географической карте Камчатки и Крыма, Кемеровской обл. и Красноярского края, с одной стороны,
Московской и Тульской областей, с другой. Ойконим Крестовая обозначает населенные
пункты в Иркутской и Новгородской областях. Два одноименных населенных пункта
Крестях находятся в Якутии; Крестики – в Амурской и Омской областях; а Крестцы – в
Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях. В бассейне Волги вблизи Ульяновска расположен населенный пункт Крестово Городище.
Кроме ойконимов, с тем же компонентом «крест», образованы гидронимы, оронимы, инсулонимы (названия островов и мыса) и пр. Так, река Крестовая протекает в
Чукотском национальном округе; гора Крестовая (1058 м) находится в Забайкалье, а
одноименная бухта Крестовая – в Приморье, у Татарского пролива. Два одноименных
мыса Крестовый есть на полуостровах Камчатка и Таймыр. Пролив Крестовая губа – на
острове Новая Земля, Крестовый перевал – в горах Кавказа и др.
Объяснить появление всех этих названий лишь религиозными взглядами населения
было бы поспешно, хотя известная доля вероятности здесь и может быть. На верования
жителей наслаиваются и условия быта, вернее экономический и политический факторы, т.к. в Сибири и Крайнем Севере проживали наряду с коренным населением и переселенцы из центральных районов России, ссыльнопоселенцы, репрессированные и пр.,
нелегкая жизнь которых, вызывая в их душах недобрые предчувствия, могла в известной
степени предопределить и процесс номинации. Торговля, например, новгородцев, а затем и москвичей с охотниками Крайнего Севера, способствовала и общению представителей разных регионов.
Одним из наиболее распространенных христианских символов есть «святой». Святые, по учению православной и католической церкви, лица, которые «вследствие своей
праведной жизни, подвигов или мученичества во славу Божию, после смерти сделались
заступниками и представителями людей перед Богом [1, с. 331].
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Религиозный символ постепенно превращается в широко распространенный концепт, хорошо известный не только носителем религиозных убеждений, но и тем слоям
населения, кто не верит в божественное начало. Большую роль в этом вопросе играет культурно-исторический опыт поколений, широкие словообразовательные возможности этого концепта: он используется и как религиозный символ, и для образования
антропонимов и топонимов, например, «святейшество» (титул патриарха) и священномученик, орден Святого Духа и орден Святого Гроба, основанный в 1496 г. с целью
оживления паломничества в Святую Землю [1, с. 530], а также Святые Дары и Святые
Места в Палестине, Святогор – имя Славянского бога и былинного богатыря, ср. ойконимы Святогорск, Святогорка, Святогорье и др. Культурно-историческое значение
имеет название Библии «Священное писание», или термин «священные войны», а также
официальное обозначение «Священная Римская империя германской нации» как возобновление древней Римской империи, однако она была христианской и власть в ней
принадлежала немцам. Для немецкоязычного этноса также хорошо был известен христианский символ heilig – святой, отсюда и берет начало словообразовательный, а также
топонимический ряд, ср. heiligen – рел. святить, освящать, канонизировать; der Heilige
– святой, die Heiligkeit – святость, das Heiligtum – святыня, святилище и др. Религиозный символ постепенно превращается в широко известный концепт. Так возникает
целый топонимический ряд, в основе которого лежит религиозный символ «святой» с
ориентацией на немецкоязычный этнос. Содержащие этот концепт топонимы ориентированы на религиозно-исторические и лингвокультурные традиции номинаторов,
находившихся в свое время под сильным влиянием религиозной этики. Она влияет на
их психо-эмоциональное состояние, что не может не отражаться как в их социальной
жизни, так и в топотворчестве. Христианство активизирует обрядовые названия, удерживавшие индивидов в определенных моральных рамках с одной стороны, а с другой,
они используются номинаторами для создания топонимических рядов. Например, два
одноименных населенных пункта Хейлигенгауз (Heiligenhaus) находятся в Руре (на северо-восток от Кёльна); одноименные города Хейлигенштадт (Heiligenstadt) расположены
в Баварии и Тюрингии; Хейлигендорф (Heiligendorf) – на северо-восток от Брауншвейга; Хейлигенблут (Heiligenblut) – в Австрии; Хейлигенроде – Германия, Гессен; Хейлигенвальд – Саар; Хейлигенфельде – Нижняя Саксония; остров Хейлинг находится в проливе
Ла-Манш, а озеро Хейлиген – на запад от Берлина и др. Географические объекты, в названии которых прослеживается религиозный признак, рассеяны по всей территории Германии.
Аналогичный топонимический ряд можно было бы привести и на материале английского
языка. Все эти примеры являются подтверждением предположения о влиянии религиозных
убеждений номинаторов на процесс топонимообразования, а более детальное изучение
этого направления может стать перспективным подходом к изучению тополексики.
Литература
1. Брокгауз А. Энциклопедический словарь / А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Т. 21. –
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2. Шепитько С.В. Лингвокультурный концепт cunning в английском менталитете /
С.В. Шепитько, О.Ф. Щелкунова // Вісник Харківського національного університету ім.
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У статті формулюються базові підходи до вивчення літератури епохи громадянської війни. На понятійному рівні аналізується механізм трансформації філософської
думки – у художню практику.
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В статье формулируются базовые подходы к концепт-анализу автобиографической
прозы писателей-эмигрантов. На понятийном уровне анализируется механизм трансформации в условиях эмиграции исторического события в событие эстетическое, философское.
Ключевые слова: литература русского зарубежья первой волны, персонализм, автобиографическая проза.
The article gives a strict idea of the basic approaches in the study of the literature in the
Russian émigré. On the level of conception the author analyses the mechanism of transformation
of the historical event into the aesthetic event.
Key words: Russian émigré literature, the autobiographical prose, the personalyzm.
На рубеже ХIХ-ХХ веков в русской литературе выявились различные пути развития,
так или иначе соотносящиеся с философией. Однако существовал ряд течений и направлений, которые могли быть воплощены в художественной практике помимо увлеченности того или иного автора философской доктриной, в силу типологического сходства
мировоззренческих позиций писателя и философских установок. К числу таких философских оснований эмигрантского творчества можно отнести персонализм - влиятельное философское направление XX в. Персонализм является попыткой конкретизировать христианский идеал личности в условиях современного общества, при наличии
отчуждения, где над человеком довлеют и порабощают его враждебные общественные
силы.
Симптоматично, что в одной из своих статей известный украинский философ-персоналист С. Б. Крымский заметил, что «кризис гуманизма», столь актуальный и для Европы, и для всего мира, проявляется в так называемой «проблеме персонализма»: еще на
II Ватиканском конгрессе 40 лет назад гуманизм был определен как «попытка заменить
религию Бога, ставшего человеком, религией человека, возомнившего себя Богом». Когда же акцент делается на личности, ее неотъемлемых правах, речь идет о «персонализме» [1, с. 4] . Персонализм является философским течением, ставящим в центр своего
изучения личность человека и личность Бога. Это течение сформировалось в конце XIX
в. в США (представители – Джосайя Ройс, Б. Боум, Уильям Хокинг). Классическим персонализмом в ряде изданий назван французский персонализм, у истоков которого стоят
© Резник О.В., 2012
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Эмманюэль Мунье и Жан Лакруа. По мнению Э. Мунье [2] и других философов-персоналистов, персонализм – это не философская школа и не система; это, скорее, умонастроение, жизненная позиция. Персонализм – это личностная переоценка ценностей,
отражение того факта, что человеческая личность лежит в основе всех философских и
социальных поисков.
Следует подчеркнуть, что в автобиографической прозе эмиграции личность не просто доминирует – она самораскрывается перед читателем, одновременно творя собственную историю и историю страны. В кризисных ситуациях личность оказывается
вписанной в вертикаль «Бог – социум – личность». Можно утверждать, что персонализм
оказался отчасти той моделью, по которой писатели-эмигранты выстраивали (часто неосознанно) свой художественный мир. Цель данной статьи – через различные дискурсы
персонализма, которые демонстрировали личностные проявления, увидеть своеобразие
автобиографической прозы.
По мысли С.Б. Крымского [1], еще в трудах Г. Сковороды был заложен основной
принцип персонализма: если человек и перестал быть центром большого мира, то он
– особый мир, микрокосм, и он является его центром. Такая трактовка личности была
особенно актуальна для эмиграции, потерявшей и былую власть, и былое величие.
Среди многочисленных словарных определений персонализма можно выделить несколько совпадающих. В энциклопедии «Культурология. ХХ век» персонализм трактуется как «направление в философско-культурологической мысли ХХ в., исходящее из
представления, что первичной реальностью и главенствующей ценностью культуры
является творческая личность» [3]. Философский словарь рассматривает персонализм
как «теистическое направление современной философии, признающее личность первичной творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а весь мир проявлением
творческой активности верховной личности - Бога» [4]. «Энциклопедия Британника»
дает следующую дефиницию: «a school of philosophy, usually idealist, which asserts that
the real is the personal, i.e., that the basic features of personality – consciousness, free selfdetermination, directedness toward ends, self-identity through time, and value retentiveness
– make it the pattern of all reality» [5].
Для углубления вопроса об исторических корнях персонализма, нельзя не остановиться на фигуре Н.А. Бердяева. Учение о человеке Н.А. Бердяева получило название
эсхатологического персонализма. В эмиграции Н.А. Бердяев написал книги, принесшие
ему мировую известность: «Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы» (1924); «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931); «О рабстве и
свободе человека. Опыт персоналистической философии» (1939); «Русская идея» (1946)
и др. Проблемы личности, свободы и творчества, смысла жизни и смерти фигурируют
практически во всех его философских трудах.
Н.А. Бердяев [6] различал в человеке личность и индивид: индивид – это неделимая
часть вещественного природного мира, подчиненная его закономерностям; личность —
это подобие Бога. Личность приобретает и сохраняет черты подобия Бога, если идет
по пути трагического творчества, но только на этом пути она сохраняет свое человеческое призвание и перед ней открывается возможность общения с Богом. Эсхатологический характер истории обещает человеку-личности, прошедшему через последний Суд,
качественно новое, иное бытие.
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Названные характеристики оказывались типологически сходны с теми процессами,
которые происходили в эмиграции. В условиях физического и нравственного выживания, жестокой ностальгии эмигрант вынужден был обособиться, уйти в воспоминания.
Причем каждый пишущий верил, что его творчество будет рано или поздно востребовано, именно его слово представляет ту правду, которая соответствует действительности,
а не искажает ее. Отсюда – нередко дидактическая интонация, лирические отступления
или обращения к читателю, тяготение к исповеди и проповеди.
Симптоматично, что личность в персоналистской трактовке выступает как единство
трех основных характеристик: экстериоризации, интериоризации и трансценденции.
Экстериоризация – это осуществление личности вовне; интериоризация – внутренняя
сосредоточенность личности, ее духовный мир; трансценденция – ориентация личности
на связь с Божественным началом [4]. Как отмечает С.Б. Крымский, еще Г.Сковорода выделил следующую классификацию: «этапы жизни таковы: детство – это рай (из этого рая
человек неминуемо изгоняется безвозвратно), затем сознательная жизнь как строительство своего Храма и, наконец, слияние с Внутренним Человеком, т. е. с Богом, и переход
к вечности» [1, с. 4]. Эта модель практически идентична представленной в эмигрантских автобиографических произведениях индивидуальной парадигме.
Таким образом, личность занимает центральное положение в картине мира в силу
своей взаимосвязи с Богом (религия и вера), с историей и социумом (историко-политический вектор интереса личности), а также вступает в субъектно-субъектные отношения с другими личностями на уровне этических и культурных отношений. Русские
персоналисты считали личность единственным субъектом истории и носителем культуры. В условиях диаспорной жизни разновекторность и многомерность утраченной
культуры была детерминирована различным социально-историческим индивидуальным опытом каждой творческой личности. С другой стороны, единство культуры как
целого позволяло эмигранту сохранить себя, сохранить надежду на возвращение или
возрождение.
Сходство писательского опыта и философского направления выражалось в том, что
персоналисты выдвигали на первый план не познающего истину субъекта классической
философии, а человеческую личность во всей полноте её конкретных проявлений, в её
неповторимой индивидуальности. Личность для них превращается в фундаментальную
онтологическую категорию, основное проявление бытия, в котором волевая активность,
деятельность сочетаются с непрерывностью существования.
Именно персонализм помогает не просто создать целостную и достаточно логическую картину эмигрантского автобиографического творчества, но и открывает новые
возможности для литературоведческого анализа. Персонализм демонстрирует различные аспекты сюжетно-тематического и изобразительного плана в их системе, взаимообусловленности.
Эмиграция в художественных произведениях поставила ряд нравственно-психологических и религиозно-философских проблем, которые не могут не быть предметом
персонализма: свобода и ответственность человека за происходящее, власть и насилие,
смирение перед обстоятельствами, страдание как искупление. Тезис персонализма «чем
более развита духовно личность, тем более она аккумулирует в себе предшествующее
развитие культуры» позволяет сосредоточить внимание на произведениях тех авторов,
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которые могут быть идентифицированы как профессионалы в той или иной сфере деятельности.
Итак, персонализм мы рассматриваем как парадигму, в которой можно выделить следующие уровни воплощения.
Религиозно-философский. Возврат русской интеллигенции в лоно церкви был характерным явлением эмиграции. Однако религиозно-философская парадигма автобиографической прозы с наррацией от первого лица не исчерпывалась вопросами веры (набожности) и выражала мировоззренческий и формосодержательный аспект творчества
разных художественных индивидуальностей. По мнению исследователя А.А. Бородич,
«религиозно-философские размышления весьма характерны для представителей творческой интеллигенции русского зарубежья в уходящем веке» [7, с. 173]. Осознание себя
в Боге было имманентно причастности к ушедшей культуре, а обращение к религиозной
тематике художников и философов концептуально раскрывало контрадикторный мир
личности, концентрировало внимание на природе внутренних мотивов человеческих поступков и творческих актов. Евангельский подход к человеку предполагает, что истоки
каждого человека как личности находятся в том, что человек есть образ и подобие
Божие, творение Божие. Персонализм является по преимуществу религиозным, христианским течением. Несмотря на это, некоторые исследователи выделяют секулярный или атеистический вариант персонализма как отдельное направление. Секулярным (светским) вариантом персонализма могут быть названы материалистические
(атеистические) системы, ставящие в основу своей философии личность человека и
понимающие ее как главную метафизическую ценность, над которой не существует
никакого высшего бытия. Выделение такого вида материализма существует в работах многих исследователей конца XIX – начала XXI в. Поэтому и на данном уровне персонализма нелогично говорить только о религиозно-философских воззрениях
эмигрантов. Общая картина автобиографической прозы выглядит несколько схематичной без учета творчества тех авторов, которые либо открыто не позиционировали
свой интерес к религиозным вопросам (в силу разных причин), либо сознательно
отказывались от идеи Бога в своем творчестве. Принимая установку на оценку личности в разнообразных проявлениях и связях, необходимо найти такой концепт, который мог бы вобрать признаки типологической общности потерявших стабильность
и защищенность людей. На религиозно-философском уровне в качестве ключевого
был определен концепт «Отец», интерферирующий бытовую и бытийную сторону
личностного существования.
Социально-исторический. Жизнь личности континуально переплетается с жизнью
социума, и нравственный опыт, багаж политических оценок человека имеет социальное
значение. Тем самым личность оказывается не только субъектом, но и объектом социальных преобразований. Для того, чтобы выжить в настоящем и будущем, эмигранту
необходимо было переосмыслить прошлое, расставить свои приоритеты, а от чего-то
отказаться. В работах персоналистов личность рассматривается как Божья идея и Божий
замысел, возникшие в вечности. В то же время в пограничных условиях бегства человек был очень часто вынужден мимикрировать, отождествлять себя с иным социальным
статусом, который мог гарантировать уют, покой, физическое выживание. Поэтому персонализм, утверждавший, что «Личность есть целостность и единство, обладающие без12

условной и вечной ценностью», отражается в эмигрантском творчестве опосредованно,
через систему оценок и авторских комментариев. Именно в условиях угрозы жизни и
психике конкретное существование стало мыслиться как нечто особое, исключительное,
о чем свидетельствует, например, И. Савин, переживший не только горечь поражения, но
и позор плена: «Самую обидную брань выслушивали равнодушно <…> И вместе с тем
сквозило в этой белой покорности что-то до того неуловимо прекрасное, что горьчайшее унижение человеческого достоинства мы принимали как венец. Не мученичества,
а скрытой, неясной радости и гордости за дух, которого не оплевать и не унизить» [8,
с.139]. В образе нарратора окружающему жестокому миру противопоставлена внутренняя культура, вера в то, что он нужен белому движению (как указала сестра милосердия),
что семья жива, а родной дом только временно покинут. Однако следует добавить сюда
еще и чувство собственного достоинства, которое не позволяет кричать от боли и просить пощады у врага: «Крик унизил бы мою боль и ту сокровенную правду, которой
билось тогда сердце, которой бьется оно и теперь» [8, с.135]. К конституирующим приоритетам личности эмигранты относили идею Бога, памяти, дома. Память есть ценность,
соединяющая личность с государством, нацией, родом, природой. То, что одним виделось как апокалипсическое столкновение добра и зла, столкновение ценностей нового
и старого мира, другими воспринималось прежде всего как трагедия личная. Главной
потерей многие из них считали расставание с родиной, однако наиболее точным показателем личностного отношения к утрате не столько материального, сколько культурного
наследия нам представляется концепт «дом» (а не стандартная «родина»).
Этический. В литературоведении этика в отличие от социологии изучается не как
нравы, нравственные мнения и обычаи, а как первофеномены добра и зла, первоначальные оценки и ценности, нашедшие художественное выражение в творчестве. Социология
сосредоточивает внимание на совокупности человеческих мнений и оценок, интегрируя
типичное, а в художественной практике авторы выражают индивидуальные мнения и
суждения, литература аккумулирует гамму человеческих мнений о добре и зле, об источнике оценок, о нравственных ценностях личности. Этический конфликт становится в
эмиграции составляющей отношений личности и общества. В кризисных условиях XX
века человек вынужден был определить и выразить в творчестве свое различение между
добром и злом, доказать свою нравственную адекватность. Нравственная жизнь переплетается с жизнью социальной, и нравственный опыт человека имеет социальное значение.
Философская этика в отличие от социологии изучает не нравы, не нравственные мнения
и обычаи, но первоначальные оценки и ценности. Этика воспринимается им как высшая
иерархическая ценность в самопознании личности. Речь идет не о ценности личности
вообще, а о ценности конкретной неповторимой личности, о ценности индивидуального.
Таким образом, выделение этического уровня персонализма оказывается шире, чем просто констатация категорий добра и зла. Этот уровень мы связываем с концептом «ответственности», позволяющим выявить пассивные и активные способы постижения новой
эмигрантской реальности личностью.
На наш взгляд, персоналистская природа автобиографического творчества может
быть объективирована на основе трёх указанных выше уровней. Уровневый подход к интерпретации эмигрантской прозы позволяет типологизировать достаточно разнородную
и разножанровую автобиографическую прозу, даёт возможность обратить внимание на
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освещение русскими эмигрантами украинского топоса как места «ближней эмиграции»,
увидеть своеобразие авторской картины мира в каждом конкретном произведении.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 81’42

Космацька Н.B.
(Київ, Україна)

МОВА СУЧАСНОГО КОМІКСУ ЯК ЯВИЩА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
Статтю присвячено мовним характеристикам тексту коміксу як популярного явища західної культури. Визначається його місце у масовій культурі. Здійснюється аналіз синтаксичних структур діалогічного масиву коміксу на матеріалі французької серії
“Astérix”.
Ключові слова: комікс, масова культура, серійність, діалогічне мовлення, неповне
речення, синтаксема.
Статья посвящена языковым характеристикам текста комикса как популярного в
западной культуре явления. Определяется его место в массовой культуре. Осуществляется анализ синтаксических структур диалогического массива комикса на материале
французской серии “Astérix”.
Ключевые слова: комикс, массовая культура, серийность, диалогическая речь, неполное предложение, синтаксема.
The article deals with language characteristics of the comic strip text as popular phenomenon of mass culture. Its place in the mass culture is determined. The sentence structure of the
dialogic text is analyzed on the basis of French comic books “Astérix”.
Key words: comic strip, mass culture, sequence, dialogic language, ellipsis, phrase.
Комікси […] породили унікальне явище – масову культуру.
Умберто Еко
Комікс – це одне з небагатьох явищ масової культури, яке не прижилося в Україні.
Його елементи, одначе, часто використовують у рекламі, в афішах. Згідно літературознавчій енциклопедії комікс є серією “чорно-білих або кольорових розважальних малюнків, що ілюструє розвиток сюжету, представлений мінімальним, здебільшого діалогічним текстом. Цей візуально-словесний жанр маскульту […] був започаткований 1892 р.
у США. З 20-х [років] ХХ ст. коміксом називають ілюстровану книжку для пересічного
читача” (курсив наш. – Н.К.) [1: 508].
Метою нашої розвідки є охарактеризувати комікс як явище масової культури та визначити мовні особливості діалогічної частини тексту. Об’єктом дослідження став діалогічний масив французьких коміксів серії “Astérix”.
Зарубіжні теоретики для опису коміксу використовують поняття “medium”, зрідка
“media” (від англ. medium (pl media) – засіб; спосіб, шлях). Комікс, як і інші вербально© Космацька Н.B., 2012
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іконічні утворення, є засобом масової інформації, оскільки він звертається до великої
аудиторії. Зображення, як таке, та зміст, що у ньому закладений, а також його поєднання
з відповідним вербальним елементом, відіграють провідну роль у формуванні комунікативного процесу. Образотворча частина коміксу здатна проілюструвати вербальну інформацію, додати їй більшої образності, виразності, навіть переконливості, а в багатьох
випадках, у сполученні з вербальним компонентом, – створити нові додаткові смисли.
Сучасний комікс містить комунікативний код, який легко розшифровує читач будь-якої
частини світу завдяки виражальним засобам, таким як малюнок, вигуки, ономатопеї, що
є інтернаціональними. Звуконаслідувальні одиниці, позбавлені смислового наповнення
у мові, отримують його у просторі коміксного кадру.
Продукти масової культури вирізняються своєю спрямованістю на задоволення
попиту свого споживача, який вимагає зручності сприйняття, спрощеного смислового
простору (передбачуваності, повторюваності), емотивності. Твір (друкований чи мультимедійний), який належить до маскультури, становить елемент певної послідовності
– циклу, серії, продовження. На рівні змісту такі твори поєднують між собою рекурентні
персонажі, близькість сюжетів, повторюваність у жанрі. На структурному рівні – спільні
прийоми та наративні схеми. Їхнє осмислення зазвичай не повинно вимагати від реципієнта особливих зусиль.
Комікс, який поєднує у собі вербальні та іконічні знаки, є типовим продуктом масової культури. Завдяки своїй наочності він забезпечує легкість сприйняття; повторюваність сюжетів та персонажів сприяє швидкому впізнанню; композиційна напруга гарантує емоції. Усе це перетворює читання коміксу в задоволення. Привабливість книги
коміксів, на думку У. Еко, полягає у відчутті відпочинку, психологічній розрядці, коли
читач, крок за кроком, відкриває те, що він уже знає, і те, що хоче дізнатися знову; розвага – у відсутності відчуття часу, зосередженні на миттєвому, яке подобається, тому що
повторюється [2: 174–175].
Конвенційні штрихи та лінії сповнюють життям статичний малюнок, який, своєю
чергою, як складовий елемент строго заданої послідовності кадрів, створює уявну динамічність, німі графеми у вигляді мовних знаків (слів та ономатопей) озвучують змальовану ситуацію.
Спеціалісти різних галузей знань відзначають, що наочне зображення (передусім
конкретне) різко знижує поріг зусиль, необхідних для сприйняття інформації [3; 4]. Отож
творіння, які містять образотворчі елементи, матимуть перевагу над суто словесними.
Такий висновок пояснює чималу популярність телебачення, кінематографа, відеоігор
тощо. З перелічених причин друковані засоби масової інформації все частіше вдаються
до фотографічних та мальованих зображень на своїх сторінках.
На Заході мальовані історії стають майже одразу популярними з часу їхньої публікації у широкій пресі наприкінці ХІХ ст. Комікс, який виходить регулярно у недільних,
а потім і щоденних випусках, дуже швидко розвивається у США, завойовуючи публіку
різного віку. Європейці знайомляться з жанром на сторінках ілюстрованих журналів для
дітей. Комікси почали ототожнювати з поняттям серійності, з повторюваними персонажами та як такі, що існують тривалі періоди. Як зазначає Т. Гронстен, в історії комікс
скріплений “правилом трьох єдностей”: персонажна, що є головним принципом серії,
успадкованим від роману з продовженням; жанрова, що вимагає жанрової відповідності
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між окремими книгами; об’єму, згідно з якою одна історія повинна сягати 44–46 сторінок
[5: 48].
Масова популярність коміксу у Франції пов’язана з тим, що мальовані історії, поряд
із суто дитячими сюжетами, відшукали цікаві теми для підлітків, а згодом і для дорослих. Зокрема, 1959 року виходить журнал “Pilote”, який знайомить читачів з новими,
суто французькими героями: Barbe-Rouge, Blueberry, Iznogoud та Astérix. Завдяки цьому
журналу, який вдало поєднує спортивні та наукові новинки з коміксами, а також його
символічному персонажеві Астеріксу, комікс незабаром починають читати усі члени
сім’ї, згодом – визнавати офіційно як явище. Це сприяє появі книг коміксів у бібліотеках.
Педагоги та дорослі починають миритися з жанром після 1968 року, коли франкомовний
комікс розробляє сюжети, що цікавлять дорослих та торкаються найрізноманітніших тем
– політичних, суспільних, інтимних. Журнал “A suivre”, який народжується 1978 року,
пропонує комікси, що ближчі до літератури – так званий графічний роман. Графічний роман, як і традиційний, пропонує цільну завершену оповідь, яка має зав’язку, кульмінацію
та розв’язку, головний сюжет якої розгортається навколо якоїсь кризи. Графічний роман
відрізняється від інших наративних форм характером змін, що відбуваються з персонажем, та його тотожністю.
Сюжет коміксів, зазвичай, жанрово заснований на дії. Це змушує персонажів постійно бути в русі. Тут рідко трапляються сцени, де герой спить (якщо тільки це не є фоном
для виконання іншої дії чи попередженням про таку). Персонажі безперервно щось обговорюють, стверджують, інформують, обіцяють, забороняють і т. п. Отож основне навантаження у вербальній частині тексту несуть діалоги.
Діалогічне мовлення коміксу є різновидом художнього діалогу, який, за твердженням
Т. А. Мілєхіної, стоїть на межі письмової й усної форм мови   [6: 80]. Це, з одного боку,
прості речення й типові мовні одиниці, сталі вирази, а з іншого – кропітка праця сценариста над стилістичним оформленням художнього тексту.
Стрижневою ознакою коміксних діалогів є граматично неповні речення. Тут продуктивно використовують усі головні функціональні типи неповних речень, речення з різними формами компенсації структурної неповноти. Орієнтований на образне сприймання
дії у кадрі, діалогічний масив є особливим середовищем для функціонування неповних
ситуативних речень.
Діалоги коміксу відзначаються стислістю та смисловою чіткістю реплік. Одне з діалогічних речень-репліки будується відносно вільно, наступне ж – структурно й функціонально йому підпорядковується. Наприклад:
G1 : – La voilà !
G2 : – La relève ?
G1 : – Non ! La grosse brute !
G2 : – Planquez-vous les gars ! [1: 17].
Найуживанішими із синтаксем є короткі емотивно-експресивні вислови, що формують окреме речення: Allez ouste (“ну, хутчіше”) передає поспіх, нетерплячість [2: 20];
Tant mieux ! (“тим краще”) – задоволення [2: 21]; Raté (“осічка”) – розчарування [2: 18];
Ben justement ! (“ну так”) – здивованість [3: 8], Euh... (“еее…” (заповнювач паузи)) –
розгубленість [3: 8]; Mais non, mais non, mais non. Absurde, voyons... (“та ні, ні, ні. Це ж
абсурд, дивіться”) – страх [4: 22]; vu ? (“ясно?”) – гнів [5: 8]; Mouais ! Amusant ! (“нтак,
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прикольно”) – спантеличення [5: 9]; Ah ! ça, jamais ! vous entendez ? jamais ! (“оце вже ні!
Нізащо!”) – обурення [5: 18] тощо. Таким висловленням притаманне використання сталих виразів (allez ouste, tant mieux), дискурсивних маркерів (ben, voyons, mais), так званих
заповнювачів пауз (euh). Конотативні лексеми, що входять до складу фрази (raté, absurde,
mouais), та різноманітні повтори як окремих слів чи словосполучень (jamais) так і слівречень, що підсилюють заперечення/ствердження і мають високий ступінь емфатичності
(non, oui, також з підсилювальними одиницями – mais non), передають емотивність.
Синтаксично оформлені звертання яскраво відтворюють почуття, що сповнюють
мовця, і передають ніжність: “J’arrive ma biche !” [6: 6], , “Occupée à quoi, ma caille ?”
[1: 28]; ласкавість: “Tu es en retard, mon coco !” [3: 29]; панібратство: “Eh, les mec !”
[1: 32], “V’là encore un comique, les zigs !” [1: 43]; піднесеність: “Peuple du village !
Guerriers superbes et généreux !” [5: 45]; офіційність: “Gaulois, gauloises !” [5: 48]; підбадьорювання: “Bon ! Alors, de la tenue, de la dignité, de la majesté, les enfants !” [3: 5],
“Allez mes braves !” [6: 9], “Ah ! mes petits !” [6: 9]; пафосність: “Adieu, peuple ingrat !”
[5: 7] тощо. Для звертань є характерними емоційно-оцінні іменники з присвійними та
означеними детермінантами й прикметники в ролі означення.
До елементів контексту, які посилюють та увиразнюють емоційно-експресивне мовлення персонажів, належать: вигуки, вказівні займенникові прикметники, лексичні повтори; синонімічні ряди, антонімічні пари, градації й ампліфікації, порівняльні звороти,
індивідуально-авторські метафори, трансформовані фразеологічні одиниці та максими;
типові синтаксичні позиції: звертання, означення; особливе інтонаційне оформлення
діалогічного мовлення із залученням паралінгвальних засобів (жестів, міміки, символів,
шрифтів).
Діалогічне мовлення коміксів щільно насичено вигуковими одиницями. На думку багатьох дослідників вигуки мають лише емоційне значення. Їхнє використання у
мовленні зазвичай супроводжується оцінними лексемами, взаємодія з якими підсилює
експресивність висловлення [7: 39]. Вигукові елементи є оповісниками того, що мовець
певним чином психологічно налаштований. Вони не називають емоцій, які володіють
людиною, а лише натякають на її стан. Водночас конотативне значення значної кількості
вигуків визначене їхньою словниковою дефініцією. Серед них, зокрема, Aïe! (сигналізує
боязнь, біль), Bravo! (захоплення), Bah! (подив, сумнів), Chic! (радість), Hélas! (жалощі),
Ouf! (полегшення), Ah non! (обурення), Pff! чи Peuh! (зневага, нехтування). Наприклад,
побачивши на горизонті римський корабель, ватажок піратів радіє можливості забезпечитися їхнім захистом: “Des romains! Chic! Profitons de leur présence pour nous mettre sous
leur protection!” [5: 19]. Фраза “Aïe! qu’est-ce que j’ai encore fait, moi?” пролунала з уст
чоловіка після такого нападу дружини: “Et puis d’abord entrons ! j’ai à te parler !” [5: 20], а
висловлення “Pff ! copieur !” є реакцією на поведінку друга [2: 43].
У коміксах часто зустрічаємо речення, які не відповідають загальноприйнятим правилам оформлення фрази: вживання наголошених займенників замість особових, інфінітива замість особової форми, невірної особової форми дієслова, граматично зайвих
елементів. Яскравим прикладом є мовлення персонажів альбому Obélix et compagnie,
починаючи з ділового партнерства Обелікса й римського сенатора Гая Согренюса (Caius
Saugrenus). Псевдопокупець менгірів, римський посланець Согренюс, знайомить Обелікса, постачальника менгірів, з деякими питаннями ринкової економіки: “Si tu ne peux
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pas augmenter la production, l’offre ne pouvant satisfaire la demande, ça risque de faire chuter
les cours” [1: 18]. Побачивши, що Обеліксові важко дається розуміння (-EEEH ?) таких
тонкощів, ще й поданих спеціальною термінологією, Согренюс переходить на загальновживану лексику та безособові форми дієслів: “Si toi pas pouvoir faire plus de menhirs, moi
y en a donner moins de sesterces toi y en a compris ?” [1: 18]. У цьому реченні особові займенники першої (je) та другої (tu) ос. од. замінено їхніми наголошеними формами (moi
та toi); особову форму дієслова (tu ne peux pas) замінено інфінітивом (toi pas pouvoir);
особова форма дієслова avoir в обох випадках не узгоджується з підметом (у речені вжито форму 3 ос.од. (а), тоді як підмети moi й toi відповідають 1 і 2 ос.од., отож правильно
ai та as, відповідно); безособова форма дієслова donner (замість participe passé – donné)
у поєднанні з допоміжним avoir презентує псевдоминулий завершений passé composé,
хоча за смислом та граматичною нормою повиннен бути futur simple; займенники у та en
не мають жодного граматичного і смислового навантаження.
Оскільки мова є не єдиним засобом висловити думку в коміксі, її не так широко
використовують, як у літературі. Графічні розділові знаки доповнюють та уточнюють
характер мовлення персонажа через створення емфази або її відсутність у момент виголошення фрази: нейтральне ствердження закінчується крапкою, звичайне питальне
речення – знаком питання, тоді як емоційне питання завершується знаками “?!” або “??”,
емоційне твердження – знаком оклику, сильні емоції підсумовуються подвоєнням, потроєнням знаків.
До невід’ємних складових художнього тексту, й коміксу як такого, належить його
назва, яка визначає зміст твору і водночас є наслідком осмислення його змісту [8: 123].
Доволі часто назва альбому, як вихідний пункт розуміння коміксного тексту, слугує
об’єднуючим елементом між окремими епізодами історії, сприяє визначенню смислових
центрів твору. Комікс, як серійне видання, містить ім’я головного героя серії на титульній сторінці альбому, що забезпечує її впізнання і загальний зв’язок між історіями. Заголовки книги вказують на основну тему оповіді (наприклад, La Zizaniе, Le Grand Fossé)
або на протагоніста(-ів) альбому (Astérix et Cléopâtre, Le Devin).
Отже, комікс – це засіб масової комунікації, мас-медіа, який передає читачеві певну
інформацію. Твори для дорослих відображають цінності та настрої, що панують у суспільстві загалом або ж висвітлюють певні його аспекти. Дитячий комікс може бути інформативним у плані загального пізнання світу через описування подій, місць, окремих
коміксних персонажів – людей чи тварин. Подібно до інших друкованих засобів масової
інформації – газет, журналів, альманахів, збірок та ілюстрованих літературних видань –
комікси виходять під постійною назвою, з певною сталою чи відносною періодичністю.
Серійність, повторюваність, популярність ставлять комікс в один ряд із масовою розважальною, так званою формульною, літературою.
Перспективою подальших наукових пошуків уважаємо дослідження паравербальних
компонентів, які є допоміжними, проте інформативними щодо комунікативного завдання
тексту.

19

ЛІТЕРАТУРА
1. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [Авт.-уклад. Ю.І.Ковалів]. – К. : Академія,
2007. – (Енциклопедія ерудита). Т. 1. – 2007. – 608 с.
2. Еко У. Роль читача : Дослідження з семіотики текстів / Умберто Эко ; [пер. з англ.
М. Гірняк]. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.
3. Lacelle N. Modèle de lecture-spectature, à intention didactique, de l’oeuvre litteraire et
de son adaptation filmique : thèse … du doctorat en éducation / Nathalie Lacelle. – Montréal,
2009. – 467 р.
4. Горелов И. Н. Основы психолингвистики : учеб. пособие / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – [изд. 3-е, перераб. и доп.]. – М. : Лабиринт, 2001. – 304 с.
5. Groensteen T. La Bande dessinée depuis 1975 / Thierry Groensteen. – Paris :
M. A. Editions, 1985. – 205 p. – (coll. Le monde de…).
6. Милехина Т. А. О сочетании разговорных и книжных особенностей в художественном диалоге // Вопросы стилистики. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та. – 1988.
– Вып. 22. – С. 79–87.
7. Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначений эмоций в русском языке / Л. Г. Бабенко. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 2001. – 184 с.
8. Чекенева Т. А. Текстообразующие потенции названия художественных произведений // Лингвистические средства текстообразования : межвуз. сб. Алтайского ун-та.
– Барнаул, 1985. – С. 122–131.
Джерела ілюстративного матеріалу
1. Goscinny R. Obélix et compagnie / René Goscinny, Albert Uderzo. – Paris : Hachette,
1999. – 48 р.
2. Uderzo A. L’Odyssée d’Astérix / Albert Uderzo. – Paris : Les Editions Albert René,
1981. – 48 p.
3. Goscinny R. Astérix et le chaudron / René Goscinny, Albert Uderzo. – Paris : Hachette,
1999. – 48 р.
4. Goscinny R. Le Devin / René Goscinny, Albert Uderzo. – Paris : Hachette, 2000. – 48 р.
5. Uderzo A. La Rose et le Glaive / Albert Uderzo. – Paris : Les Editions Albert René,
1991. – 48 р.
6. Uderzo A. Le Grand Fossé / Albert Uderzo. – Paris : Les Editions Albert René, 1980.
– 48 p.

20

УДК 81’373:821.161.2–1.09„186”

Браїлко Ю.І.
(Полтава, Україна)

РЕАЛІЗАЦІЯ СИМВОЛІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЕКСЕМИ ГОЛГОФА
В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ другої ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті аналізується символічний потенціал конфесійної лексеми Голгофа, який
має важливе значення для художнього мовлення. Досліджується поетична реалізація
цього бібліїзму як у традиційному символічному, так і в індивідуально-авторських символічних значеннях.
Ключові слова: конфесійна лексика, символ, бібліїзм, онім, конотація, культурний фон.
В статье анализируется символический потенциал конфессиональной лексемы
Голгофа, который имеет важное значение для художественной речи. Исследуется
поэтическая реализация этого библеизма как в традиционном символическом, так и в
индивидуально-авторских символических значениях.
Ключевые слова: конфессиональная лексика, символ, библеизм, оним, коннотация,
культурный фон.
The symbolic potential of the confessional lexeme Golgotha which is of great importance
for the artistic speech is analyzed in the article. The poetic realization of this Biblical word both
in its traditional symbolic and in the individual author’s symbolic meanings are under research.
Key words: confessional lexis, symbol, Biblical word, onym, connotation, cultural background.
Конфесійна лексика – це складна система лексичних засобів, що позначаються спільною стильовою маркованістю, різним ступенем релігійної семантики й експресивного
навантаження, різними лексико-граматичними характеристиками. Особливо потужний
виражальний потенціал мають оніми-бібліїзми, головне призначення яких полягає в передачі морально-етичних понять за допомогою символічних значень загальнолюдського
характеру. Останні часто зазнають подальших модифікацій у поетичному контексті, реалізуючись у напрямку від абстрактного до конкретного або, навпаки, ще більше узагальнюючи зміст. За окремими винятками, вони несуть у собі великий обсяг енциклопедичних знань, багатий культурний фон, мають розвинуті емоційно-оцінні конотації, загальнонаціональну (зрідка) чи загальнолюдську символіку, причому декодування їхньої
семантики в поетичному тексті не потребує від читача вузькоспеціальних знань, адже
референти цих імен є широко відомими.
Так, виняткову особистісну вартість виявляє в поетичному мовленні лексема
Голгоф(т)а, що функціонує переважно як символ і позначає близькі авторам поняття
– страждання, важкі випробування, терпіння. Тому, очевидно, цей біблійний топонім є
найуживанішим з-поміж подібних назв в українській поезії ІІ половини ХХ століття.
Сприйняття такого образу-символу відбувається через призму авторського «я» (принагідно зауважимо, що це є давньою і загальною тенденцією української літератури, згадаймо хоча б рядки 8-ї пісні «Саду божественних пісень» Г. Сковороди: «Иду на Голгофу,
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бiжу i поспiю…»). Наприклад: «Через Голготу власних вір, / Як Бог, обніму Барвінкіну!»
(М. Осадчий); «Почую дотик вірної руки – / І не боюсь ні часу, ні Голгофи...» (І. Гнатюк), «Байдуже їм, що я на чужині, / Як на Голгофі, мучуся в неволі, / Нестерпно зношу
злигодні страшні» (І. Гнатюк); «І там, на тій Голгофі, як ухвалу / Суда, усім пілатам і
рабам / Перед лицем святого трибуналу / І перед світом, грішним, як Адам, / Я зачитаю
біблію Берлагу / Й усім за все сторицею воздам!» (І. Гнатюк); «Моя Голгофо – мій Холодний Яр...» (С. Сапеляк)). Такий онім може ставати й виразником збірних дій чи почуттів:
«У тиші цій / під цим хрестом / однак стою / аби не впасти / у мох зневіри / на нами ж
створеній / голгофі» (Ір. Калинець); «У рай, як на Голгофу, йдем» (І. Світличний).
Біблійний образ Голгофи асоціативно нерозривний з поняттям дороги (як правило,
на гору), що знаходить підтвердження в поетичному мовленні різних письменників: «Той
вірить Магометові, той – Будді, / А християни здавна – Саваофу; / І їхня віра людяність
в них будить, / пекельні душі й голови їм студить, / Полегшує дорогу на Голгофу» (І. Гнатюк); «…вела дорога на Голгофу…» (В. Базилевський); «Добре, що вибрав Ти людську
подобу, / Щоб на Голгофу вказати нам шлях» (Д. Павличко); «Іде, як на Голгофу. Вже
ходьба / Її – що крок, то тяжча за покуту, / Вже ні надій, ні спогадів – хіба / Гора, що
в небо врізується круто» (І. Гнатюк); «Така тяжка була мені дорога, / як на Голгофу –
згружена й крута...» (І. Гнатюк);; «у часи сходжень на Голготу / повернення до паперу
солодше / аніж блудного сина додому...» (І. Калинець); «І вже – за радість, що прийдуть
/ і поведуть – мов на Голготу, / супроти всіх вітрів, супроти / всіх хуг колимських – буде
путь» (В. Стус). Голгофа в ліричних текстах 60 – 80-х років ХХ століття може ставати не
тільки кінцевою, а й відправною точкою руху: «Свій хрест з Голгофи вознеси / на цьому
місці, де провина / лише заснути вічним сном...» (Ір. Калинець).
Художні завдання іноді потребують посилення експресивно-смислового навантаження вказаного бібліїзму-символу, і тоді він набуває кількісних характеристик («Сто
плах перейди, серцеокий, / сто плах, сто багать, сто голгоф...» (В. Стус); «Я з мужиків
– стожилих і сторуких, / На сто Голгоф з тим вироком піду...» (І. Гнатюк)) чи просто
плюративної форми («Кров допитів, неправедних арештів, / кров таборів, катівень і
голгоф» (В. Базилевський)), або одночасно актуалізує в тексті сему ‘вершина’ – ознаку
первинного референта імені як елемента рельєфу – та символічне значення («Я за стома
воротами й замками / З тяжкого болю витешу хреста / І понесу, закутий ланцюгами /
На самий верх Колимського хребта, / На шпиль Голгофи, обраної змалу, / Куди й висотний птах не доліта» (І. Гнатюк); «Бігаю й подумки в строфи / Слово до слова нижу,
/ Мов на вершину Голгофи, / Холодом гнаний, біжу» (І. Гнатюк)), або додає до понятійних сем таку, що вказує на якісне збільшення символічних ознак («О як він прагнув, як
він прагнув, неначе болю, білоти, / геть поцуратися як багнув і благодаті й ліпоти /
тієї сяйної дороги, котра Голготою росла, / Дніпрові щирились пороги за байдаками –
без числа» (В. Стус); «І росте нічна твоя Голгофа / на кімнату, на квадратну – всю!»
(В. Стус); «Шаную те і вірю тільки в те, / Що у душі Голгофою росте» (М. Руденко)).
У художніх текстах при інтерпретації образу Голгофи простежується й інша аналогія з релігійним міфом про Ісуса Христа – невідворотність, визначеність долі: «Ця
Богом послана Голгота / веде у паділ, не до гір» (В. Стус); «Круту їм долю Бог послав:
/ Мов на Голгофу, мов на вістрі, / Крізь гвалт ганьби, крізь глум ослав / Ідуть – княгині,
йдуть – пречисті, / Ідуть...» (І. Світличний); «Тобі одвіку лиш Голгофа зичиться, / Не22

мов це не розплата, а мета» (В. Стус); «Діди розпрягали, / Й онукам судилась Голгофа...» (М. Данько).
Трансформація біблійної символіки від узагальнення до конкретизації образу відбувається при введенні лексеми Голгофа до індивідуально-авторських метафор, виражених
генітивними, субстантивно-ад’єктивними, зрідка іншими конструкціями, наприклад:
«Невже навіжені ми, / Що в чаду словоблудства і самообмов / Убиваєм в собі ненароджених геніїв, / На Голгофі цинізму гвалтуєм любов?» (І. Світличний); «Трудний він
і тернистий, шлях на Голгофу слави» (І. Світличний); «На Голгофі / провінційного суду
/ Твоє світле лице / частоколом гвинтівок / відгородили / самотньо / двигаєш хрест...»
(І. Калинець); «Якась модернізована Голгофа. / Велика зала, що напівпорожня, / Лише на
покуті мотивом бога / бринів білявий тлустий чоловік» (В. Стус); «Сам Ісус прийди під
сурму кличну – / Бога не помітить з вас ніхто. / Є йому Голгофа електрична, / Є простіша смерть / – надійна, звична: / Під залізним черевом авто» (М. Руденко); «Чорнобиль
– це твоя земля, / Твій хрест важкий, твоя Голгофа» (Д. Павличко).
Значеннєвий резерв символу Голгофа дозволяє йому реалізуватись і в іншому напрямку – розширюючи зміст та виступаючи не характеристикою внутрішньої сутності
чи дій ліричного суб’єкта/адресата і не образною назвою певного почуття, місця або
явища, а узагальненням цілої сукупності подій та обставин у житті великої людської
спільноти: «Коли Холодний свині пас / і пах від смороду і поту, / цей поетичний ловелас /
вкраїнську оббрехав Голготу» (В. Стус).
Цей біблійний символ може ставати й семантичною, стилістичною, образною домінантою всіх художніх засобів поетичного тексту/об’єднання текстів, функціонуючи як
заголовок/компонент заголовка. Наприклад: «Голгофа» – назва збірки В. Сіренка і назва
вірша; «Голгофа» – назва поеми І. Гнатюка, «Колимська Голгофа» – назва поетичного
циклу І. Гнатюка, «Голгофа» – назва сонета Д. Павличка, «Остання Голгота» – назва
вірша В. Рафальського тощо. При цьому, звичайно, відбувається актуалізація символічного значення оніма-бібліїзму, яке може зазнавати індивідуально-авторських змістових
прирощень, наприклад, Д. Павличко пропонує таке філософське розуміння цього образу:
«Одна Голгофа споконвік була: / Розбійник і творець висіли поруч, / І в темряві не розрізняли їх. / Та ми повинні бачити при світлі, / Де вбитий Бог, а де всесвітній хам, / Що
перед смертю розпинав народи».
У вірші В. Сіренка «Голгофа» лексема Голгофа реалізується у трьох значеннях: перше – первинне, що означає «пагорб поблизу Єрусалима, на якому у стародавніх євреїв страчували злочинців» [2: 79]; друге – традиційно-символічне – «мука, страждання,
хрест» [4: 106]; третє – символічне, авторське – велич людини, яка попри будь-які труднощі досягає мети, не скоряється життєвим обставинам, людини, яка вміє гідно «нести
свій хрест». Такому переосмисленню допомагає наявність у тексті інших символів (Еверест – символ недосяжності, важкого підкорення чого-небудь; хрест – символ важких
випробувань). Вони, окрім того, додатково інформують про символічність, умовність зображуваного в тексті, а слово-символ хрест узагалі «...відзначається надзвичайно сильним
впливом символічного значення на людську свідомість. Зв’язок із муками Христа настільки тісний, що сприймається практично на підсвідомому рівні» [3: 208]. Наприклад:
Голгофа
		
На Голгофу наказали
23

		
понести розп’яття хрест.
		
А у нього сили мало
		
і Голгофа – Еверест.
		
Та несе, несе бунтар
		
закривавлений тягар.
		
На путі каміння скрегіт,
		
все крутіш височина.
		
Унизу холодний регіт
		
прокуратора луна.
		
Ломить спину, в горлі сухо.
		
Та він шепче: «Не впаду
		
у братів своїх по духу,
		
своїх суддів на виду».
		
І доніс. Поставив хрест
		
на Голгофу – Еверест.
		
Розпрямився. Сонця грою
		
аж кипить узвишшя дня.
		
Десь далеко під горою –
		
вороги, мов комашня.
		
Марнота їх, марнота.
		
Хрест у промені вроста.
				
(В. Сіренко)
Випадків вживання топоніма-бібліїзму Голгофа в прямому значенні значно менше,
вони пов’язані передусім з авторським інтересом до осмислення чи переосмислення
сюжетів Священного Писання: «...Голгофа. Хрест. І він на ньому – син, / Розіп’ятий
у маминій жалобі... / В ім’я ідеї, зціпивши уста, / Наводив дуло – холодно і строго. / А
мати, наче здійнята з хреста, / навпошепки молилася за нього» (І. Гнатюк); «Я бачив,
як він (Христос – Ю.Б.), падаючи з ніг, / Встає і знову мовчки на Голгофу, / Несе хреста
під вигуки і сміх» (І. Гнатюк); «Ісус Христос розп’ятий був не раз. / Там, на Голгофі, це
було уперше» (Л. Костенко); «Ще час не сплинув за водою. / Ще Юда спить у сповитку. /
Он гурт з різдвяною звіздою / уже на ближньому кутку. / Поколядують і засіють. / Ще,
може, буде і життя. / Ти на Голгофі вже Месія, / а на руках іще дитя» (Л. Костенко);
«Ти, вмліваючи, йшов на Голготу, / Щоб наш рід од печалі спасти, / Але світ не змінивсь
ні на йоту, / Повен люті й злобливої мсти» (Д. Павличко). Водночас у поетичному тексті
може актуалізуватися етимологія цієї власної назви, утвореної від арамейського слова
gûlgaltâ, що в перекладі означає «череп»; «назва «Голгофа» дана цьому священному місцю, вочевидь, за схожістю вказаної місцевості з формою черепа, або тому, що тут часто
були видні черепи страчених злочинців» [1: 167]): «Юрма гуде, і кожен пнеться ближче.
/ Хтось навіть підбадьорює: терпи, / вже он Голгофа, он Череповище! – / хрущали під
ногами черепи» (Л. Костенко).
Від називання конкретних географічних об’єктів до узагальнювальних образів – так
можна окреслити стилістичне призначення лексеми Голгофа, багатий виражальний потенціал якої зумовлений передусім біблійним походженням і широким діапазоном уживання у літературі.
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Дзядок М.М.
(Мазыр, Рэспубліка Беларусь)

ТАПАНІМІЧНЫЯ АДЗІНКІ, ІХ СПЕЦЫФІКА Ў ТВОРАХ беларускіх
пісьменнікаў ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ
У статті розглядається топонімія творів білоруських письменників для дітей. Досліджуються структурно-семантичні, стилістичні особливості таких одиниць у тексті художнього твору, виявляються їх функції.
Ключові слова: поетична топонімія, топонім, гідронім, ойконім, урбанонім, поетонім, дитяча література.
В статье рассматривается топонимия произведений белорусских писателей для
детей. Исследуются структурно-семантические, стилистические особенности таких
единиц в тексте художественного произведения, выявляются их функции.
Ключевые слова: топонимия поэтическая, топоним, гидроним, ойконим, урбаноним, поэтоним, детская литература.
In article the toponymy of works by the Belarus writers for children is considered. Structural-semantic, stylistic features of such units in the text of a work of art are investigated, their
functions come to light.
Key words: toponymy, toponym, hydronym, oikonym, urbanonym, children’s literature.
Паэтычная тапанімія – сукупнасць тапонімаў (уласных геаграфічных назваў),
выкарыстаных у мастацкай літаратуры [1], дастаткова актыўна даследуецца ў галіне
сучаснай літаратурнай анамастыкі, аб чым сведчаць дысертацыйныя і манаграфічныя
працы лінгвістаў Беларусі [2; 3; 4], Украіны [5; 6; 7] і Расіі [8].
© Дзядок М.М., 2012
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У творах мастацкай літаратуры для дзяцей такія адзінкі мала даследаваны. Аднак
некаторыя асаблівасці выкарыстання тапонімаў на матэрыяле рускіх празаічных тэкстаў
для дзяцей прасачыла В. Бардакова [9], у паэтычных творах татарскіх пісьменнікаў
Ш. Галіева і Р. Міннулліна разглядала Л. Хамітава [10], а ва ўкраінскім мовазнаўстве
А. Петренко [11]. У беларускім мовазнаўстве ўжыванне такіх адзінак часткова даследавалі
В. Шур [12] і А. Рогалеў [4].
У мастацкай літаратуры ўжыванне тапонімаў падпарадкавана задуме аўтара,
яны служаць для выражэння асноўнай ідэі, дапамагаюць стварыць дакладны часавы
фон падзей, ахарактарызаваць месца, дзе яны адбываюцца. Такія адзінкі маюць сваю
спецыфіку і, як прасочана на матэрыяле твораў беларускай мастацкай літаратуры для
дзяцей, займаюць трэцяе месца па частотнасці выкарыстання пасля антрапонімаў і
заонімаў.
Намі прааналізавана тапанімія некаторых дзіцячых твораў З. Бядулі [13], В. Віткі
[14], Я. Коласа [15], А. Вольскага [16], Л. Геніюш [17], Я. Калашнікава [18], С. Шушкевіча
[19], К. Камейшы [20] і інш. У спалучэнні з іншымі лексемамі такія адзінкі патэнцыяльна
валодаюць самымі рознымі стылістычнымі магчымасцямі: эмацыянальнасцю,
экспрэсіўнасцю, вобразнасцю, стылістычнай незамкнёнасцю, індывідуальнасцю.
У прааналізаваных творах для дзяцей пісьменнікамі выкарыстаны разнастайныя
разрады тапанімічных адзінак: харонімы: Беларусь, Белая Русь, Афрыка, Амерыка,
Азія, Еўропа, Аўстралія, Кітай, Індыя, Нігерыя, Егіпет, Інданезія, Цэйлон, Ява, Сахара,
Антарктыда, Літва, Латвія, Расія, Украіна, Польшча; этнонім – Палессе; айконімы
– астыонімы і іх варыянты: Мінск – Менск, Гародня – Гродна, Полацк, Беласток,
Ваўкавыск, Лагожаск (Лагойск), Тураў, Клічаў, Брэст, Магілёў, Гомель, Салігорск,
Мядзведск; камонімы: Загібелька, Мязэрычы, Запушнікі, Даўгінава, Пушчанская,
Навікі, Дзяржынава, Альшаны, Дальва, Хатынь, Бягомль, Бялынічы; мікратапонімы
– Заканаўскае, Зялёнае; урбанонімы – Падлесная вуліца, Пухавічы; гідронімы –
лімнонімы: Кромань, Уса, Нарач; патамонімы: Пціч, Балачанка, Ніл, Талька, Быстрыца,
Свіслач, Іслач, Вясёлка, Замбезі, Нёман, Днепр, Буг; дрымонім – Налібоцкая пушча,
Крыжоўка, Зялёны Бор; аронім – Лісіная гара.
Аналіз гэтых тапонімаў сведчыць, што яны ў пераважнай большасці рэальныя:
беларускія – Беларусь, Мінск, Полацк, Гродна, Ваўкавыск, Тураў, Клічаў, Брэст,
Альшаны, Уса, Пціч, Талька, Свіслач, Нёман; замежныя – Беласток, Ніл, Замбезі,
Амерыка, Афрыка, Кітай, Індыя, Нігерыя, Егіпет, Інданезія, Аўстралія, Цэйлон, Ява,
Еўропа, Азія, Антарктыда і інш. Выяўленыя выдуманыя назвы, утвораныя па вядомых
тапанімічных мадэлях, якія сваімі асновамі і словаўтваральнымі сродкамі нагадваюць
сапраўдныя (Заканаўскае, Мядзведск, Падлесная вуліца, Зялёны Бор, Лісіная гара). У
залежнасці ад структуры гэта простыя (Беларусь, Мінск, Полацк, Пціч, Нёман, Ніл,
Замбезі, Афрыка, Кітай, Індыя, Ява, Еўропа, Азія, Антарктыда і інш.), складаныя
(Беларусь) і састаўныя (Белая Русь, Налібоцкая пушча, Зялёны Бор, Лісіная гара і інш.)
адзінкі.
Сустракаюцца сярод тапонімаў і незвычайныя гаваркія онімы – краіна Шкодных
Звычак, Сусветнае Сеціва. Сучасныя пісьменнікі выкарыстоўваюць такія адзінкі, каб
зацікавіць маленькага чытача і прыцягнуць яго ўвагу да кнігі, якой цяжка канкурыраваць
сёння з інтэрнэтам, тэлебачаннем, камп’ютарнымі гульнямі. Так, А. Бутэвіч у кнізе
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“Прыгоды Віруса Шкодзі” пасяляе сваіх герояў у чароўнае каралеўства – Сусветнае
Сеціва. Такі незвычайны тапонім побач з не менш цікавымі антрапонімамі – кароль
Віндаўс Вялікі, яго дачка Віндусачка, Вірус Шкодзя, Памяць, Працэсар, Мышка,
Клавіатура, Мадэм, Манітор Дысплеевіч, Камп Кампавіч і інш. – падкрэсліваюць
казачнасць, нерэальнасць дзеяння, што дазваляе аўтару “адшукаць нейкае новае адценне,
заахвоціць дзіця, у якога яшчэ непрадузятае светаўспрыманне, паглядзець на звычайныя
рэчы не проста атрымаць пра іх інфармацыю, але з мэтай спасцігнуць іх прыхаваны,
патаемны сэнс” [21: 7].
Пісьменнікі актыўна выкарыстоўваюць тапонімы ў якасці загалоўкаў сваіх твораў
для дзяцей: “Іслач”, “Навікі”, “Кромань”, “Уса”, “Дальва”, “У Налібоцкай пушчы”,
“Браслаўскае срэбра” (К. Камейша); “Беларусь” (В. Вітка). Такія адтапанімныя
бібліонімы спрыяюць раскрыццю галоўнай тэмы твора, рэалізацыі аўтарскай ідэі. Часам,
выдуманыя прамагаваркія тапонімы ў складзе бібліоніма, ужытага ў спалучэнні з такімі
ж гаваркімі антрапонімамі: “Вася Лайдачкін у краіне Шкодных Звычак” (Г. Аўласенка),
выклікаюць цікавыя асацыяцыі, дапамагаюць пранікнуць у сутнасць аўтарскай ідэі,
з’яўляюцца свайго роду падказкай чытачу. Тапонімы арганічна ўваходзяць у склад
пытальных сказаў-бібліонімаў: “Навошта Чорныя Буслы ў вырай у Афрыку ляцяць?”
(Я. Калашнікаў), нясуць пэўную інфармацыю, удзельнічаюць у стварэнні даверлівай
размовы з чытачом, пачынаючы ўжо з назвы твора, чым ствараецца асаблівы “кантакт
паміж пісьменнікам і чытачом больш непасрэдны, больш блізкі і інтымны, абумоўлены
як сацыяльнай спецыфікай дзяцінства, так і асаблівасцямі ўспрымання ім літаратуры,
адносін яго да кнігі. Разам з тым гэты кантакт і больш складаны, бо дзіцячы чытач –
самы зменлівы, дынамічны: сёння ён не такі, які быў учора і якім будзе заўтра” [22: 16].
Пісьменнікі шчыра імкнуцца дапамагчы дапытлівым чытачам знайсці адказы на
розныя жыццёвыя пытанні. Як піша А. Вольскі, шчасце пісьменніка, калі яго творы
“дапамогуць знайсці адказы хаця б на некаторыя з тых загадак, што падносіць нам
жыццё” [16: 5]. Так, інфармацыйна-пазнавальная функцыя тапонімаў (Палессе, Афрыка)
актуалізуецца ў вершах Я. Калашнікава “Дзе жывуць бабры?”: – То ж Палесся жыхары,
/ Забудоўшчыкі – бабры // Для сваіх малых нашчадкаў, / Для сябе будуюць хаткі, // Каб
ад нейкіх там нягод / Не згібеў бабрыны род [18: 28]; “Куды спяшаюцца вожыкі?”: –
Ад заранку да заранку, / Хто ўначы, а хто і ў ранку – // Вельмі любяць на Палессі /
Вандраваць звяры па лесе [18: 62]; “Навошта Чорныя Буслы ў вырай у Афрыку ляцяць?”:
Там ім будзе ежы досыць, / І яны негрыцянят / Змогуць у Афрыцы прыносіць / Быццам
дома немаўлят [18: 37]. Тапонімы (Афрыка, Нігерыя), ужытыя побач з персаніфікаваным
заонімам, нясуць інфармацыю, дзе жывуць насарогі: Навуку любіць насарог, / Калі здалёк
прыехаць мог, / Аж з Афрыкі, Нігерыі. / Але ступіў ён на парог – / Не можа ўлезці ў
дзверы [14: 46]. Размешчаныя побач айконімы Мінск – Магілёў, Гомель – Брэст знаёмяць
чытача з галоўнымі транспартнымі накірункамі роднай краіны (паэма “Я – шафёр”
А. Вольскага): Нагрэты шынамі асфальт, / Трымціць смуга лілова. / З-пад Мінска гулкая
шаша / Бяжыць да Магілёва. / Шаша на Гомель і на Брэст, / Ва ўсе куткі краіны. / І на
гадзінніку бягуць / За стрэлкаю хвіліны / І б’ецца ў ветравое шкло / Дарожны вецер рэзкі.
/ Перабягаюць шлях табе / Тваёй Радзімы рэкі [16: 152].
Сэнс некаторых тапонімаў-бібліонімаў пісьменнікі раскрываюць зместам усяго твора.
Так, адтапанімныя бібліонімы “Беларусь” В. Віткі, “Іслач” К. Камейшы раскрываюцца
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макратэкстам, у выніку чаго набываюць новыя канатацыі: На карце вялікага свету /
Яна – як зялёны лісток, / Сасмаглая песня лета, / Жывое вады глыток, <…> Як роднае
матчына сэрца, / Што мне даражэй жыцця [14: 8]; Выгінаецца плынь гаманкая / Там,
дзе лозы вартуюць віры, / З івянецкіх бароў ты ўцякаеш, / А вяртаешся ў тыя ж бары
[20: 51]; Іслач – / звісла вярбовае голле. / Іслач – хвалі злагоджаны ўздых. / Не ўцякай,
/ Не ўцячэш ты ніколі / З гэтых звонкіх бароў векавых [20: 51]. Такія онімы-загалоўкі
выконваюць у творы інфармацыйна-стылістычную ролю.
Для стварэння мастацкай празрыстасці семантыкі онімаў пісьменнікі
выкарыстоўваюць каламбур, які дапамагае выявіць паходжанне такіх адзінак. Так,
К. Камейша спалучыў тапонім Навікі ў мове верша з аднакаранёвымі прыметнікамі,
назоўнікамі і прыслоўем (навіны, новага, новы, Навіцкі, нова): А ці чуў такую вёску? / Не
сустрэнеш тут дзівос. / Ты на карту, на шматвёрстку, / Гэту вёску не занёс. / Навікі... /
А дзе ж навіны, / Што тут новага ў людзей? / Новы год і клін гусіны, / Новы кожны белы
дзень. <…> Але прыйдеш паглядзець, / Калі наш пячнік Навіцкі / Печку новую кладзе. /
Нова ўсё і адмыслова, / Дзе ні пойдзеш – сваякі. / Ты ж і сам, географ, новы // Ў нашай
вёсцы Навікі [20: 52], чым ствараецца дасціпнасць, павышаная ўвага да зарыфмаваных
радкоў. Пісьменнік папракае географа ў няўважлівым стаўленні да назвы беларускай
вёскі, прыдуманай народам не дарэмна, а з пэўнай матывацыяй, раскрывае сэнс
назвы, падкрэслівае яе культурную нацыянальную каштоўнасць. Такая празрыстасць,
зразумеласць семантыкі некаторых славянскіх онімаў, як адзначана даследчыкамі, дае
падставу выкарыстоўваць іх у якасці кампанентаў каламбураў – своеасаблівай “гульні”
слоў, калі апелятыў, ад якога ўтвораны онім, і ўласнае імя гучаць аднолькава і па-свойму
абыгрываюцца, ствараючы мастацкі вобраз.
У вершах маленькаму чытачу даступна і зразумела растлумачаны некаторыя назвы
гарадоў Беларусі. Так, А. Вольскі ў вершы “Славы даўняй адгалосак” узгадвае былую
славу старажытных беларускіх гарадоў (Ваўкавыск, Гродна, Лагойск, Тураў, Клічаў): На
гарбах счарнелых высп / стогнуць сосны векавыя. / Воўкам вые Ваўкавыск, / падвывае
Ваўкавыя [16: 16]; Ад варожых капытоў / абгароджана Гародня. / І Лагожаск з-за
шчытоў / пазірае нелагодна [16: 16]; Менск, / абуджаны ўначы, / лоб хавае пад забрала
[16: 16]; Тураў дзьме ў турыны рог [16: 16]; Клічаў кліча. / Свіслач свішча. / Ды жыве ў
пластах гадоў / славы даўняй адгалосак – назвы нашых гарадоў, / нашых вуліц, / нашых
вёсак [16: 16–17], дэманструе тапанімічнае багацце роднай краіны, выхоўвае эстэтычны
густ, дзякуючы меладычным і цікавым назвам. А. Вольскі ў некаторай ступені ажыўляе
семантычны змест тапонімаў, што з’яўляецца тыповым прыёмам дзіцячых пісьменнікаў.
Пры дапамозе выкарыстаных у тэксце лексем-актуалізатараў: Воўкам вые Ваўкавыск,
абгароджана Гародня, Лагожаск – нелагодна, Тураў – турыны рог, Клічаў кліча, Свіслач
свішча, рэалізуецца прыём мастацкай этымалагізацыі тапонімаў, з’яўляецца магчымасць
дадатковага мастацкага тлумачэння назвы чытачу. А. Рогалеў адносіць такія адзінкі да
паэтонімаў з “высокай ступенню семантычнай актыўнасці” [4: 34].
Духоўнае развіццё дзяцей сёння сведчыць пра неабходнасць абуджэння ў іх цікавасці
да тапаніміі роднай Беларусі, якая спрыяе выхаваню прыхільнасці і любові да мовы
народа, яго духоўнай спадчыны. Так, К. Камейша “ставіць” свайго чытача “ля карты
Радзімы” ў аднайменным вершы: Растуць уверх, / растуць ушыр / І Мінск, / і Брэст, / і
Гродна. / І нафта рэчыцкая тут / Пласты зямлі свідруе. / Шахцёрскі горад Салігорск /
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Тут дзень і ноч шчыруе. <…> І нават вёсачка мая, / Пушчанская, малая, / Сваёю назваю
на ёй – / Прыслухайся – / Спявае! [20: 5]. Асананс – паўтор гука [а], спрыяе напеўнасці
радкоў, лёгкай узнаўляльнасці верша. Пісьменнікам важна “давесці” да маленькага
чытача простую ісціну, што “няма прыгажэй” (в. “Няма прыгажэй” А. Вольскі) свайго
блізкага і роднага: Усім на зямлі / я давесці бяруся: / няма прыгажэй / ад маёй Беларусі!
[16: 18], якое неабходна шанаваць і захоўваць (в. “Хачу служыць”): Я братам ганаруся,
/ бо з гэткімі, як ён, / ніколі / Беларусі / не трапіць у палон [16: 25]. Харонім Беларусь,
вынесены ў канец радка і ў асобную страфу, семантычна і сэнсава выдзяляецца, робіць
радкі даступнымі для ўспрымання дзяцей. Выкарыстанне прыналежнага займенніка
маёй, маё, мая ў прэпазіцыі да тапоніма (Беларусь, Пушчанская) таксама дапамагае яго
сэнсаваму і інтанацыйнаму выдзяленню, падкрэслівае асаблівыя адносіны пісьменніка
да тапоніма: І нават вёсачка мая, / Пушчанская, малая [20: 5]; Скарб той крыецца ў
кожным кутку / неабсяжнай маёй Беларусі. / Рады я дружбаку, земляку, / З ім пароўну
багаццем дзялюся [16: 15]. Сумежная дакладная асанансная рыфма (вёсачка мая –
Пушчанская, малая; Беларусі – дзялюся) садзейнічае напеўнасці верша, яго лірычнаму
гучанню, мае пэўнае сэнсавае значэнне, звяртаючы асаблівую ўвагу на слова-тапонім,
якое рыфмуецца, выдзяляючы яго сярод іншых.
Частка мастацкіх тапонімаў з’яўляецца адапелятыўнымі ўтварэннямі: Мядзведск,
Заканаўскае, Зялёнае, Падлесная вуліца, Вясёлка, Быстрыца, Зялёны Бор, Лісіная гара.
Унутраная сутнасць такіх гаваркіх адзінак, створаных аўтарскай фантазіяй, у некаторых
выпадках падсвядома ажыўлена кантэкстам (Мядзведск ← мядзведь, са значэннем
‘будынак, дзе валадарыць Міхайла-Мядзведзь’; Зялёнае ← зялёнае, ‘мясцовасць, дзе
шмат зеляніны’): Торф рэжа экскаватар / На рэчцы Балачанцы [14: 59]; А зіму ўсю
Міхайла / Пад коўдрамі спаў. / Яго чэлядзь з Мядзведска / Знікала тады [13: 72]; А
як сонейка пагрэе, / То і ў садзе ўсё паспее / І паробіцца ў Зялёным / То чарнявым,
то чырвоным [17: 27]. Такія адзінкі фіксуюць прыналежнасць мясцовасці пэўнаму
індывідууму (Мядзведск, Лісіная гара), характарызуюць тып і асаблівасці мясцовасці
або паселішча (Заканаўскае, Зялёнае, Зялёны Бор і інш.)
Некаторыя тапонімы, створаныя фантазіяй пісьменніка, маюць адметнасці з улікам
захавання рытма-меладычнага складу верша. Так, тапонім-характарыстыку выкарыстаў
К. Камейша ў казцы “Кравец Каняўскі”, удала рыфмуючы тапонім Заканаўскім
з антрапонімам Каняўскі: Дзе жыве кравец Каняўскі? / Я скажу вам, дзе жыве: / У
мястэчку Заканаўскім, / За канавай, / У траве [20: 160]; Не любіў яго Каняўскі, / Як
і ўсе у Заканаўскім [20: 161]. Як асаблівы мастацкі прыём пісьменнік выкарыстоўвае
аўтарскую падказку, раскрывае сэнс семантычна празрыстай назвы, утворанай пры
дапамозе прыназоўніка за і назоўніка канава: У мястэчку Заканаўскім, / За канавай, /
У траве [20: 160]. Добра знаёмыя дзецям, зарыфмаваныя лексемы (патамонім Вясёлка
з назоўнікам смолка) у вершы А. Вольскага “Караблікі”: Блішчаць на сонцы капелькі
/ нявысахлаю смолкаю. / Куды плывуць / караблікі / рачулкаю Вясёлкаю? [16: 22],
акцэнтуюць увагу, ствараюць адпаведны настрой.
Для перадачы эмоцый, большага ўздзеяння на чытача паэт карыстаецца прыёмам
ампліфікацыі тапонімаў: Опа, / опа,/ опа, / Амерыка, / Еўропа, / Азія, / Афрыка, / Кітай, /
Індыя… / А дзе / Наш край? / Ты / Пакліч – / І я / Знайдуся: / Я / Завуся / Беларуссю! [14:
9]; А руплівы гаспадар / падлівае ў імбрык вар / ды пяе: – Заварка тая, – / аты-баты!
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– / не з Кітая, / не з Цэйлона / і не з Явы. / Сам збіраў я / зёлкі-травы [16: 143]; – Не за
лес, / не за раку / мне ляцець, / а ў Афрыку!.. // – Што ж, / у гэткім разе я / палячу / у
Азію!.. // – Я ж начышчу / перайка: / сустракай, Амерыка!.. // – За марскія / далі я / курс
вазьму ў Аўстралію!.. // – А мне звычна – / тэпу-топу, / я патэпаю / ў Еўропу!.. [16: 150].
У выніку такой канцэнтрацыі харонімаў у межах паэтычнага твора або адной страфы,
узнікае спецыфічная “гульня” слоў, якой ствараецца павышаная ўвага да зарыфмаваных
радкоў, выяўляецца асаблівая рытмічнасць, твор чытаецца без цяжкасцей.
Для адлюстравання гісторыі, духоўнай рэальнасці роднага краю, Бацькаўшчыны
пісьменнікі выкарыстоўваюць у творах для дзяцей тапонімы-сімвалы (Беларусь, Хатынь,
Дальва і інш.). Так, айконім Хатынь – трагічна-сімвалічная назва, вядомая ўсяму свету.
Гэта сімвал усіх спаленых фашыстамі беларускіх паселішчаў: З Хатыні вецер / Данясе
/ Званоў жахлівых бомы, / І задрыжаць / Бярозы ўсе, / Нібы ад першагрому [20: 133].
Айконім Дальва з аднайменнай паэмы К. Камейшы сімвалізуе трагедыю гэтай малой
беларускай вёсачкі, “сястры Хатыні”: Апошняя ёсць дата / У вёскі роднай Дальва: / 19
чэрвеня 1944 года… [20: 136]; Іх было 44, мірных жыхароў Дальвы, спаленых фашыстамі
разам з вёскай. Іх было 44: двое мужчын, 13 жанчын, 29 дзяцей. Самаму старэйшаму – 60
гадоў, самаму маладзейшаму – адзін годзік [20: 141]. Праз прызму дзіцячага ўспрымання
13-гадовага хлапчука Міколкі Гірыловіча, які цудам застаўся жывым, эмацыйна,
вобразна, але ў той жа час проста і зразумела пісьменнік раскрывае гісторыю знішчанай
ворагамі вёскі, а цяпер мемарыяльнага комплексу, створанага на месцы паселішча, які
ў наш час наведваюць людзі з розных краін свету. Сэнсавая структура гэтага сімвала
мнагаслойная і разлічана на актыўнае ўнутранае ўспрыняцце ўспрымальніка [23: 607],
у дадзеным выпадку чытача з яшчэ непрадузятым светабачаннем. Таму для палягчэння
ўспрыняцця тэксту дзіцячым чытачом пісьменнік выкарыстоўвае тапонім у простых
сінтаксічных канструкцыях: Прыйшлі у вёску. / У Дальве ціха. / Можа, мінула / Урэшче
ліха? / Ціха… [20: 141]. Прыём інверсіі набліжае тэкст да размоўнага маўлення, звыклага
і зразумелага дзецям: Дым чорны слаўся за ракой, / Ля Дальвы дзесь гарэла [20: 142].
Своеасаблівай метафарай, сімвалам Бацькаўшчыны, Айчыны, Радзімы выступае ў
творах харонім Беларусь: Беларусь! / Узараную, / дымную, / у лістоце бяроз і дубоў – /
абдымаю цябе, / неабдымную, / ты – багацце маё і любоў [16: 15]. Разнастайныя эпітэтыазначэнні (узараную, дымную, неабдымную) ствараюць выразны велічны і рэальны
вобраз беларускага краю, які ўражвае дзіцячае ўяўленне сваёй дакладнасцю, блізасцю.
Сімваламі малой радзімы, роднага куточка выступаюць гідронімы Іслач, Уса: Іслач – /
звісла вярбовае голле. / Іслач – хвалі злагоджаны ўздых. / Не ўцякай, / Не ўцячэш ты ніколі
/ З гэтых звонкіх бароў векавых [20: 51]. Метафарызацыя і персаніфікацыя тапонімаўсімвалаў надае ім большую вобразнасць і выразнасць, актывізуе ўвагу малога чытача:
Іскрыцца і гарыць ўся / Рака пушчанская Уса. / Яна віруе, весялуе, / Карэньчык кожны
абцалуе <…> Яна няўсыпная, Уса, / Цячэ па ўзгор’ях, / па лясах / І па вандроўніцкіх вусах.
/ Каля Дзяржынава ў бары / Я з ёю доўга гаварыў [20: 67].
Такім чынам, у прааналізаваных творах для дзяцей выкарыстаны амаль усе вядомыя
разрады тапанімічных адзінак. Яны арганічна ўваходзяць у мастацкую тканіну твораў
для дзяцей, спрыяюць верагоднасці і вобразнасці адлюстраванай рэчаіснасці, рэалізуюць
інфармацыйна-пазнавальную функцыю.
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Художньо-філософський світ у ліриці Я. Твардовського:
поетика земного і духовного
Через поетику збірки віршів Я. Твардовського «Znaki ufności» розкривається специфіка художньо-філософських та релігійних поглядів поета та його ставлення до світу
і людини в ньому.
Ключові слова: світогляд, інтертекстуалізація, любов, структура, градація, хрест.
Через поэтику сборника стихов Я. Твардовского «Znaki ufności» раскрывается специфика художественно-философских и религиозных взглядов поэта и его отношение к
миру и человеку в нем.
Ключевые слова: мировоззрение, интертекстуализация, любовь, структура, градация, крест.
Specific features of Ya. Tvardovskyy’s literary, philosophic and religious views and his
position about the world and the man’s place in it are analysed through the poetics of his
collection of poems “Znaki ufności”.
Key words: outlook, intertextualization, love, structure, gradation, cross.
Miłość ludzka nigdy nie jest gotowa,
zawsze tworzy się na nowo, rozwija się,
poglębia. <...>
Człowiek jest po to, żeby kochać
człowieka, a nie po to, by tego zabraniać,
wyrzekać się, stawać się nawet wrogiem”
Jan Twardowski1.[4, 225 - 275]
Мета статті полягає в тому, щоб через поетику охарактеризувати деякі особливості
художньо-філософських і релігійних поглядів Я. Твардовського та його ставлення до світу і людини в ньому.
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Ксьондз і поет Я. Твардовський (1915-2006) був надзвичайно цілісною, самодостатньою і щирою людино. «Trzeba – наголошував поет – być takim, jakim się jest, zachować
autentyzm, nie nakładać masek»2. Ніколи під тиском обставин не зраджуючи самому себе,
завжди залишаючись самим собою, він водночас активно втручався в життя.
Рушійною силою життєдіяльності Я. Твардовського були насамперед безмежна віра
в Бога и негайна потреба, борючись за людину в людині, послідовно впроваджувати
до життя християнські цінності. У зв’язку з цим поет поклав у підґрунтя своєї лірики
«najważniejszy dar, jaki otrzymujemy w swoim życiu»3 [4, 295], – любов («Miłość – to mój
temat»4). Це була глибоко зворушлива любов Я. Твардовського до Бога, виражена мовою
поезії («Wierszami mówic o Bogu»), любов до природи, всього живого в ній («Do albumu»,
«Bałem się» та ін.): «W moich wierszach, – говорить Я. Твардовський, – pzyroda jest jakby
osobnym bohaterem. <…> Pragnę przypominać, że świat przyrody nie pozostaje w izolacji od
człowieka. <…> Świat natury jest bardzo bliski człowiekowi»5 [4, 275 – 276]. І невипадково
вірш поета «Śpieszmy się » («Поспішаймо») посідає значне місце у свідомості польського
реципієнта.
Уся структура цього твору вказує на те, що його ліричний герой спрямовує свій монолог до когось Іншого. Починається «розмова» з заклику до адресата: «Śpieszmy się
kochać ludzi tak szybko odchodzą». Цей заклик набуває різних емоційних оцінок і семантично збагачується, якщо розглядати вірш Я. Твардовського в контексті творів багатьох
письменників, які порушували проблему любові – нелюбові до нього, разом з ним і після
нього. За умови створення такого контексту «семантичні потенції» (Р. Інгарден) вірша
активізуються реципієнтом, трансформуючись в його свідомості не лише в естетичному, а й в етичному вимірі. Недолюбити або розлюбити – означає такі процеси в психіці людини, які є болісними і не зникають упродовж життя. У цьому відношенні цікаві
смислові перегуки з віршем «Śpieszmy się» двох творів: один з них оповідання «Šalica
kave» («Чашечка кави»), яке написав словенський письменник Іван Цанкaр (Ivan Cankar,
1876-1918), другий – вірш російської поетеси Людмили Татьяничевої (1923-1980) «Говорят, что насильно не будешь мил…». Обидва письменники наголошують на фатальних
наслідках для психологічного стану людини, коли вона так чи інакше зневажливо поставиться до того, хто її щиро і глибоко любить.
«Много раз в своей жизни, – пиши І. Цанкaр, – я причинял боль любимому человеку.
Такой грех равносилен оскорблению святого духа, и нет ему искупления ни на том, ни
на этом свете. Его не забудешь, не сотрешь. <…> Любое другое воспоминание легко
стереть раскаянием и благими мыслями – это стереть невозможно. Камень на сердце
останется навсегда» [1].
У сюжетну основу написаного від першої особи оповідання «Šalica kave», що підкреслювало його сповідальний характер, покладено незначний буденній епізод: приїхавши до нужденного дому, де не було і крихти хліба, а мати у відчаю потайки ридала у безвиході, син, забажавши чашечку кави, яку нема ніде було взяти, пішов на горище писати
про любов. І раптом сталося чудо:
«Пришла мама; ступая медленно и осторожно, в руках она несла чашечку кофе. Сейчас лишь вспоминаю, что никогда она не была так хороша, как в ту минуту. Сквозь дверной проем пробивался косой пучок полуденного солнца прямо в глаза матери; от этого
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они становились еще больше и чище, в них отражался весь небесный свет, вся небесная
благодать и любовь. Она улыбалась как ребенок, который несет сердечный дар.
Я обернулся и злобно произнес:
– Оставьте меня в покое!.. Сейчас не хочу!
Она еще не успела подняться на верхние ступеньки, я видел ее лишь по пояс. Услышав мои слова, она не тронулась с места, только рука, державшая чашечку кофе, задрожала. Мать смотрела на меня испуганно, и свет в ее глазах угасал.
От стыда мои щеки запылали, я быстрыми шагами ступил ей навстречу:
– Дайте, мама!
Но было поздно, свет исчез в её глазах и улыбка исчезла с её губ.
Я выпил кофе и утешил себя мыслью, что вечером все же скажу ей ласковые, нежные
слова, без которых обманул её любовь. Но я не сказал ей этого ни вечером, ни на следующий день. Ни на прощание.
Спустя три или четыре года в чужбине, незнакомая женщина принесла мне в избу чашечку кофе. В тот миг я вздрогнул, сердце защемило и заболело с такой силой, что я готов
был вскрикнуть от боли. “Ведь сердце праведный судья, и ему чужда мелочность”» [1].
С І. Цанкaром суголосна Л. Татьяничева:
Полюбил –
Разлюбил,
Будто птицу убил,
А была эта птица
Певчей…
Разлюбил –
Это прошлому полный отбой,
Поворот,
Где толпа раздвоится.
Но всегда
Будет следом лететь за тобой
Нелюбовью убитая птица…
[3, 104].
Я. Твардовський спрямовує цей діалог дещо в інше річище, він з усією енергією
свого вірша намагається відвернути людей від рокових помилок, від легковажного ставлення до люблячої людини. Втрата любові – найвища втрата. Поет невипадково після
заклику «Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…» – змальовує в буденний спосіб
страшну пустку, перелічуючи предмети, що раптом втратили ознаки живого: «zostaną
po nich buty i telefon głuchy / tylko to co nieważne» [4, 140 ], – й не менш жахливу тишу:
«potem cisza normalna więc całkiem nieznośna» [4, 140]. Своєрідною відповіддю на слова
І. Цвагара: «Я < > утешил себя мыслью, что вечером все же скажу ей ласковые, нежные
слова…» (курсив мій. – Л. К.) – звучить думка Я. Твардовського: «Nie będź pewny że czas
masz bo pewność niepewna» («Не будь певним що маєш час бо певність непевна») [4, 140].
З гіркотою він констатує: «kochamy wciąż za mało i stale za późno» («кохаємо часто
мало і постійно запізно») [4, 140]. І за тими його словами бринить те саме запізнє розкаяння, яке у Л. Татьяничевої постало в образі нелюбов’ю вбитої птиці, а у І. Цвангара
вилилося в нестерпний біль вспомину.
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Як й І. Цвангар, і Л. Татьяничева, Я. Твардовський закільцьовує розвиток теми і тим
самим надає велику енергетичну силу своєму віршеві.
Śpieszmy się
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąć o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia
pierwszą2
[4, 140].

Поспішаймо
Поспішаймо любити люди швидко відходять
і ті, що не відходять не завжди повертаються
і ніколи не відомо говорячи про любов
чи перша є остання чи остання перша
(Підрядник)

«Śpieszmy się» – це найбільш світський твір поета. Зв’язком з Біблією слугує в ньому
саме розуміння любові як всеохоплюючого почуття, як виконання Божого Заповіту.
Я. Твардовський по-новому трактує євангельський метафоричний вираз – нести
свій хрест, що в його сприйнятті нерозривно з любов’ю»: «Dla mnie krzyż jest znakiem
miłości, a nie cierpienia. Jak patrzę na krzyż, to myślę, jak Jezus musiał ogromnie kochać ludzi,
skoro tak dla nich cierpiał»6 [4, 249]. Поет розуміє його як саме життя, як процес постійного сходження людини на хрест і зняття з нього. Несення свого хреста – за Я. Твардовським – це подолання різних нещасть (насамперед самотності і хвороб), унаслідок чого
воскресає душа, що пов’язано з великою радістю. Але є інші страждання – жертовні,
героїчні, коли людина обирає шлях загибелі за інших. Тоді ці люди сподобляються Христу і жертва їхня дорівнюється жертві Христової. Ось чому їхні душі в свої обійми бере
Богородиця.
Zdjęcie z krzyża («Znaki ufności»)
Rozmaite zdjęcie z krzyża bywają,
na przykład:
zdjęcie z krzyża samotności.
Ktoś cię nagle odnajdzie, ugości,
mówi na ty, jak w Kanie zatańczy,
doda miodu, szarańczy ujmie.

Зняття з хреста («Знаки надії»)
Різноманітне зняття з хреста буває,
наприклад:
зняття з хреста самотності.
Хтось раптом знайдеться, угостить,
мові на ти, як в Кані затанцює,
додасть меду, саранчу затримає.

Albo:
zdjęcie z krzyża choroby.
Wstajesz z łoża jak Dawid młody –
I już jesteś do procy gotowy,
gotów guza nabić Goliatowi.

Або:
зняття з хреста хвороби.
Встаєш з ложа як Давид молодий –
І вже до пращі готовий,
готовий гулі набити Голіафові.

Ale są takie krzyże ogromne,
gdy kochając – za innych się kona –

Але є такі хрести великі,
коли кохаючи – за інших конають –

To z nich spada się, jak grona wyborne –
w Matki Bożej otwarte ramiona.
[5 , 11]

То з них спадають як грона –
в Матері Божої розпростерті обійми.
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У вірш «Zdjęcie z krzyża», зміст якого ґрунтується на Біблійному тексті, відомий постулат «кожен несе свій хрест» конкретизується у життєво філософському вимірі й розгортається за типом градації зображеної дії: звільнення від духовного страждання (самотності) – перемога важкого недуга – жертовність заради людей. Для Я. Твардовського
це означало йти дорогою Христа.
Перше зняття з хреста здійснюється завдяки іншій людині: Ktoś cię nagle odnajdzie,
ugości, / mówi na ty, jak w Kanie zatańcy. Щасливий випадок не дав впасти в гріх відчаю.
Порівняння jak w Kanie zatańcy – інтертекст із Біблії – відсилає реципієнта до Весілля в
Кані Галілейській, до сотворіння Ісусом чуда. Проте людина в цьому разі пасивна. Активний той, хто дав їй своє сердечне тепло, завдяки чому вона повернула собі душевну
рівновагу.
Друге зняття з хреста людина здійснює сама. Переборовши хворобу, вона відчуває
велику фізичну радість від приливу сил, від їхнього відновлення для життя, діяння й
творчості.
Третє зняття – найважливіший крок – свідомий вибір людиною свого життєвого шляху. Вибір трагічний за своєю суттю. Жертва, яку людина вирішила принести заради інших, – це її життя. Але, загинувши, вона цим самим смертю смерть попрала.
Поет послідовно відстоює духовні цінності, які визначають життєтворчість людини.
Важливо, що дидактичність з її категоричною вимогою – так треба, – у нього приглушається теплотою бажання полегшити страждання іншим. Ліричний герой вірша «Gorętsza
od spojrzenia» («Тепліша від погляду») своїм завданням вважає випромінювання душевного спокою, повернення навколишньому оточенню рівноваги, гармонійного стану.
Вірш будується за принципом контрасту, коли протиставляються тепло і холод.
У першій строфі, що викликає почуття душевного холоду / байдужості, змальовується портрет значної персони з її офіційними візитами в різні краї. Персона оточена
протокольною увагою (над нею тримають парасолю). Такою людиною ліричний герой Я. Твардовського бути не хотів би. Головна причина викликаної відрази – відсутність сердечності, яка дорівнюється смерті: «srebrnym nieboszczykiem kręcą». Основну роль для вираження емоційного неприйняття нелюдськості відіграють холодне
штучне освітлення і холодні кольори – ознаки нежиттєвості віртуального, несправжнього світу:
Żeby nie być taką czcigodną osobą
której podają porasol
którą do Rzymu wysyłają
w telewizji jak srebrnym nieboszczykiem
kręcą
wieszają przy gwiazdach filmowych.
[5 , 10]

Щоб не бути такою поважною особою
якій подають парасольку
котра до Риму відправляють
в телебаченні як срібний небіжчик
крутиться
віщає при зорях фільмових.

Друга частина, де йдеться про людський ідеал ліричного героя, котрий намагається
бути послідовно вірним Божому заповіту: Люби ближнього свого – слугує світловим і
кольоровим контрастом першій строфі: холодному, як смерть, срібному кольору протистоїть теплий жовтий колір, що співвідноситься з світлом сонця, з життям:
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Ale być chlebem
który krają
żywicą którą z sosny na kadzidło skrobią
czymś z czego robią radio
źeby choremu przy termometrze śpiewało
zegarem który w samolocie jak obrazek ze
świętym
Krzysztofem leci
źółtym dla dzieci balonem –
a zawsze hostią małą
gorętszą od spojrzenia
co się zmienia w ofierze.
[5 , 10]

Але бути хлібом,
котрий ріжуть
живицею якy на кадило скребуть
чимсь с чого робить радіо
щоб хворому з термометром співало
годинником котрий в літаку як образок
із святим
Кристофом летить
жовтою для дітей кулею –
і завжди облаткою маленькою
стає теплішою від погляду
що змінюється в жертовності.

Проте для розкриття семантичної потенції цих строф недостатньо вказати на існуючий в них контраст тепла і холоду, світла і кольору: потрібно встановити взаємодію цих
явищ і тих інтенсіональних полів, які вони створюють. Так, відчуття холоду від кольору
срібний (біло-голубий) на фоні, можливо, синього неба підсилюється тим, що він є епітетом до реалії небіжчик. А відчуття тепла і радості виникає від образу жовтої для дітей
кульки. Інтенсіональне поле, створене епітетом жовтий, містить у собі годинник в літаку
(він світить жовтим електричним світлом) і форми кулі (кулька для дітей) і кола (годинник в літаку і облатка), що символізують гармонію. Образ годинника у літаку нагадує
про скороминущий життєвий час, облатка – означає вічність, звідси в підтексті заклик:
поспішайте, любити, поспішайте робити добро. Водночас у такий спосіб поет дає змогу вловити ту мить, коли змінюється психологічний стан людини, котра, дивлячись на
облатку і відчувши її тепло, знов відчула радість від тієї великої жертви, яку приніс Ісус
Христос для людей. Облатка, що випромінює тепло і душевну рівновагу, надихає людину
віддавати тепло свого серця іншим. А це є найвищим сенсом життя, який складається з
жертовності. Стає очевидним смисловий зв’язок вірша «Gorętsza od spojrzenia» з віршем
«Zdjęcie z krzyża». У свою чергу обидва твори є важливим складниками збірки «Znaki
Ufności» («Знаки надії»). Проте релігійні переконання поета не відокремлювали його
від широкого світу, він звертався до всіх, до віруючих і до атеїстів. Уважати Я. Твардовського лише релігійним, зокрема, католицьким поетом – означає обмежити його творчу
спрямованість борця за гідне життя людини. Певною мірою з цим був суголосний і сам
Я. Твардовський, коли зауважував:
«Myślę, że gdy ksiądz pisze wiersze, wychodzi w jakiś sposób poza getto religijne. Trafia
do człowieka inaczej, nie tylko przez kazanie czy katechizacje. Bo przecież są ludzie, do
których tamte formy duszpasterstwa nie docierają»7 [4, 288]
У жорстоке ХХ століття, з його суспільними і природними катастрофами, світовими
війнами, пануванням тоталітарних режимів, сталося те, коли в людині «znikło Piekło i
niebo» (з життя зникло Пекло і Небо) [2, 161], Ян Твардовський всім стилем свого ставлення до життя, щирим і мужнім Словом, в тому числі й поетичному, намагався поверну37

ти людині цілісність її душі. Розуміючи любов у самому широкому сенсі цього поняття,
він утверджував людину у вірі не тільки в Бога, а й у власні сили, в чому й полягає гуманістична спрямованість його світо погляду і життєдіяльності загалом. Звертався лі поет
до конкретної особи – А. Каменської, О. Івновської та ін. – або до широкого читача, його
думки сприймаються заповітом всім, що живуть на планеті, як, наприклад ці, що вчать
мужності і витримці:
…od zwykłych rzeczy naucz się spokoju
i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz [4, 371].
(от звичайних речей научись спокою
І запам’ятай що існуєш коли говориш що любиш).
На завершення варто наголосити, що навіть побіжний розгляд віддзеркаленої у віршах через поетику світоглядної і життєвої позиції Яна Твардовського, свідчить про те,
що глибше осмислення цього феноменального явища – не лише в польському, а і в європейському красному письменстві й культурі – потребує подальшого детального дослідження специфічних рис оригінальної художньої майстерності поета, бо, незважаючи на
велику літературу про нього, проблема залишається невичерпаною.
Примітки
«Любов людська ніколи не є готовою, завжди створюється знову, розвивається, поглиблюється. <…> Людина існує для того, щоб кохати людину, а не для того, щоб забороняти любов, відрікатися від неї і ставати навіть її ворогом». (Тут і далі переклад з
польського мій. – Л.О.)
2.
«Треба бути таким, яким є, зберігати аутентизм, не одягати масок».
3.
«дар, який отримуємо в своєму житті».
4.
«Любов – то моя тема».
5
«У моїх віршах природа є ніби особливим героєм. <…> Прагну нагадувати, що світ
природи не залишається в ізоляції від людини. <…> Світ природи є дуже близьким до
людини».
6.
«Для мене хрест – знак милості, а не страждання. Як дивлюся на хрест, то думаю,
як же Ісус мусив сильно любити людей, якщо так для них страждав».
7.
«Думаю, що коли ксьондз пише вірші, він виходить за межі релігійного гетто. Доходить до людини інакше, не тільки через проповідь або катехізацію. Адже є люди, для
яких ці форми не досягають мети».
1.
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АВТОРИТЕТ АВТОРА В НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ РЕЧИ
ТРАДИЦИОННОГО НАРРАТИВА
(на материале современного немецкого романа)
У статті розроблена класифікація невласне-прямої мови з точки зору лексичної
взаємодії «голоси» автора та «голоси» персонажа в сучасних німецьких романах, написаних від 3-ї особи, а також встановлено переважання нарраторіально-персонального класу невласне-прямої мови з очевидним пануванням авторського «голосу» і чіткими
лексико-семантичними межами мовної сфери персонажа.
Ключові слова: невласне-пряма мова, традиційний наратив, семантичний клас,
«точка зору».
В статье разработана классификация несобственно-прямой речи с точки зрения
лексического взаимодействия «голоса» автора и «голоса» персонажа в современных немецких романах, написанных от 3-го лица, а также установлено преобладание нарраториально-персонального класса несобственно-прямой речи с очевидным господством
авторского «голоса» и четкими лексико-семантическими границами речевой сферы персонажа.
Ключевые слова: несобственно-прямая речь, традиционный нарратив, семантический класс, «точка зрения».
In this paper the classification of free indirect discourse in terms of lexical interaction
«voice» of the author and the «voice» of the character in modern German novels written from
the third person is developed, and also the prevalence of narratorial-personal class free indirect discourse with the obvious dominance of author’s «voice» and the clear lexical-semantic
boundaries of the speech areas of the character is found.
Key words: free indirect discourse, the traditional narrative, semantic class, the «point of view».
Прием несобственно-прямой речи (далее – НПР), когда в одно целое соединяются авторское повествование и речь персонажа, привлекает внимание исследователей, начиная
с ХІХ века. В разное время ученые предпринимали попытки классифицировать НПР. В
качестве основных критериев для типологии НПР выступали структурный и семантиче© Казанкова Е.А., 2012
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ский. Так, разделение НПР по формально-структурной организации можно встретить в
работах А.А. Андриевской (1967) [1], Л.А. Соколовой (1968) [2], Е.Я. Кусько (1980) [3],
Н.Г. Бабаликашвили (1986) [4] и других филологов. В последнее время в работах ученых наблюдается стремление выявить структурные классы НПР с учетом семантических
особенностей этой формы передачи «чужой речи» [5; 6; 7; 8].
Среди подходов провести классификацию НПР по семантическому критерию, т.е.
в аспекте взаимодействия «голоса» автора и «голоса» персонажа, можно выделить несколько тенденций. Одна из них показывает желание исследователей свести все многообразие НПР к двум полярным типам: а) НПР, в которой преобладает «голос» автора, и
б) НПР, в которой доминирует «точка зрения» персонажа [9; 1; 10].
Кроме бинарной классификации существует еще и трехчленная типология НПР, в
которой авторы выделяют еще и промежуточный тип НПР. В предложенных классификациях с третьим типом НПР терминология варьируется, но суть одна: в промежуточном
типе НПР «голоса» автора и персонажа звучат на равных [2: 25; 11: 17; 12: 130—134; 4:
15; 13: 68—69].
Помимо указанных двух тенденций объединить все многообразные формы НПР в
два или три семантических типа, существуют также попытки увеличить их количество.
Так, Е.Я. Кусько, изучая корреляции разноплановых перспектив в НПР литературы ГДР,
выделяет пять видов НПР: 1) «латентную» НПР со скрытыми, имплицитными формами;
2) «аукториальную» НПР, в которой преобладает перспектива автора; 3) «аукториальноперсональную» НПР, в которой при кажущемся равноправии «точек зрения» доминирует
авторская позиция; 4) «персонально-аукториальную» НПР с преобладанием плана персонажа над планом автора; 5) «персональную» НПР, в которой «точка зрения» персонажа
полностью вытесняет авторскую позицию [3].
Среди всех предложенных семантических типологий НПР более близкой нам оказывается именно эта классификация, поскольку она учитывает градуальный характер
НПР. Однако, Е.Я. Кусько, впрочем, как и другие исследователи, не дает конкретных
методологических оснований, на основе которых можно было бы отнести отдельное несобственно-прямое высказывание к определенному семантическому типу НПР. До сих
пор степень проникновения «голоса» персонажа в авторский контекст внутри НПР остается недостаточно изученной методологической проблемой. Кроме того, поскольку в художественной прозе стандартные формы отображения «чужой» речи (прямая, косвенная
и несобственно-прямая речь) постоянно эволюционируют и трансформируются, одним
из неизученных вопросов является не только их семантическое наполнение, но и удельный вес в произведении. Необходимость устранить все указанные пробелы и определяет
актуальность настоящего исследования. Таким образом, целью данной работы является
разработка семантической классификации НПР с четкими «границами» каждого типа
НПР, а также установление количественного преобладания того или иного класса НПР в
современном немецком романе.
Материалом исследования стали пять немецких романов начала XXI века, написанных от 3-го лица (в терминологии Е.В. Падучевой – «традиционный навратив» [10: 337]):
1) А. Чаплет «Смерть в снегу» (2003) [14];
2) К. Дуве «Украденная принцеса» (2005) [15];
3) Ф. Гузен «Так много времени» (2007) [16];
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4) Д. Кельман «Измерение мира» (2005) [17];
5) Х. Кноблих «Зимние яблоки»(2003) [18].
За исключением романов Д. Кельмана, К. Дуве и Х. Кноблих, для которых характерна историческая тематика, остальные избранные нами произведения повествуют о современной жизни. В повествовании от 3-го лица особенности отображения НПР героев
находятся в определенном соответствии с особенностями повествовательной формы. В
таком повествовании автор обладает внешним и внутренним «всезнанием», т.е. он знает
о том, что происходит в душе каждого героя. В силу авторского “всеведения” происходит
объективное изложение событий.
В изученных нами произведениях методом сплошной выборки выявлены высказывания с несобственно-прямой речью. Втаблице1 представлены количественные данные об
объеме сплошной выборки в каждом отдельном произведении.
Количественная представленность НПР
в современном немецком романе (объем в знаках, %)

Таблица 1

Автор

Объем НПР

Объем всего текста:

Чаплет
Дуве

48 920 (10,2%)
15 244 (2,6%)

481 141 (100%)
581 684 (100%)

Гузен

54 055 (9,4%)

572 612 (100%)

Кноблих
Кельман
Итого:

2 129 (0,7%)
17 143 (4,1%)
137 491 (3,4 а.л.)

296 346 (100%)
419 548 (100%)
2 351 331 (58,8 а.л.)

Как можно судить по табличным данным, в современном немецком романе с объективным характером повествования НПР симптоматично представлена: ее удельный вес
колеблется от 0,7% до 10,2%. Причем, чем выше степень психологизма в повествовании,
тем большая доля НПР для него характерна.
Прежде чем перейти к методологическим основаниям семантической классификации НПР, следует перечислить лексико-семантические маркеры «голоса» персонажа,
удельный вес которых внутри несобственно-прямой реплики и будет определять семантический класс НПР. В рассмотренных романах в качестве лексико-семантических «следов», указывающих на «точку зрения» персонажа, выступают следующие лексические
средства:
а) модальные слова (gewiss, bestimmt, vielleicht, wirklich, sicherlich, и др.);
б) указательные слова (dieser, die; derartig, solcher и др.);
в) усилительные слова (zudem, außerdem, noch, überdies, so, gar, zu);
г) частицы (doch, ja, denn, eben, überhaupt, durchaus, sogar, halt, erst, mal);
д) локативы (hier oben, drüben, hier, herauf, hinauf, dort, dorthin, drunten);
е) темпоральный дейксис (damals, irgendwann, heute, morgen);
ж) междометия (ach, oh, ähm, mein Gott!, gottlob, na ja);
з) утвердительные и отрицательные слова (ja, nein): Sie konnte sich nicht entscheiden,
welches Kleid denn nun das allerschönste war, das rosenfarbene oder das dunkelblaue aus
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Atlas oder das grau-schwarze mit der elfenbeinfarbenen Spitze. Nein, das grün-goldene dort.
[15: 236];
и) постпозитивный субъектный коррелят (постпозитивная репрезентация имен, профессий тех лиц, чьи мысли передаются в НПР): Oskar hat gewonnen, ihr Oskar. [18: 182];
к) отдельные словечки, принадлежащие речи персонажей (wunderfitzig, Eine-MillionEuro-Frage, Tugendterror, erklärungsbedürftig, karrieregeil);
л) эмоционально-экспрессивная лексика, отражающая устную разговорную речь и
сближающую НПР с прямой речью персонажа (der Lackaffe, der Dummkopf, der Mistkerl,
der Idiot, der Blödsinn, mitkriegen, verdammt);
м) лейтмотивные словечки или фразы героев (Ihre Königliche Hoheit, eine Frau wie
Sie, am Ende sei eben doch Hans was Heiri und Heiri was Hans, ansehnlicher Ehegemahl, die
Scheißegal-Haltung, der sentimentale Hund);
н) регионализмы, слова с уменьшительно-ласкательными аффиксами, (Leberle,
Brägele, Büble, Männi, Rucksäckle, Fäustchen, Söhnchen и др.);
о) фразеологизмы и устойчивые выражения (jemanden im Stich lassen, jemandem
Flausen in den Kopf setzen, jemandem das Herz zersprengen, unverrichteter Dinge abreisen,
sein blaues Wunder erleben, die Klappe halten);
п) иноязычные слова (Chocolat maison, so lovely, so brightly, so wonderful, Monsieur,
Pate de foie и др.).
В НПР рассмотренные лексико-семантические средства редко представлены единично: в любом литературном произведении они в большинстве случаев встречаются
в различных комбинациях друг с другом. Для выявления степени проникновения «голоса» персонажа в несобственно-авторский контекст (полифонии, или интерференции
двух речевых сфер) возникла необходимость установить для каждого отдельного случая НПР коэффициент насыщенности текста лексико-семантическими маркерами, которые определяют «речевую сферу» персонажа. Рассмотрим следующий пример: Wobei
die militärisch korrekte Haltung, die keinen Wiederspruch duldende Gebärdensprache wie
überhaupt das ganze Auftreten des Parkplatzwächters das Japanische an seinem Großvater
erst richtig zum Vorschein brachte, um nichts zu sagen, offenbarte. Ja, es gab gar keinen
Zweifel, daß sein Großvater in seinem tiefsten Innern eigentlich dieser Japaner war! [16: 13].
Для вычисления коэффициента насыщенности данной реплики лексико-семантическими
средствами необходимо разделить число подчеркнутых в тексте лексико-семантических
элементов (9) на общее количество слов в несобственно-прямой реплике (49). Таким образом, степень насыщенности приведенной фразы лексико-семантическими элементами, указывающими на перспективу персонажа, составляет 0,18. Путем математического
анализа для каждого из 369 примеров НПР во всех пяти произведениях удалось высчитать «свой» коэффициент, существенный для разработки градуальной семантической
классификации НПР.
Предлагаемая классификация НПР представляет собой континуум, на одном полюсе которого находится НПР, в которой преимущественно слышен «голос» автора,
на другом полюсе расположена НПР с преобладающей перспективой персонажа. Исходя из основополагающего признака НПР (двуголосия, или взаимодействия авторской
речи и речи персонажа), в данном исследовании классификация НПР состоит из пяти
семантических типов:
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1) нарраториальная НПР, для которой характерно господство авторской позиции и
стремление коэффициента к нулю (коэффициент колеблется в пределах от 0,0001 до
0,04), например: Und wirklich: Als Humboldt noch in derselben Nacht, während Gauß im
Nebenzimmer so laut schnarchte, daß man es in der ganzen Wohnung hörte, die belichtete
Kupferplatte mit einer Lupe untersuchte, erkannte er darauf gar nichts. Und erst nach einer
Weile schien ihm ein Gewirr gespenstischer Umrisse darin aufzutauchen, die verschwommene
Zeichnung von etwas, das aussah wie eine Landschaft unter Wasser. Mitten darin eine Hand,
drei Schuhe, eine Schulter, der Ärmelaufschlag einer Uniform und der untere Teil eines Ohres.
Oder doch nicht? [17: 17]. Коэффициент для данной реплики равен 0,03;
2) нарраториально-персональная НПР, в которой, несмотря на встречающиеся лексико-семантические «следы» речи персонажа, все же преобладает «голос» автора (пределы
коэффициента от 0,1 до 0,4): Die Nordlandfahrt hatte ihn schon genug gekostet. Er durfte
gar nicht darüber nachdenken, was er währenddessen in Pargo und Rom alles hätte verdienen
können. Bis er zu Hause ankam, würde es Juni sein, und den Sommer würde er brauchen, um sich
von diesem Winter zu erholen. Und wie sein Kostüm aussah! Die Hosen waren fast durchgewetzt
und die Punkte aus Maulwurfsfell auf seinem schönen Rock ganz grau und mottig. [15: 39];
3) диффузная НПР со слитыми голосами рассказчика и героя, в которой нельзя однозначно определить, кому принадлежит «голос» говорящего (коэффициент равен нулю).
В таких случаях можно говорить о полной интерференции двух речевых сфер, или о
полном слиянии двух «голосов» внутри несобственно-прямого высказывания, например: Wie hatte er das nicht sehen können? [16: 32];
4) персонально-нарраториальная НПР, в которой, благодаря многочисленным лексико-семантическим элементам, «точка зрения» персонажа выступает на передний план
(пределы коэффициента 0,5—0,8): Aber er würde es ihnen wieder und wieder erklären, sooft
sie wollten. Er würde auf alle Fragen antworten. Er würde niemals darum bitten, endlich in
Ruhe gelassen zu werden. Er würde nicht ungeduldig werden, nicht abweisend, nicht zornig,
nicht laut. Er würde noch nicht einmal darauf bestehen, endlich zu seiner Frau vorgelassen
zu werden. [14: 50];
5) персональная НПР, когда вся несобственно-прямая реплика состоит из слов речевой сферы персонажа: Noch nicht! [17: 65]. Персональной НПР свойственно стремление
коэффициента к 1 (в пределах от 0,9 до 1).
Таблица 2
Продуктивность семантических классов НПР в рассмотренных романах
Класс НПР, автор
Чаплет
Дуве
Гузен Кноблих Кельман Итого
Нарраториальная НПР
21 (II)
2 (II)
20 (II)
—
4 (II)
47
Нараториально103 (I)
21 (I)
105 (I)
10 (I)
47 (I)
286
персональная НПР
Диффузная НПР
16 (III) 1 (III/IV) 10 (III)
—
—
27
Персональнонарраториальная НПР
Персональная НПР
Общее кол-во случаев НПР

2 (IV)

1 (III/IV)

1 (IV)

—

1 (III/IV)

5

—
142

—
25

—
136

—
10

1 (III/IV)
53

1
369
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То, как соотносятся семантические классы НПР в рассмотренных текстах, представлено в таблице 2. Ранг (I–IV) показывает количественную представленность пяти семантических классов НПР в каждом произведении.
Таблица 2 показывает, что для всех проанализированных произведений закономерно
доминирование нарраториально-персональной НПР над другими классами НПР. Среди
всех представленных случаев нарраториально-персональной НПР наиболее продуктивный коэффициент 0,1. Это говорит о том, что для «традиционного нарратива» с объективным повествованием от 3-го лица характерен авторитет автора, несмотря на отчетливые
лексико-семантические «следы» речевой сферы персонажа. Далее по частоте употребления следует нарраториальная НПР с единичными вкраплениями «голоса» персонажей в
художественной ткани произведения. При этом в реалистической прозе А. Чаплет и Ф.
Гузена ее удельный вес вдвое выше, чем в историческом романе Д. Кельмана и стилизованном под средневековье романе К. Дуве. В исследованных текстах диффузная НПР
представлена симптоматично, а в некоторых произведениях и вовсе отсутствует (это свидетельствует о низкой степени синкретизма речевых сфер автора и героя и о четкости
границ этих речевых сфер внутри НПР современного немецкого нарратива). Одной из
причин, определяющих невозможность установить, кто говорит (автор или персонаж) в
отрезке с НПР, является передача в форме НПР мыслей нескольких разных персонажей,
а не одного героя. Интересно также, что в рассмотренных романах (несмотря на семантические особенности третьеличной повествовательной формы: произвольную степень
полноты и объективность в изложении событий, когда автор обладает «внешним» и
«внутренним» всезнанием) количество персонально-нарраториальной НПР небольшое.
Минимально представлен и другой полярный случай НПР – персональная НПР. Этот вид
НПР преобладает в произведениях с «потоком сознания» или в свободном косвенном
дискурсе (субъективном повествовании, формально построенном от 3-го лица, но полностью передающем мироощущение персонажа). В исследованных произведениях НПР
с максимально проявленной линией героя встречается в редкие моменты наивысшего
психологического напряжения. В целом, в произведениях с бóльшей степенью психологизма представлена бóльшая доля персонально-нарраториальной и персональной НПР,
поскольку перевес плана персонажа в НПР соответствует углублению процесса психологизации художественной прозы.
Таким образом, в современном немецком нарративе с повествованием от 3-го лица
частота употребления НПР колеблется в пределах от 0,7% до 10,2%. В произведениях с
бóльшей степенью психологизма удельный вес НПР выше. Количественный анализ разработанной градуальной классификации НПР показал продуктивность такого семантического класса НПР, в котором отчетливо слышен голос персонажа (в отличие от художественной прозы XIX—XX вв.). Одним из факторов, детерминирующих эту тенденцию,
является семантика повествования «традиционного нарратива», когда автор берет повествовательную инициативу на себя и в НПР произвольно дает отрезки «чужой» речи.
Семантические особенности данной повествовательной формы обуславливают и авторитет автора в нарраториально-персональной НПР (т.е. очевидное преобладание авторский линии над элементами из речевой сферы героя), поскольку во всех рассмотренных
романах число самого продуктивного коэффициента насыщенности несобственно-прямой реплики лексико-семантическими «следами» речи героя равно 0,1. Доминирование
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нарраториально-персонального класса НПР способствует уменьшению дистанции, с одной стороны, между автором и героем, с другой стороны – между читателем и героем.
Кроме того, для речевых сфер автора и героя в НПР наряду с отчетливостью границ при
авторитете автора характерна низкая степень синкретизма (т.е. полифония): за редкими
исключениями «голоса» автора и героя не сливаются в один, а звучат каждый по-своему.
Помимо этого, в рассмотренных произведениях «традиционного нарратива» также возникает незначительная психологизация отдельных повествовательных сцен посредством
НПР с максимально выраженной линией героя (персональной и персонально-нарраториальной НПР).
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(Львів, Україна)
МЕТАФОРИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ
ЛОКАТИВНОГО ПРИЙМЕННИКА В

Стаття присвячена дослідженню вживання в українській мові первинного прийменника в (та його варіантів) із метою виявлення його концептуального змісту. Описані
основні метафоричні зв’язки між репрезентативними відношеннями прийменника в.
Ключові слова: прийменник, просторові відношення, метафоричний зв’язок, концептуальний зміст.
Статья посвящена исследованию употребления в украинском языке первичного
предлога в (и его вариантов) с целью выявления его концептуального содержания. Описаны основные метафорические связи между репрезентативными отношениями предлога в.
Ключевые слова: предлог, пространственные отношения, метафорическая связь,
концептуальное содержание.
The article investigates the use of Ukrainian preposition v (and its variants) with the aim of
revealing its conceptual content. The basic metaphorical connections between representative
relations of the preposition v have been described.
Key words: preposition, spatial scene, metaphorical connections, conceptual content.
Проблема визначення статуса прийменника в українському мовознавстві актуальна вже понад півстоліття, але однозначності серед науковців немає. На прийменники
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як лексико-граматичний клас існує кілька поглядів, основні з яких описані у [1: 330;
2: 5–7]. Найбільш дискусійним питанням є наявність/відсутність і характер лексичного
значення у прийменника. Як зазначають укладачі пробного зошита “Українські прийменники: Синхронія і діахронія”, “прийменникам властиве категорійно-дейктичне (морфологічний аспект) і контекстно-лексичне (індивідуальне вторинне) значення” [3: 6]. Але
дослідники сходяться у тому, що прийменник – одна з основних мовних одиниць, яка репрезентує просторові відношення. Українські прийменники досліджувались у структурному і функціональному аспектах, вивчалися принципи лексикографування [5: 41; 2]. Зараз ведеться робота над міжнародним науковим проектом “Слов’янські прийменники у
синхронії і діахронії: морфологія і синтаксис” [4], у межах якого була розроблена база даних українських прийменників на основі корпусу текстів [див. 5: 43]. Дж. Лакофф, Р. Ленекер, В. Еванс і А. Тайлер та ін. показали, що центральними значеннями прийменників
є локативні, але метафоричний розвиток значень часто буває неочікуваним, а зв’язки між
значеннями доволі складними [6; 7; 8]. Мета статті полягає в описанні репрезентативних категорій значень первинного прийменника в (та його варіантів) української мови.
Можна припустити, що прийменники як абстрактний клас слів накопичували переносні
значення протягом століть. Актуальність статті визначається недостатньою вивченістю
відображення когнітивних структур у категоріях значень прийменника в українському
мовознавстві.
За Б. Величковським, сприйняття простору характеризується множинністю (надмірністю) своїх операцій і спеціально налаштоване на функціонування в нормальних умовах життєдіяльності [див. 9: 165]. Просторові відношення є співположенням у просторі
будь-якого предмета, дії (події), ознаки і певного просторового орієнтира – локуму [10:
6]. Оскільки людина не мислиться поза простором і людина не мислить світ без простору
(тобто концепт ПРОСТІР є не просто універсальним, а одним із базових, що підтверджується А. Вежбицькою [11: 141]), характеристики просторового сприйняття переносяться
і на сприйняття та вербалізацію тих концептів, які експлікують абстрактні, не представлені фізично поняття, що Дж. Лакофф і М. Джонсон називають онтологічною метафорою [12: 35]. Такий ментальний механізм є причиною значної полісемії прийменників.
Загальний реєстр прийменників української мови досить великий, якщо брати до
уваги не тільки непохідні, а й похідні прийменники, і нараховує 256 одиниць [2: 15]. Одним з найчастотніших у вжитку є прийменник в (у, уві). Семантика цього прийменника в
українській мові сильно розмита, як і в усіх непохідних прийменників. Однак центральним значенням конструкцій з в є локативне, прийменник уживається на означення предмета, місця, простору, всередині якого знаходиться інший предмет або всередину якого
спрямована дія [13: 71]: У коробці сиділо троє кошенят.
А. Вежбицька вказує на те, що концепт ВСЕРЕДИНІ (у межах концепту ПРОСТІР),
який семантизується за допомогою відповідних прийменників, може виступати в ролі
лексичної універсалії [11: 156]. Український прийменник в (у, уві) так само, як і російський прийменник в (во), сягає давньоруського въ, въ(н)- і праслов’янського *vъn (13:
262). З.Д. Попова відзначає, що, оскільки прийменник в походить від лексеми *vъn, яка
мала значення всередину, утворилася прийменниково-відмінкова форма в + місцевий
відмінок, що позначає локатив, усередині якого щось знаходиться або відбувається [15:
407]. В. Еванс і А. Тайлер подають схематичне зображення прото-сцени (proto-scene)
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прийменника in англійської мови: просторові відношення, в яких траєктор вміщений в
орієнтир [8: 179].
Отже, прийменник в (у) реалізує центральний тип відношень: орієнтир має очевидні
фізичні межі (стінки), між якими знаходиться траєктор, існує і зовнішній простір, який
знаходиться поза орієнтиром і до його вмісту не входить.
Місце
У Тараса у шафах безліч старого одягу.
Вони говорили у його кабінеті.
У кімнаті стіл зсунений так, що, сидячи при нім, С. одночасно сидів боком до клавіатури старезного фортепіано.
Ресторан був уже зачинений, і в залі сиділи лише свої.
Джип відкритий, у ньому холодно.
Наведемо приклади, що ілюструють роботу ментального механізму, який базується
на вживанні метафори КОНТЕЙНЕР [12: 54–55], коли орієнтація “ззовні – всередині”
переноситься на природне середовище і простори, які не мають видимих меж:
С. знову чекає у вказаному місті.
Вони приїхали до вілли у горах.
Він оповідатиме про різні способи легкого існування у Львові.
Оскільки люди нездатні у певний момент часу охопити (побачити) світ в цілому, а
бачать тільки його частини, ми поміщаємо видиме в рамки, окреслюємо межі предметів
і явищ навколишнього світу, зосереджуючи увагу на певному (конкретному) просторі:
“Ми концептуалізуємо поле зору як вмістище, а те, що бачимо – як вміст усередині нього” [12: 55]. Таким чином, в окреслений простір може бути поміщений інший предмет.
У нашому сприйнятті простір стає ВМІСТИЩЕМ і тоді, коли його межі визначаються
іншими чинниками:
Знимки Себастьяна Бачинський знайшов у чеському фотожурналі.
У конверті квиток на поїзд до Праги і короткий лист від консільйорі, в якому сказано, що К. мусить терміново виїздити зі Львова.
Потім С. зробить кілька знимок так, щоб найсуттєвішим у кадрі була різна К.
У світлі спалаху він бачить, що всі вони на висоті Цитаделі.
Якщо конверт є очевидним вмістищем, у який вкладають лист, квиток або щось
подібне, то кадр є контейнером метафоричним. Кадр є аналогом поля зору, тільки його
вимір обмежений об’єктивом, розмір може вар’юватися, залежно від бажання фотографа; і лише на фотографії можемо бачити, як те, що було у кадрі, потрапило у визначені
межі. Але фотографія є двовимірною, це – поверхня, НА яку нанесене зображення, яке
потрапило У КАДР. Отже, кадр, як і поле зору, є ВМІСТИЩЕМ, а продукт певних операцій – фотографія – лише відбитком вмісту кадру. Спалах, подібно до поля зору, вихоплює
обмежений фізичний простір, створює межі орієнтира. Лист – текст, написаний на папері, концепт ТЕКСТ метафорично структурований у термінах ВМІСТИЩА (структурна
метафора, відповідно до [12: 31–35]).
Себастьян тримає в руках фотографію за фотографією.
Т. і М. вбрані у солдатські шинелі, а в руках — дерев’яні макети довгих рушниць.
Руками людина тримає, бере, кладе і виконує інші операції так, що руки виступають орієнтиром, а предмети (фотографія, макети довгих рушниць) – траєктором. Доло48

ню можна скласти таким чином, що всередину можна буде чогось налити, насипати або
покласти. І незважаючи на те, що рука не завжди може вмістити повністю предмет, все
одно діє метафора РУКА – ЦЕ ВМІСТИЩЕ. Так само, якщо інший траєктор частково
вміщений всередину іншого орієнтира:
Хлопець у вусі мав грубий кульчик.
У реченні
Катерина тримала в пальцях якийсь листок.
локативні відношення теж структуруються метафорою РУКА – ЦЕ ВМІСТИЩЕ,
крім того накладається синекдоха: пальці є частиною руки.
Одяг та взуття є очевидною оболонкою, тіло людини вміщується всередину одягу:
Вони попереодягаються у чудернацькі костюми.
Пересичений сонцем ранок застане К. на старій величезній канапі вбраною у два
плащі і сплячою.
Зібрана разом велика кількість однорідних траєкторів теж може концептуалізуватись
як контейнер:
За війни мій дід був у пробивній чоті.
Р. Ленекер зазначав, що форма об’єкта також зазвичай є частиною нашої ментальної
репрезентації цього об’єкта [16: 208–209]. Ґрунтуючись на цьому В. Еванс і А. Тайлер
описали один із типів відношень, які репрезентує англійський прийменник in: якщо форма обмеженого орієнтира безпосередньо пов’язана з його межами, то in може позначати
відношення, в яких форма орієнтира становить і сутність об’єкта, і його межі [8: 196].
Подібний механізм актуальний і для носіїв української мови:
Треба поставити стільці в коло.
Станьте в одну лінію.
Мохнатий – великий, бородатий, волосся зібране у хвіст.
Ціль, напрямок (куди)
Траєктор переміщується в межі орієнтира:
Ф. допоможе С. піднятися у повітря, він буде тягнути трос.
Повітря – всеохопна субстанція, яка має видимі для людського ока межі, що визначаються поверхнею землі та води; повітря орієнтоване вгору – все, що вище землі і води,
знаходиться у повітрі.
В українській мові в позначає також відношення, які репрезентують проникнення
всередину чогось (ціль):
К. поспішає в готель, де має призначену зустріч.
Вже вночі всі їдуть туди, де М. працює, – в парк, до атракціонів.
Вже при відході він вкладає наговорену касету в магнітофон.
Він казав, що через кілька хвилин їде в гори на спеціальну віллу.
Він шукає її у друзів, телефонує у різні місця. (Віртуальне проникнення у місце за
допомогою телефону.)
За допомогою прийменника в може семантизуватися проходження крізь щось, за чим
безпосередньо розміщується ціль (тобто орієнтир є одночасно межею і частиною більшого об’єкта чи обмеженого орієнтира) – ще один випадок синекдохи:
Він показує, як проходили лінії фронту серед міських вулиць, як стріляли з вікон у
вікна навпроти.
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Пробійна чота вибігала через вулицю в браму того будинку, перебігала через подвір’я
і вбігала у пролом до колій.
Нарешті М. з Т. забіжать у якусь щілину, чуючи колію поруч.
Весь час Кріста уважно вдивляється в Себастьяна, в руки, зміну виразу очей, вона
вдивляється в артикуляцію.
В останньому випадку траєктор орієнтований на фізичне тіло, за яким знаходиться
сутність, тобто ФОРМА – МЕЖА ОРІЄНТИРА, ЗМІСТ (СУТЬ) – ОБМЕЖЕНИЙ ФОРМОЮ, ЗМІСТ (СУТЬ) – ОРІЄНТИР.
Метафоричне переосмислення прийменника в для мовної концептуалізації часових
відрізків (у минулому, в майбутньому, у той час), емоційних станів (у відчаї), соціальних
станів (в жалобі, в затишку, у безпеці) також обумовлено актуалізацією елемента значення ‘всередині’.
Час
Напередодні зими, в листопаді, коли темніє, а ліхтарі ще не світять, у львівському
барі “Нектар” сидять люди-після-роботи.
Поїзд з Праги відходить в полудень.
М. цілий час виголошує свої містичні страхи в часі ранішнього експерименту.
Події, дії, заняття, стани
Консільйорі сам запропонував К. бути її провідником і опікуном у дослідженні львівських структур.
К. ще кілька разів вертатиметься до запитань про роботу, але С. заглиблений у
своє.
К. стоїть поруч, слухає – він у своїй стихії, він може будь-що.
Він відчиняє каруселі, чортові колеса, гойданки, електромобілі, засвічує усі світла,
запускає усе в рух.
С. знає, що ранкова таємниця може викритися лиш у такий спосіб – змішувати
знимки ще і ще.
Цілий день С. бігає по магазинчиках та базарах у пошуках харчів для запланованої
вечері.
У деяких випадках позначення стану зумовлене метонімічними зв’язками:
К. була в дорозі до Львова вже майже добу.
Пересувається траєктор ПО дорозі, місце дає назву стану.
Важливою особливістю сприйняття простору є, зокрема, бінокулярне сприйняття
глибини, зумовлене фізіологічними факторами (докладніше див. 9: 165–167). Саме ця
властивість сприйняття обумовлює, мабуть, те, що в багатьох прийменникових конструкціях із в (у, уві) не просто зберігається значення якогось обмеженого простору, а й розвивається значення глибини, на що вказує здатність прийменника поєднуватися з лексемами, які позначають глибину. Видається, що саме концепт глибини є основним у метафоричному розвитку значень цих конструкцій. Розглянемо деякі приклади, починаючи
зі словосполук, які виражають локативні відношення: у морі (глибоке море); у криниці
(глибока/бездонна криниця); у (глибокій) долині; у (глибокій) норі; у тарілці (мілка/глибока тарілка). У цих прикладах наявний простір, для якого глибина є природною ознакою,
в інших прикладах глибина метафорична: у глибині очей (у глибоких/бездонних очах; її
очі – безодня); у космосі (бездонний космос). Темпоральні значення також можуть бути
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“глибокими”: в ту ніч (глибока ніч), у глибокій давнині, у глибині століть. Так, і деякі
події, дії чи заняття сприймаються не тільки як такі, що мають горизонтальні межі, але і
вертикальні (глибину): заглибитись у роботу, заглибитись у справу, погрузнути з головою у проблемах, поринути у спогади. Продуктивні метафори глибини простежуються
у концептах станів, оскільки стан сприймається як контейнер або рідка речовина (для
якої теж потрібен контейнер): уві сні (глибокий сон); у глибокому відчаї; в очах, повних
відчаю (тут, згідно з ідеєю, висловленою в роботі Лакоффа і Джонсона [12], відчай є
РЕЧОВИНОЮ у ВМІСТИЩІ – в очах, а в попередньому прикладі відчай – вмістище, в
якому знаходиться людина); у горі (глибоке горе). “Вмістища”, які людина не може побачити або відчути фізично, все одно в мові набувають конкретних форм, які можна заповнити: у серці, в душі (серце, сповнене радості; на дні серця/душі); у голосі помітний/
відчувається холод.
Б. Величковський на основі стереографічних досліджень зробив висновок, що
сприйняття глибини потребує менш виражених перепадів яскравості (меншого контрасту), ніж сприйняття форми [9: 167]. Тому, сприйняття глибини вимагає менших енергетичних затрат. Цим можемо пояснити те, що концепт ГЛИБИНА так широко інтегрується в інші непросторові концепти, а зовнішні форми об’єктів, які оточують людину,
рідше використовуються для метафоричного переосмислення. Можна припустити, що
саме цей фізіологічний чинник пояснює те, що прийменник в є найчастотнішим у мовній
експлікації локуму.
Отже, концепт ГЛИБИНА є одним із базових у метафоричному розвитку значень
прийменника в (у, уві). Відношення ТРАЄКТОР знаходиться ВСЕРЕДИНІ ОРІЄНТИРА
характеризують словосполуки з в (або іншими варіантами) на позначення статичної локалізації, руху в просторі, часової організації та абстрактних понять.
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ДЕЙКСИС ДІЄСЛІВНИХ ЛЕКСЕМ У СЛОВАХ АВТОРА
Стаття присвячена дейксису дієслівних лексем у словах автора, що, в свою чергу,
робить внесок у теорію дейксису. Прослідковуються анафорично-катафоричні зв’язки
між словами автора та прямою мовою.
Ключові слова: дейксис, анафора, катафора, слова автора, передпозиція, постпозиція, антецедент, репрезентант, анафор, лівий актант, правий актант, репрезентуюча
функція.
Статья посвящена рассмотрению дейксиса глагольных лексем в словах автора,
что, в свою очередь, вносит вклад в теорию дейксиса. Прослеживаются анафорическикатафорические связи между словами автора и прямой речью.
Ключевые слова: дейксис, анафора, катафора, слова автора, предпозиция, постпозиция, антецедент, репрезентант, анафор, левый актант, правый актант, репрезентирующая функция.
The article deals with the consideration of the deixis of verbal lexemes in the reported
speech that, in its turn, contributes to the theory of deixis. Anaphoric and cataphoric coherence
between the reported speech and the direct speech is traced.
Key words: deixis, anaphora, cataphora, reported speech, preposition, postposition, antecedent, representant, anaphor, left actant, right actant, representative function.
Проблема дослідження дейксису ще з давніх часів цікавила вчених, однак перші праці були присвячені розгляду даного явища у граматиці. Згодом нею зацікавився німецький вчений К. Бругманн. На роботу К. Бругманна опирався видатний психолог і лінгвіст
К. Бюлер, який у своїй роботі “Теорія мови” досліджував дейксис. На даний час ця проблема залишається актуальною і розроблена у роботах, таких лінгвістів як Дж. Лайонз,
Ю.Д. Апресян, А. А. Уфімцева, І. А. Стернін, В. І. Шаховський, Р. Якобсон та багатьох
інших [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Актуальність даної проблеми спричинена тим фактом, що з
другої половини XX століття дейксис отримав характеристику універсальної категорії,
яка функціонує на всіх мовних рівнях, проте кількість теоретичних та практичних робіт,
присвячених дослідженню явища дейксису у словах автора та прямій мові, є недостатньо
вивченою.
У лінгвістиці доволі поширеним є визначення поняття “дейксису” О. О. Селівановою, яка вважає, що дейксис – це указівна функція мовної одиниці, яка передбачає локалізацію й ідентифікацію осіб, предметів, подій, процесів відносно просторового та часового контексту, який створюється актом висловлення й комунікантами. Дейксис актуалізує 1) компоненти ситуації мовлення, зокрема, вказує на її учасників (мовця та адресата)
і тих, хто не бере участі у ситуації (рольовий дейксис); 2) локалізацію предметів відносно
мовця (просторовий дейксис); 3) часову орієнтацію спілкування (часовий дейксис); 4)
причину; 5) мету спілкування [8: 109-110].
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Ю. Д. Апресян у своїй роботі розрізняє первинний та вторинний дейксис. Первинним
дейксисом він називає дейксис діалога, тобто дейксис звичайної мовної ситуації, в якій
мовець та реципієнт бачать один одного і їм обом є доступним фрагмент навколишньої
обстановки. Що ж стосується вторинного дейксису, то йому автор дає визначення наративного дейксису, або дейктичної проекції, так як він не має безпосереднього зв’язку
із мовною ситуацією. Це є дейксисом переказу, в тому числі і художнього оповідання, в
якому дейктичні слова використовуються для зображення чужої свідомості і виконують
анафоричну та катафоричну функції [3: 276].
Дейксис слугує для актуалізації компонентів ситуації мовлення і компонентів денотативного змісту висловлювання. Носіями дейктичної функції можуть бути лексичні
одиниці і граматичні категорії [9: 128]. Що стосується граматичних категорій, то варто
зазначити, що дейктичний характер притаманний дієслівним категоріям часу, таксису
та особи.
Універсальність дейксису полягає в тому, що мовний процес неможливо уявити без
дейктичних одиниць, орієнтованих на мовця та реципієнта, а речення неможливо вимовити не вказуючи на час та простір. Власне кажучи, категорія дейксису належить до тих
мовних категорій, які дозволяють глибше проникнути в суть мовної комунікації.
Необхідно вказати, що у словах автора ми спостерігаємо дейксис різного виду: часовий дейксис та лінійний дейксис.
Часовий дейксис вказує у який момент (минулий чи теперішній) триває висловлення, яке фіксується прямою мовою: (1) ‘I adore you’ he said. (2) ‘I don’t know half the people
here,’ she says, in her low voice.
Лінійний дейксис будується на анафорично-катафоричних зв’язках. Відомо, що лінійність є однією із основних ознак тексту а, отже, саме такі референційні засоби як
анафора і катафора забезпечують цей зв’язок у його поверхневій структурі.
Поняття анафори та катафори неодноразово досліджувалось в мовознавстві: в аспекті текстотворення (Н. Є. Петращук), в аспекті когезії тексту (М. А. К. Халідей і Р. Хасан),
в аспекті нульових форм (О. С. Курпіль, Л. Ф. Мачнєва) [10; 11; 12; 13].
Анафоричне відношення – це відношення між мовними висловлюваннями (словами чи словосполученнями), яке полягає в тому, що в суть одного висловлювання входить
посилання на інше. В деяких концепціях, наприклад, у К.Л. Бюлера анафоричне відношення протиставляється катафоричному, при якому елемент зі значенням посилання є
лінійно попереднім [9: 32].
Складовими анафоричних відношень є такі члени як антецедент та анафор (або анафоричний елемент, субститут). Анафор і є тим словом чи словосполученням, яке відсилає до попереднього контексту, а антецедент – це слово, словосполучення, яке знаходиться в попередньому контексті і семантично заповнює анафор. Катафора ж, в свою чергу,
потребує співвідношення з вербальним антецедентом, який перебуває в наступному контексті. Деякі вчені як, наприклад, Р. Мітков називають вторинний член анафоро-катафоричних відношень анафором, інші, такі як П.В. Зернецький – репрезентантом [14; 15].
Таким чином, речення, утворене поєднанням прямої мови та слів автора, матиме дві
складових – репрезентант, або анафор та антецедент. Репрезентант/анафор є вторинним, первинним вважається антецедент. Розглянемо приклад:
‘I haven’t thought about him: I’ve refrained,’ she said coldly.
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У словах автора предикат said є перехідним дієсловом і вживається транзитивно, але
позиція об’єкта у нього є не заповнена і тому вважатимемо, що об’єкт представлений нульовою формою. Ця нульова форма вступає в анафоричні відношення з прямою мовою.
Дієслово said з нульовим об’єктом буде виступати репрезентантом. Антецедент представлений прямою мовою. Підтвердженням анафоричних зв’язків є те, що репрезентант
не може існувати без первинного антецедента. Очевидно, що первинною є пряма мова,
адже при відсутності прямої мови не існуватиме і слів автора.
У мові в кількісному співвідношенні катафора поступається анафорі. Це твердження
можемо наочно підтвердити результатами проведеного кількісного аналізу. Так, із 1000
с. проаналізованого художнього тексту зафіксовано 3080 прикладів анафори у словах
автора та 260 – катафори. Тобто у відсотковому співвідношенні ми отримали 92% випадків анафоричних відношень та лише 8% катафоричних.
Згідно до отриманих підрахунків очевидною стає суттєва перевага вживання анафори над катафорою. Наприклад, при катафоричних зв’язках ( He said: ‘I will go there.’) позиція лівого актанта заповнена репрезентантом, тобто вторинним елементом, який формує сподівання реципієнта, і саме тому такі зв’язки є важчими для сприйняття на відміну
від анафоричних, де позицію лівого актанта займає антецедент (пряма мова), а позиція
правого актанта заповнена репрезентантом (словами автора), який лише доповнює пряму мову, не вимагаючи від слухача/читача прогнозувати подальший текст. Таким чином,
стає зрозумілою суттєва відмінність у частоті вживання анафори та катафори.
Оскільки катафора є складнішою лінійною конструкцією, то графічно в тексті це заповнюється такими розділовими знаками як двокрапка, кома, тире, а в усному мовленні
– за допомогою висхідної інтонації. В усному мовленні головного “вказуваного” елемента ще не існує – він ще не вимовлений і знаходиться лінійно нижче. Тобто катафора
як прийом формує очікування від наступного тексту, навіть якщо він ще не поступив до
сприйняття його реципієнтом.
В наведених прикладах катафоричних відношень позиція правого актанта заповнюється прямою мовою:
(1) Then, in a cold truthful voice, she said: ‘I find myself completely out of it.’
(2) Yet he stammered: ‘I’m not angry with you. I’m in love with you.’
Оскільки сферою нашого зацікавлення є слова автора, які безпосередньо функціонують в поєднанні із прямою мовою, насамперед варто зазначити, що анафоричні та
катафоричні зв’язки в прямій мові можуть бути реалізовані і набувають змісту лише у
вказаній конструкції. Підтвердження даного судження може бути проілюстроане наступним прикладом:
‘What do I think of Rupert Birkin?’ repeated Gudrun. Без прямої мови Gudrun repeated
не має змісту і втрачає елемент вказування. Наприклад:
Gudrun repeated. – (what?). Речення не має завершеності, бо позиція правого актанта
не заповнена і навіть не представлена нульовою формою. Нульова форма правого актанта існує у попередньому реченні. Доказом цього може бути трансформація: ‘What do I
think of Rupert Birkin?’ repeated Gudrun. = Gudrun repeated (0).
У випадку розташування слів автора у постпозиції по відношенню до прямої мови
можлива трансформація:
‘Christmas weather,’ observed Mr. Elton. – Mr. Elton observed that/(it).
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’You wouldn’t care to go on board for the next trip, and have tea there?’ he asked. – He
asked that/(it).
Дейктичні займенники that/it, як і нульова форма, мають анафоричну функцію, а
отже і слова автора по відношенню до прямої мови є у дейктичних відносинах.
Коли слова автора знаходяться у потспозиції по відношенню до прямої мови, то
утворювані зв’язки будуть анафоричними:
(1) ‘You wouldn’t care to go on board for the next trip, and have tea there?’ he asked.
(2) ‘I should not have thought it possible’, she began.
(3) ‘Who shall answer the question?’ cried Emma.
Слова автора можуть знаходитись і у передпозиції по відношенню до прямої мови.
В даних випадках дієслово привертає увагу реципієнта до наступної частини тексту, що
за визначенням є катафорою.
(1) Again she was silent with pleasure, before she answered, speaking with a reedy, thrilled
voice: ‘Yet we cannot very well change, whilst we are on the water.’
(2) Emma listened, and then coolly said, ‘I shall not be satisfied, unless he comes.’
(3) An arch look expressed—‘I understand you well enough;’ but she said only, ‘Miss
Fairfax is reserved.’
У словах автора, в яких дієслівний компонент виконує функцію присудка, ми спостерігаємо наявність лівого актанта, вираженого (1) власною назвою (Harriet said, ‘very
true,’ and she ‘would not think about it.’), (2) особовими займенниками he, she, they (‘Did I
abuse you?’ she asked./ ‘More than that,’ he answered, looking down at her with his glimmering,
easy face./ What?’ they heard his voice.), (3) присвійним займенником у поєднанні з іменником, або іменником (власною назвою) у присвійному відмінку у поєднанні із іменником (A) ‘Low, I am afraid, sir, very low,’ answered his son./ ‘I am disappointed,’ was his only
answer./ ’Kiss me before we go,’ came his voice softly from out of the shadow above. (B) ’They
are quite safe,’ came Gudrun’s high call./ ’Why have you come?’ came back Gudrun’s strident
cry of anger./ ‘He is very young to settle,’ was Mr. Woodhouse’s observation.)
Наявність Past Indefinite Active у словах автора вказує на об’єкт , який представлений
нульовою формою і який одразу набуває дейктичної функції і вказує на пряму мову. Наприклад: ‘Not having a spark of decency, however –’ he retorted. Отже, предикат retorted,
як дієслівний компонент слів автора розкриває свій зміст за допомогою репрезентуючої
функції. А репрезентуюча функція полягає у дейктичному вказуванні на пряму мову.
Варто зауважити, що всі дієслівні лексеми у словах автора є перехідними, позиція
об’єкта є незаповненою. Розглянемо це питання на прикладі катафоричних зв’язків:
Then, in a cold truthful voice, she said: ‘I find myself completely out of it.’
Тут, як бачимо, дієслово є перехідним; воно вимагає прямого додатка. Якщо вжити
його в абсолютній формі (He sat for a while and read. → абсолютне вживання), то пряма
мова стає неможливою і у зв’язку із цим зникає репрезентуюча функція в словах автора.
Як зазначалося раніше, позиція об’єкта у словах автора є незаповненою, проте, здійснивши трансформацію, при якій ми замінюємо пряму мову на вказівний займенник (‘I
will do this’ he said. = He said that/it), ми отримаємо прямий додаток і ще раз підтвердимо
перехідність дієслів у словах автора.
Проаналізувавши дейксис дієслівних лексем у словах автора, були зроблені наступні
висновки:
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1) слова автора знаходяться в безпосередньому зв’язку із прямою мовою, оскільки при самостійному функціонуванні у них відсутня завершеність висловлювання; 2)
у словах автора було виявлено два типи дейксису: часовий і лінійний (при лінійному
дейксисі утворюється анафора і катафора); 3) у словах автора завжди присутні дієслівні
лексеми, які вживаються транзитивно; 4) при абсолютному вживанні перехідних дієслів
позиція об’єкта не може бути заповнена, а отже абсолютне вживання перехідних дієслів у словах автора є неможливим; 5) дейксис обов’язково включає присутність двох
складових – антецедента та репрезентанта/анафора); 6) 92% проаналізованих дієслівних
компонентів у словах автора утворюють анафоричні зв’язки, лише 8% – катафоричні;
7) дієслово у словах автора є центром у анафорично-катафоричним зв’язках із прямою
мовою. Це пов’язано із тим, що усі дієслівні лексеми є перехідними і у словах автора
позиція об’єкта є незаповненою. Ця формальна незаповненість створює дейктичний семантичний зв’язок із прямою мовою.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОВЕРБИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(на материале русских и итальянских паремий о грехе и наказании)
У статті аналізуються народні уявлення про гріх та покарання, що відображаються у російських та італійських пареміях, виявляються найважливіші ціннісні категорії,
що лежать у основі розпоряджень прислів’їв, що об’єктивують представлені дані.
Ключові слова: паремія, гріх, покарання, цінність, ціннісна орієнтація.
В статье анализируются народные представления о грехе и наказании, отражённые
в русских и итальянских паремиях; выявляются важнейшие ценностные категории, лежащие в основе пословичных предписаний, объективирующих данные представления.
Ключевые слова: паремия, грех, наказание, ценность, ценностная ориентация.
The author analyzes the popular notions of sin and punishment reflected in the Russian
and Italian proverbs, identifies the most important value categories which underlie proverbs
prescriptions objectifying these notions.
Keywords: proverb, sin, punishment, value, value orientation.
Современные философы и социологи определяют ценностные ориентации как элементы внутренней структуры личности, проявляющиеся в относительно устойчивом
избирательном отношении человека к окружающей действительности и оказывающие
значительное влияние на выбор формы поведения [1: 1199, 2: 76]. Однако ценностные
ориентации являются характеристиками не только индивидуального, но и социального,
коллективного сознания и проявляют себя как “универсальные культурные механизмы”,
в которых реализуются ценности [1: 1200]. Преемственность ценностей, мыслимых как
социальные образцы, категории, соотносимые с представлениями о благе, гарантирует
стабильность отношений в обществе, более того, способствует сохранению человеческого рода как такового.
Ценности объективируются “в произведениях материальной и духовной культуры, в
социальных нормах, обычаях, традициях, обрядах и др.” [3]. Концентрированной формой выражения мыслей о ценностях и ценностных приоритетах признаются паремиологические фонды [4: 142; 5: 22].
В содержательных аспектах паремий отражаются выработанные в этническом сознании носителей языка ценностные установки, которые служат своеобразными ориентирами, помогающими человеку выбрать наиболее рациональный тип поведения [4:142]. На
этом основании паремии причисляют к ценностно-ориентированным текстам, их семантическую основу “составляет проблемная ситуация или комплекс проблемных ситуаций:
реализация морального выбора, разрешение социального конфликта, предписание поведенческого сценария, этическая оценка людей и событий” [6: 3]. Обращение к исследованию паремий с позиций когнитивной лингвистики позволило учёным прийти к выводу, что паремиологические фонды отдельных языков “инвентаризуют” набор моделей
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такого рода ситуаций и “представление о каждой такой модели опирается на отдельный
концепт, демонстрирующий существование в конкретной этнической культуре определённой ценности” [7: 10].
Одним из главных концептов христианской этики, объективируемым во множестве
провербиальных единиц, является концепт грех. В концептуальном пространстве славянской культуры, по мнению С. Толстой, грех осмысляется как “нарушение всякого закона,
нормы, правила, будь то закон Божий или установленные людьми нормы поведения” и
обнаруживает тесную связь с понятиями ошибка, неверный шаг, неправильный поступок, вина, зло, беда, раздор и др. [8: 10-11]. Такого рода понимание греха, как показало
сопоставление русских паремий о грехе и наказании с итальянскими, обнаруживается и
в других европейских лингвокультурах.
Первичным ориентиром для систематизации интересующих нас паремий с целью
выявления сходств и различий в интерпретации понятия грех послужила структура тематически организованных словарей русских и итальянских пословиц и поговорок, а
именно словаря В.И. Даля [9] и словаря В. Боджоне и Л. Массорбио [10]. Тематическая
организация паремиологических собраний, хотя и носит следы субъективного видения
внутрисистемных отношений в провербиальном пространстве (имеется в виду видение
составителей словарей), позволяет всё же выйти на некоторые объективные закономерности, отражающие сложную взаимосвязь ценностных категорий, лежащих в основе
пословичных текстов, смысл которых заключается в оценке, мотивации и регуляции поведения человека.
Число тематических рубрик в словаре В.И. Даля, в названии которых есть слово грех,
невелико: “Вера − Грех”, “Проступок − Грех”. В тематической группе паремий “Вера −
Грех” человек характеризуется с точки зрения включённости его в жизненные коллизии,
обусловленные противоборством божеского и бесовского: Ангел помогает, а бес подстрекает; Богово дорого, бесово дешево; От бога отказаться − к сатане пристать;
Богу угождай, а черту не перечь!; утверждается животворящая сила веры: Вера и гору
с места сдвинет; Вера спасает. Противостояние человека и чёрта, олицетворяющего
соблазн, характеризуется неоднозначно: с одной стороны, человек способен устраниться
от бесовского: Не поддавайся черту, так ему и власти нет над тобой!; Бог дал, а с чертом потягаемся; а с другой стороны, чёрт оказывается сильнее человека, человек проявляет слабость, поддается искушению в силу притягательности запретного: Силен бес и
горами качает, а людьми, что вениками, трясет; Заступи черту дверь, а он в окно; Я за
порог, а черт поперек; Грех сладок, человек падок. Одни паремии в связи с этим рекомендуют не терзаться из-за грехов, утешая человека тем, что все в мире грешны: Один бог
безгрешен; Нет такого человека, чтоб век без греха прожил. Другие же паремии звучат
как строгие предупреждения об ожидающей грешника божьей каре: Вражье-то лепко
(из лепо и липко), а божье-то крепко; Грешному путь вначале широк, да после крут (или:
тесен); Грехи любезны доводят до бездны. В третьих − выражается сочувствие человеку
(с позиций употребляющего паремию − сетование) из-за непривлекательности для него
обеих альтернатив, связанных с выбором праведного или греховного образа жизни: Поп
своё, а черт свое; Поп с кадилом, а черт с рогатиной.
В тематической группе “Проступок − Грех” мотивы отчасти повторяются; в значительно большем количестве вариантов выражается мысль, что все не без греха: На
59

грех мастера нет; И праведник седмижды в день падает (или: согрешает); Кто богу
не грешен, кто бабке не внук?; Грешный честен, грешный плут − яко все грехом живут;
человеку воздаётся в жизни по заслугам: Все на свете по огрехам нашим деется; Что
ни творится над нами − все по грехам нашим; неизбежно держать ответ за совершённый грех, суд за содеянное строг: За грех и кожа под застрех; Ева прельстила древом,
простонала чревом; Адам грех сотворил – рай затворил. Однако само понятие грех не
наполняется конкретным содержанием. Кроме упоминаний о том, что есть так называемый первородный грех (Рожденные во плоти причастны греху), грешно воровство (Грех
воровать, да нельзя миновать), нет никаких других указаний на то, что считается грехом
вообще. Более того, в паремиях данной тематической группы грех помещается в орбиту
не требующих наказания и неопределённых по своей сути промахов и ошибок человека:
У всякой старушки свои прорушки; Быль молодцу не укора. Был грех, да заспан.
Не обретает грех исчерпывающей характеристики и в других тематических рубриках, в которых встречаются паремии с лексемой грех. Общее количество таких рубрик
− 57, а общее количество всех паремии с лексемой грех, отмеченных в их составе, − 165.
Если учесть, что все паремии в сборнике Даля распределены на 180 групп, то получается, что почти в каждом третьем тематическом объединении встречаются паремии с
лексемой грех и соответственно паремии о провинностях человека вообще.
Анализ паремий с лексемой грех в этих тематических объединениях позволил прийти к выводу, что грех в русской паремиологической картине мира ассоциируется с множеством проступков, которые человек может совершать намеренно либо нечаянно, поддавшись соблазну, тайно или открыто, имея злые умыслы и не имея таковых. Грех как нарушение этических норм − это, прежде всего, проявление жестокосердия, это наказание
тех, кто является невинным, это обман, брань и сквернословие; грех, представляющий
сферу сексуальных отношений − это супружеская неверность, введение в искушение;
грех, характеризующий материальную сторону жизни, − это нечестно нажитое богатство, воровство, мошенничество, а также и убожество.
Если паремии о грехе в разнообразных его проявлениях равномерно распределяются
по различным фрагментам провербиального пространства, формирующимся вокруг того
или иного пословичного концепта или пары пословичных концептов, то паремии о наказании (в Далевском видении провербиального пространства) “притягиваются” друг к
другу в связи с осмыслением концепта кара. Семь тематических объединений, которые
В. Даль располагает в общей структуре словаря сразу за рубрикой “Проступок − Грех”,
содержат в своём названии термин кара: “Кара − Милость”, “Кара − Потачка”, “Кара −
Признание − Покорность”, “Кара − Ослушание” и др. Примыкает к этой группе и тематическое объединение “Вина − Заслуга”, в котором тоже идёт речь о наказании.
Наиболее общими смыслами, которые находят выражение в данных тематических
объединениях, являются следующие:
• по отношению к грешникам нужно проявлять милость: Милость над грехом − что
вода над огнем (т. е. властна); Замахнись, да не ударь!; Подыми руку да опусти!; Переложи гнев на милость!; Ласковое слово пуще дубины;
• наказание необходимо, целесообразно физическое наказание, наказание может
быть разным: Не бить, так и добра не видать; Бьют не ради мученья, а ради спасенья;
И пастух овцу бьет, что не туда идет; Девка платье моет, так вальком колотит; Бог
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создал человека и создал тальник и березник; Временем грозой, а временем и лозой; Не
учи дубцом, поучи рублем!
• оступившемуся не следует потакать, зло необходимо искоренять: Кто злым попускает, сам зло творит; Кто слезам потакает, тот сам плачет; Доброго чти, а злого не
жалей!; Вора миловать − доброго погубить; Худое дерево с корнем вон; Плохое дерево
не срубить, а выкорчевать;
• согрешившему лучше покориться, повиниться, признаться в содеянном: Покорной
головы (или: повинную голову) и меч не сечет; Говори виноват, да поклонись; Покорное
слово гнев укрощает; Кто сознался, тот покаялся; кто покается, тот греха удаляется;
Признание − сестра покаянию;
• какова вина, такова и заслуга: Каково испечешь, таково и съешь; Что откусишь,
то и съешь; Каков до бога, таково и от бога; Каков грех, такова и расправа; Каков грех,
таково и наказание; За грехи мука, за воровство кнут;
• справедливость восторжествует, кара настигнет виновного: Отольются волку овечьи слезы; Отольются кошке мышкины слезки; Вор ворует до поры до времени.
В целом русская пословичная концепция греха и наказания свидетельствует об ориентации человека, с одной стороны, на ценности, признание которых обеспечивает социальный порядок, а именно: справедливость, честность, ответственность, веру и верность,
а с другой стороны, на ценности, которые обеспечивают гармонию человека с самим
собой, − достаток, спокойствие, выгоду. По сути, такого рода направленности отражают
ситуацию конфликта, затрагивающего мотивационную сферу. Механизм действия и развития ценностных ориентаций в этом случае, как справедливо утверждают философы и
лингвисты, связан с необходимостью разрешения противоречий, в наиболее общей форме выражающихся “в борьбе между долгом и желанием, мотивами нравственного и утилитарного порядка” [12: 764; 13: 21]. Назначение русских паремий о грехе и наказании,
если охватить вниманием всю совокупность реализуемых ими смыслов, заключается в
том, чтобы показать разнообразие жизненных ситуаций, связанных с выбором, и воспитать в человеке гибкость, высшим проявлением которой является гуманность.
Общее количество провербиальных выражений со словом peccato (грех) в тематически организованном собрании итальянских паремий В. Боджоне и Л. Массорбио − 90.
Однако это не означает, что в итальянском паремийнике провербиальных выражений
о грехе, понимаемом как отклонение от каких-либо норм в поведении, меньше, чем в
русском. В итальянских паремиях активно используются синонимичные слову peccato
имена существительные: colpa (вина, проступок, грех), errore (ошибка, нарушение установленных норм), sbaglio (ошибка, заблуждение). Слово peccato не встречается в наименованиях тематических групп, и весьма объемный по количеству включаемых в него
единиц раздел о человеческих проступках и сопряжённых с ними ответных поведенческих актах назван “Colpe, errori; punizioni; perdono, vendetta” (Провинности, ошибки,
наказания; прощение, месть). Заметим, что число паремий в этом разделе достигает 913,
причём в это число мы не включили те паремии, которые указываются по ссылке на
другие разделы, а таких ссылок 14, и за каждой − десятки паремий. Названия разделов,
данных по ссылке, свидетельствуют о широте представлений о грехе в итальянской провербиальной картине мира. Приведём в русском переводе названия некоторых их данных
разделов: “Аморальные проступки”, “Несправедливость, оскорбления, обиды”; “Нару61

шения законов, преступления”, “Проступки, совершённые из-за упрямства, упорство в
заблуждениях”, “Целесообразность не критиковать за грехи и ошибки других”, “Воспитательное значение ошибок”, “Наказанная хитрость”, “Наказанная жадность”, “Наказанный эгоизм”, “Наказанные зависть и злорадство”, “Наказанное высокомерие” и др.
По мнению составителей словаря, система отсылок позволяет, избегая многочисленных
повторений, сделать “зримыми” системные связи паремий и даёт возможность, к примеру, все 70 паремий, общий смысл которых сводится к тому, что все люди ошибаются
(Tutti siamo figliuoli d’Adamo − Все мы дети Адама; Solo Dio senza difetti − Только Бог без
греха и др.), не помещать большой цепочкой в одном месте, а распределять по разным
разделам, акцентируя внимание на нюансах смысла [11: XL− XLI].
На то, каким содержанием наполнены паремии в разделе “Провинности, ошибки,
наказания; прощение, месть”, указывают названия частных тематических группировок,
входящих в этот раздел: “Неизбежность, неотвратимость грехов и ошибок, отпущение
грехов”; “Невозможность скрыть грехи и ошибки”; “Угрызения совести”; “Стыд / бесстыдство”; “Страх наказания, волнения тех, кто творит зло”; “Ответственность за поступки; заслуги и наказания, соизмеримые с поведением каждого”; “Полезность и справедливость наказания”; “Принципы, которым необходимо следовать, чтобы наказать;
ограничения наказания”; “Природа и необходимость раскаяния”; “Поведенческие акты
для достижения прощения, признание грехов и ошибок, принесение извинений”; “Запоздалое раскаяние, невозможность исправить ошибку” и др.
Что же рекомендуют итальянские паремии о грехе и наказании, на какие ценности
ориентируют?
• Проявлять милосердие в отношении к оступившемуся, не критиковать за провинность, так как каждый имеет право на ошибку, грехи неизбежны, все не без греха: Nessuno
pecca sapendo peccare (Никто не грешит со знанием дела); Chi cammina, inciampa (Кто
идёт, спотыкается); Cade anche un cavallo che ha quattro gambe (Падает также и конь,
который на четырёх ногах); Sbaglia il prete sull’altare e il gallo nel pollaio (Ошибается и
священник на алтаре, и петух в курятнике); Quando uno sbaglia, non lo devi uccidere (Если
кто-то ошибается, его не нужно убивать); Prima di biasimare gli altri, guardiamoci noi
(Прежде чем порицать других, посмотрим на себя); Chi si fa Argo dell’onore altrui, riesce
talpa del suo (Кто критикует мелкие ошибки других, рискует не увидеть свои).
• Не делать того, что порицается, надеясь на сокрытие содеянного, так как тайное
всегда становится явным, грех невозможно скрыть, грешник сам себя выдаст: Non è
peccato al mondo sì occulto, che non si venga a manifestare (Нет в мире скрытого греха,
который бы не стал известен); Se non vuoi che si sappiano, non farle (Если не хочешь делать того, о чём все узнают, не делай этого); Il diavolo prima te le fa fare e poi ti suona il
campanello (Дьявол сначала тебя совращает, а потом тебе звонит колокольчик); Il diavolo
fa le pentole senza coperchio (Дьявол делает кастрюли без крышки); La gallina che canta
ha fatto l’uovo (Курица, которая поёт, снесла яичко); следствием греха неминуемо станет
тяжёлое раскаяние: II pentimento sta dietro la porta (Раскаяние стоит за дверью); Una fatta
e cento pentite [pentimenti] (Один проступок и сотня раскаяний); I pentiti e i mortificati
vanno tutti per una strada (Раскаивающиеся и убитые идут по одной дороге); за прегрешением неизбежно последует расплата, наказание: Chi ha il culo di paglia, prende fuoco
(Соломенный зад найдёт пламя); Chi non fila diritto, vede il sole a quadretti (Кто не идёт
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прямо, будет смотреть на солнце из клетки); Il ladro dell’ago va all’ovo, dall’ovo al bue, dal
bue alla forca (Укравший иголку идёт к яйцу, от яйца − к быку, от быка − на виселицу);
не всё человеку прощается, высшего суда не миновать: Non tutti i peccati si cancellano
coll’acqua-santa (Не все грехи можно смыть святой водой); La strada del paradiso è stretta
(Дорога в рай узка).
• Не следует быть чересчур милосердным к оступившемуся, наказание грешников
способствует искоренению зла; общественные и государственные институты, которые
стоят на страже порядка, нужны: Il medico pietoso fa la piaga verminosa (Милосердный
врач делает рану червивой); Medicina salubre è sempre amara (Целительная медицина
всегда горька); Asino duro, bastone duro (Осёл упрям − и палка упряма); II prete colla stola,
il carabiniere col catenaccio tengono il mondo in pace (Священники туникой, полицейские
затворами поддерживают мир в мире); L’inferno e la prigione tengon la gente buona (Преисподняя и тюрьма существуют для того, чтобы делать людей хорошими).
• Не следует чересчур усердствовать в наказании провинившегося, ошибки в наказании недопустимы: Val più un’arrabbiata che una bastonata (Лучше одна злобная вспышка, чем наказание палкой); Non tutte le macchie si nettano con l’acqua calda (Не все пятна
отмываются горячей водой); Meglio assolvere un peccatore che dannare un giusto (Лучше
оправдать грешника, чем осудить праведника).
• Лучше раскаяться в содеянном, извиниться, исправиться: Meglio una volta
arrossire, che mille impallidire (Лучше один раз покраснеть, чем тысячу раз бледнеть);
Trist’a quella bocca che non sa trovar la scusa (Плох тот рот, который не находит слов для
извинения); Una parola ben detta accomoda una cattiva azione (Искреннее раскаяние исправляет плохие поступки); Una gocciola di miele concia un mar di fiele (Одна капля мёда
гасит море желчи); Peccato confessato è mezzo perdonato (Исповеданный грех − половина
прощения); Chi ha sbagliato la strada, torni addietro (Кто сбился с прямого пути, вернись
обратно); Quando cadi e ti levi, non conta per caduta (Если упадёшь и поднимешься, не
считается как падение); Il ravvedersi non è mai tardi (Исправиться никогда не поздно).
• Исправление ошибок, проявление благоразумия должно быть своевременным:
Dopo morte non vai medicina (После смерти лекарство не нужно); Non chiudere l’ovile
quando sono scappate le pecore (Не стоит закрывать овин, когда овцы уже сбежали); Ogni
mal fresco si sana presto (Свежее зло лечится быстро); Dopo il fallo pentirsi non giova (После проступка раскаяние не приносит пользы).
• Необходимо совершать добрые поступки, подтверждать делом верность божеским
заповедям: Al ben far non far dimora, perché presto passa l’ora (Делай добро без промедления); Pregare e bene non fare è come bestemmiare (Молиться и не делать добра − богохульствовать); Senza meriti non si va in paradiso (Без заслуг не идут в рай); Quel che si fa
per il bene non dispiace a Dio (Кто совершает добрые дела, не огорчает Бога); Chi fugge il
peccato cerca Dio (Кто избегает греха, ищет Бога).
• Лучше простить, чем мстить: La miglior vendetta è il perdono (Лучшая кара − прощение); La vendetta non sana piaga (Месть не лечит рану); Chi pietà non usa, pietà non
trova (Кто не испытывает жалости, её и не находит).
Как видим, в русских и итальянских паремиях о грехе и наказании обнаруживается
множество общих мотивов, и объяснить это можно тем, что в основу народных концепций миропорядка положены общечеловеческие ценности. Совпадения объясняются
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и антропоцентричностью паремиопространств: главной ценностью в них мыслится человек. Отражённый в содержательных аспектах паремий о грехе и наказании конфликт
между желаемым и должным, реальным и идеальным в своём разрешении выявляет гуманное отношение к человеку. Человека предостерегают, взывают к его совести, грозят
ему наказанием; человека же и прощают, потому что он остаётся прежним: совершает
большие и маленькие грехи, страдает от этого или не испытывает угрызений совести,
раскаивается, просит пощады или надеется на то, что содеянное останется тайным.
Создавая мир образцов для сохранения всего человеческого, человек не требует от себя
сверхчеловеческого. “Chi è buono tanto, va in paradiso tra i santi (Кто слишком хорош, попадает в рай к святым)”, − говорят не без иронии итальянцы.
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КЛАСТЕРНА ОРГАНІЗАЦІЯ НІМЕЦЬКОГО
ІДІОМАТИЧНОГО ТЕЗАУРУСУ ПОЗА МЕЖАМИ ФРН
Статтю присвячено питанню національно-державного варіювання німецької ідіоматики в Австрії та Швейцарії. На основі лексикографічної вибірки виділено «чисті»
гельветизми та автріацизми, а також відмежовані від тевтонізмів аналогово-синонімічні та перехресно-кластерні фразеологічні одиниці. Шляхом текстуального корпусного аналізу перевірено кореляцію частотності їх вживання зі словниковими відомостями
та виявлені невідповідності ряду фразем системному статусу. При аналізі продуктивності кластерів виявлено, що національно-державна нормативна кодифікація у рамках
плюрицентричної архісистеми відіграє важливу роль нарівні з географічними ареальнодіатопічними факторами, що призводить до виникнення як «чистих» міждержавних,
так і географічно дистантних кластерних ідіоматичних варіантів.
Ключові слова: німецька мова, національно-державний варіант, фразеологія, мовний плюрицентризм, регіональне варіювання, австріацизм, гельветизм, тевтонізм,
кластер, тезаурус.
Статья посвящена вопросу национально-государственного варьирования немецкой
идиоматики в Австрии и Швейцарии. На основе лексикографической выборки выделены
«чистые» гельветизмы и австриацизмы, а также отмежеванные от тевтонизмов аналогово-синонимические и перекрестно-кластерные фразеологические единицы. Посредством текстуального корпусного анализа проверена корреляция частотности их употребления со словарными данными и выявлены несоответствия ряда фразем системному статусу. При анализе продуктивности кластеров выявлено, что национально-государственная нормативная кодификация в рамках плюрицентрической архисистемы
играет важную роль наравне с географическими ареально-диатопическими факторами,
что приводит к возникновению как «чистых» межгосударственных, так и географически дистантных кластерных идиоматических вариантов.
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Ключевые слова: немецкий язык, национально-государственный вариант, фразеология, языковой плюрицентризм, региональное варьирование, австриацизм, гельветизм,
тевтонизм, кластер, тезаурус.
The article deals with a problem of the national state variation of the German idioms in
Austria and Switzerland. Based on lexicographic excerptions the “pure” Helvetisms and Austriacisms, as well as analogues and synonymic variants and crossing cluster phraseological
units divided from the Teutonisms are defined. By means of textual corpora analysis the correlation between the frequency of usage and dictionary data was proved as well as deviations
from systematic status by several idioms were stated. In the course of analysis of the clusters
productivity it was revealed, that the national state normative codification within the pluricentric macrosystem plays an essential role as well as geographic, areal-diatopic dialectal factors,
which caused the existence of both – “pure” inter-state and geographically distant cluster
idiomatic variants.
Key words: German, national state variant, phraseology, linguistic pluricentrism, regional
variation, Austriacism, Helvetism, Teutonism, cluster, thesaurus
Темою нашої розвідки є національно-державне варіювання фразеології сучасної
німецької мови у структурно-семантичному та когнітивному аспекті. На нашу думку,
суттєвою є комунікативна значущість даного мовного матеріалу, тобто фразеологічних
одиниць, відмінних від стандартних ФРН-івських. Адже вони можуть спричинити трансляторні та комунікативні проблеми не тільки серед іноземців, а й серед німців.
Об’єктом роботи є віддзеркалення специфічних явищ національної культури, особливостей світогляду нації-носія мовного варіанту семантичною структурою фразеологічних одиниць (ФО) через їх національну маркованість. Предметом дослідження є австрійська та швейцарська національна фразеологія в широкому розумінні. Це стійкі словесні комплекси, які уживаються в повсякденній мові носіями національного мовного
варіанту нарівні із загальнонімецькими ФО. Матеріал дослідження складають 570 ФО,
отриманих шляхом суцільної вибірки з лексикографічних джерел, періодичного друку та
електронних текстових корпусів. За допомогу в доборі та кількісній обробці матеріалу
автор щиро вдячний своєму асистенту, магістру германської філології О. Гавришу.
Під поняттям „національно-державні варіанти» мови вчені розуміють єдину комунікативну систему (мову), яка обслуговує різні мовні колективи (нації) [1]. Плюрицентризм німецької мови полягає у тому, що на практиці вона реалізується у формі трьох національних варіантів, що обслуговують окремі нації в межах суверенних держав: ФРН,
Австрії і Швейцарії. У Німеччині він має назву Bundesdeutsch (Binnendeutsch), у Австрії
- das österreichische Deutsch, у Швейцарії - Scwytzertütsch. Оскільки однією із найважливіших ознак національного варіанту є наявність власної кодифікованої літературної норми, особливості варіантів німецької мови зафіксовані у відповідних лексикографічних
довідниках, словниках. Це перш за все стосується Австрії, німецькомовної Швейцарії і
Німеччини, оскільки у них йдеться про національні повні центри (Vollzentren) німецької
мови [2; 3].
За основу дослідження нами взято фразеологічний словник „Variantenwörterbuch des
Deuschen“ за редакцією Ульріха Аммона [4]. Проаналізувавши географію вживання вибраних фразеологізмів, ми зокрема дійшли до таких кількісних показників.
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«Чисті» австріацизми, тобто ті фразеологічні одиниці, що вживаються лише на території Австрії складають 104 вирази. Наприклад: die Federn haben – боятися; der grüne
Heinrich – спеціально облаштований автомобіль для перевезення ув’язнених; eine schöne
Leich – пишні і почесні похорони; ohne Geld keine Musi – без грошей справа не зрушить
з місця.
evident halten A: für den Bedarfsfall bereithalten (von Daten, zusammengestellten
Informationen) - 63 вживання, z. B. «Passwörter bitte evident halten – sie können vom
HelpDesk weder kontrolliert noch verändert werden».
der grüne Heinrich A: gesicherter Wagen für den Transport von Häftlingen - 126 вживань,
z. B. «Für Sonderaufgaben, wie etwa den Transport von Häftlingen, stehen Zweispänner mit
geschlossenen Kabinen – der grüne Heinrich – zur Verfügung».
eine schöne Leich A (Grenzfall des Standards): ein prächtiges, ehrenvolles Begräbnis - 52
вживання, z. B. « Alfons Sifrers Dogma lautet: Eine Leich’ muss eine schöne Leich’ sein».
die grüne Mark A: Steiermark - 160 вживань, z. B. «Es würde sich aus Tiroler Sicht
lohnen, auch noch nach dem Autorennen einen Blick in die grüne Mark zu werfen».
ohne Geld keine Musi A: ohne Bezahlung läuft nichts - 33 вживання, z. B «Ohne Geld
keine Musi – nicht einmal eine Gratisuntersuchung für Kinder»?
eine gemähte Wiese A (Grenzfall des Standards): ohne Mühe erzielter Erfolg - 39 вживань,
z. B. «Es wäre ein fataler Fehler, würden wir sagen, das sei sozusagen längst eine gemähte
Wiese, da geht man hinein, das ist ein risikoloser Einsatz».
Mein lieber Freund und Zwetschkenröster A (salopp): Ausruf des Warnens, Drohens
oder des verblüfften Erstaunens - 11 вживань, z. B. «Du solltest lieber etwas für die Partei
arbeiten, mein lieber Freund und Zwetschkenröster».
etw. ist (jmdm.) Powidl - ‚etw. ist jmdm. egal‘ - 45 вживань, z. B. «Von Kostenwahrheit
ist keine Rede, „faire und effiziente Preise im Verkehr“, sind dem EU-Verkehrsministerrat
Powidl».
«Чисті» гельветизми, тобто ті фразеологічні одиниці, що вживаються лише на території Швейцарії – 148 ідіом. Наприклад: das Feuer im Elsass sehen – мати сильні болі;
unter allem/jedem Hund – щось поганої якості, щось піддане нищівній критиці; den Weg
unter die Füsse nehmen – збиратися в дорогу; in die Hosen müssen – бути зобов’язаним
приступити до роботи.
bachab schicken CH: [in einer Volksabstimmung] verwerfen - 86 вживань, z. B. «Der
Nationalrat hat das eidgenössische Hundegesetz bachab geschickt, die Vorlage ist damit
definitiv vom Tisch».
das/sein Heu [nicht] auf der gleichen Bühne haben CH: eine gleiche/unterschiedliche Art
des Denkens und Fühlens haben; [nicht] die gleiche Wellenlänge haben - 25 вживань, z. B.
«Zudem hatten damals der Trainer Dror Kashtan und der Captain und Liverpool-Spieler Yossi
Benayoun das Heu nicht auf der gleichen Bühne».
in die Hosen müssen CH: a) sich an die Arbeit machen müssen b) sich zum [sportlichen]
Wettkampf rüsten müssen - 272 вживання, z. B. «Auch Buwal und EAWAG müssen nun in die
Hosen und dafür sorgen, dass die Fakten raschmöglichst auf den Tisch kommen».
unter allem/jedem Hund CH (Grenzfall des Standards): von schlechter Qualität; unter aller
Kritik - 285 вживань, z. B. «Am Morgen rief uns der Führer in sein Zelt und verkündete uns,
wir vier seien unter allem Hund».
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Аналогово-синонімічні одиниці, що мають відповідники в німецькій мові ФРН – 47
виразів. Наприклад: австр. etw. ist so sicher, wie das Amen im Gebet (нім. etw. ist so sicher,
wie das Amen in der Kirche – цілком напевне); австр. Herr und Frau Österreicher (нім.
Otto Normalverbraucher - середньостатистичний громадянин); австр. von/seit anno Schnee
(нім. Anno Tobak - з давних-давен); щвейц. Hans was Heiri (нім. Jacke wie Hose - без різниці).
etw. ist so sicher, wie das Amen im Gebet A: etw. ist absolut gewiss, D. - etw. ist so sicher,
wie das Amen in der Kirche - 43 вживання, z. B. «Dass zu Weihnachten zumindest ein
Zeichentrickfilm in die Kinos kommt, ist seit Jahr und Tag so sicher wie das Amen im Gebet».
der Herr und die Frau Österreicher A: der bzw. die durchschnittliche Österreicher(in).
D. – Otto Normalverbraucher - 492 вживання, z. B. «Herr und Frau Österreicher putzen sich
die Zähne nur jeden zweiten Tag».
von/seit anno Schnee A: seit sehr langer Zeit, D. - Anno Tobak - 43 вживання, z. B.
«Jedenfalls ist die Verordnung, die das Finanzministerium zu erlassen hätte, schon seit anno
Schnee».
jmdm. zeigen, wo Gott hockt CH: jmdm. seine Macht demonstrieren, jmdn. Zurechtweisen,
D. – jmdm. zeigen, wo der Pfeffer wächst - 31 вживання, z. B. «Die megalomanen Dimensionen
hätten ausserdem das Zeug dazu, in- und ausländischen Konkurrenten zu zeigen, wo Gott
hockt».
Herr und Frau Schweizer CH: der bzw. die durchschnittliche Schweizer(in), D. – Otto
Normalverbraucher - 404 вживання, z. B. «Hoffentlich bleiben Herr und Frau Schweizer in
dieser wichtigen Frage nicht sprachlos – dieser Blog soll auch ihr Sprachrohr sein».
Кластери або перехресні варіанти, тобто ті фразеологізми, що можуть вживатися одночасно у двох і більше країнах – 271 одиниця. Наприклад: der blinde Alarm – фальшива
тривога (вживається в Австрії і Німеччині); ein dicker Hund – нахабство (вживається в
Швейцарії і Німеччині); das schwarze Brett – дошка для повідомлень в громадському місці (вживається в Австрії і Німеччині); sündhaft teuer – надзвичайно дорого (вживається в
Швейцарії і Німеччині).
das schwarze Brett A D: Tafel für [offizielle] Mitteilungen an öffentlich zugänglicher Stelle
- 106 вживань, z. B. «Der Beginn der einzelnen Lehrveranstaltungen wird durch Anschlag am
schwarzen Brett der Institute bekannt gegeben».
der blaue Brief A D: schriftliche Mitteilung der Schule an die Eltern, dass für ihr Kind der
Übertritt in die nächste Klasse gefährdet ist - 193 вживання, z. B. «Den „blauen Brief“ kennt
jeder aus der Schule».
jmdm. ins Gäu gehen/kommen A D-süd (Grenzfall des Standards): in jmds. Einflussbereich
eindringen; jmdm. ins Gehege kommen - 41 вживання, z. B. «Daraus entwickeln sich
verlässlich die lustvollsten Rauferien, nur noch übertroffen von Schlachten, bei denen zwei
rivalisierende Raunachtsgruppen aufeinander stoßen, die sich wechselseitig ins Gäu gekommen
sind».
das Dreizehnte Gehalt A D (das/der): meist Ende des Jahres ausgezahlte zusätzliche
Vergütung zum Lohn (in A in der Höhe eines Bruttomonatslohns, der aber besonders
versteuert wird) - 1000 вживань, z. B. «Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil …
festgestellt, dass der Anspruch auf ein vereinbartes dreizehntes Gehalt auch während des
Mutterschutzurlaubs besteht».
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ein dicker Hund CH D (Grenzfall des Standards): eine Frechheit! - 66 вживань, z. B.
«Wenn die Geschichte stimmte, dann war sie ein dicker Hund und würde großen Wirbel
machen».
der Schweizer Kracher A CH D-süd: [zur Jahreswende gezündeter] Feuerwerkskörper,
Knallkörper - 10 вживань, z. B. «Als Martin Hangl das Gold für den Super-G umgehängt
bekam, zündete Accola und Trainer Didier Bonvin einen Schweizer Kracher».
von den Socken sein A D (Grenzfall des Standards): völlig überrascht; verdutzt sein - 652
вживань, z. B. «„Der Präsident war von den Socken“, versicherte Vorsitzender Bernd K».
sündhaft teuer CH D: sehr teuer - 41 вживання, z. B. «Mit einer exklusiven Flotte
sündhaft teurer, mit viel Chrom ausgestatteter CVO-Modelle rundet Harley den imposanten
Modelljahrgang 2010 ab».
das Häferl geht über A D-südost - ‚man verliert die Geduld‘ - 37 вживань, z. B. «„Mir ist
einfach das Häferl übergangen“, gestand R., der sein Verhalten so erklärte».
З операційних міркувань ми залишили поза розглядом т. зв. «чисті» тевтонізми – варіанти ФО, які вживаються лише у ФРН та невідомі поза її межами, а також загальнонімецьку фразеологію. Вона не потребувала кодифікації у словнику У. Аммона, хоча і є кількісно домінуючим ядром фразеологічної складової німецької вокабулярної макросистеми.
Проаналізувавши різноманітність комбінацій кластерів та частотність їх вживання,
ми дійшли до висновків, що найбільш вживаними є дві групи фразеологізмів. Першу
групу становлять ті фразеологізми, що вживаються в Німеччині та Австрії, а другу – ті,
що вживаються в Німеччині та Швейцарії. У загальному співвідношенні кожна група
займає приблизно по 20 %. Кластерна організація ідіоматичного тезаурусу є достатньо
новою, але вже утвердженою евристикою когнітивної лінгвістики [5; 6]. У національнодержавному варіюванні фразеології кластерні перехресні скупчення ілюструють той аксіоматичний факт, що державні кордони не можуть за визначенням збігатися із мовними
ареалами. Ареальна, діатопічна диференціація мови є значно складнішою матрицею у
порівнянні із мовно-політичною, національно-державною. Той кількісно встановлений
факт, що «чистих» австріацизмів та гельветизмів “par excellence” хоча й уп’ятеро більше, аніж аналогово-синонімічних дублетів, але практично стільки ж як кластерно-перехресних, ставить під серйозний сумнів традиційні уявлення про центр і периферію.
Слід також, на нашу думку, звернути увагу на проблему енантіосемії або міжмовної
омонімії, тобто випадків, коли одинакові за своєю структурою фразеологізми по-різному
інтерпретуються в різних мовах. Наприклад: deutsches Eck – у австрійському варіанті цей
перифраз позначає південно-східну окраїну Баварії, а в німецькому – місце злиття Рейна
й Мозеля біля м. Кобленца; durch die Finger sehen/schauen – австр. «обманутись у своїх сподіваннях»; нім. «поблажливо залишити щось поза увагою»; Erste Republik/Zweite
Republik – в австрійському і німецькому варіантах позначатимуться різні часові рамки і
адміністративно-політичні формування; das Vierzehnte Gehalt – в австрійському варіанті
– додаткова доплата до зарплати всередині року або на початку відпустки, в німецькому
– винагорода за вислугу років.
durch die Finger schauen A (Grenzfall des Standards): nicht berücksichtigt werden;
etw. nicht bekommen; leer ausgehen – 562 вживання, z. B. «Und so kommt es eben, dass
Wiener Anleger auch heuer wieder durch die Finger schauen, während anderswo die
Kursfeuerwerke abbrennen».
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das Vierzehnte Gehalt A: meist Mitte des Jahres oder zu Beginn des Urlaubs ausgezahlte
zusätzliche Vergütung zum Lohn in der Höhe eines Bruttomonatslohns, der aber besonders
versteuert wird – 1000 вживань, z. B. «Dabei hätte die Medien ein zweiter Sager Leitls im
Fernsehen viel eher aufhorchen lassen müssen: so hat er einen neuen Vorstoß gegen das 13.
und 14. Gehalt unternommen».
die Erste Republik A: Bezeichnung für jenen Abschnitt in der Verfassungsgeschichte
von 1918 bis 1938, während dem Österreich nach der Monarchie und vor dem Anschluss an
Hitlerdeutschland als Staatsform die Republik gewählt hatte – 1000 вживань, z. B. «Hitler
uns lag die Erste Republik, die zunächst keiner wollte, an die später zu wenige glaubten und
die schließlich im zweifelhaften Rettungsversuch eines autoritären Ständestaates mündete».
die Zweite Republik A: Bezeichnung für die nach dem Ende der nationalsozialistischen
Diktatur im Jahr 1945 wieder eingeführte, bis heute gültige Staatsform der Republik – 1000 вживань, z. B. «Dass weiters das «Lichtermeer» der 250.000 in Wien gegen Ausländerfeindlichkeit
und Fremdenhass zur weitaus größten politischen Kundgebung der II. Republik wurde, war u.
a. auch dem entschlossenen Einsatz kirchlicher Persönlichkeiten und Gruppen zu verdanken».
das Deutsche Eck (Geographie) a) A: deutsches Staatsgebiet, das sich keilförmig zwischen
Tirol und Salzburg schiebt b) D: Zusammenfluss von Rhein und Mosel in Koblenz – 324 вживання, z. B. «Um 11.00 Uhr fuhren wir über Alland – Salzburg – deutsches Eck – Kufstein
– Wörgl und Jenbach nach Achenkirch, wo wir um 17.30 Uhr in unserem Quartier ankamen».
zum Handkuss kommen: a) CH, A (salopp): für jmdn./etw. einstehen müssen; draufzahlen
b) CH A : an die Reihe kommen; zum Zug kommen – 31 вживання, z. B. «250 Ortschaften
bewarben sich für 2009 um eine Etappe, darunter fünf aus der Schweiz. Zum Handkuss kam
schliesslich Verbier».
Умовно частотність можна поділити на активну, пасивну і нульову. Наприклад, в результаті роботи з електронними корпусами нами не було виявлено жодного вживання
фразеологізму keinen Hochschein haben, хоча він і кодифікований у словнику У. Аммона.
keinen Hochschein [von etw.] haben CH: keine Ahnung [von etw.] haben; keinen [blassen]
Dunst/Schimmer [von etw.] haben - вживань не виявлено.
habt Acht! A (Militär): /militärisches Kommando beim Exerzieren, mit dem der Truppe das
Stillstehen in strammer Haltung befohlen wird – вживань не виявлено.
sich [nicht] auf die Kappe scheissen lassen CH (derb, Grenzfall des Standards): sich nicht
als minderwertig behandeln lassen – вживань не виявлено.
liefern statt lafern CH: etw. tun, statt nur daherreden – вживань не виявлено.
nicht lafern, sondern liefern CH: nicht daherreden, sondern etw. tun - вживань не виявлено.
sein Heu im Trockenen haben CH: eine Aufgabe erfolgreich beendet haben, seinen Anteil
gesichert haben; seine Schäfchen im Trockenen haben – 1 вживання, z. B. «Der stillstehende
Landammann spricht, als ob er mitten im Wahlkampf stecken würde. Dabei hat er sein Heu
längst im Trockenen».
auf Lepschi gehen - ‚sich herumtreiben, Vergnügungen nachgehen – 1 вживання, z. B.
«Die Schweine nutzten die Gunst der Stunde und gingen sofort auf Lepschi».
fahren wie eine gesengte Sau A D (salopp, Grenzfall des Standards): schnell und
rücksichtslos fahren; rasen – 2 вживання, z. B. «Sie sind gefahren wie eine gesengte Sau und
haben keinerlei Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer genommen».
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Hans was Heiri CH: egal, ohne Unterschied; gehüpft/gehupft wie gesprungen, D. – Jacke
wie Hose – 2 вживання, z. B. «Ob SCB, Lugano oder Kloten – das ist alles Hans was Heiri.
Das sind alles Meistermannschaften der letzten Jahre».
einen Schuh voll herausziehen CH: [aus eigenem] Verschulden Schaden nehmen – 2 вживання, z. B. «Gregory hat einen Schuh voll herausgezogen, aber er hat auch viel gelernt»,
bilanziert Rolf Knie».
den Kropf leeren CH: alles Bedrückende und Verärgernde aussprechen und sich dadurch
erleichtern – 2 вживання, z. B. «Am Montag hat der Nationalrat die angekündigten
Werkschliessungen zum Anlass genommen, um den wirtschaftspolitischen Kropf zu leeren».
jmdm. die Kutteln putzen CH: jmdm. gehörig die Meinung sagen – 2 вживання, z. B.
«Die beiden obersten Europabeauftragten…mussten sich neulich in Anwesenheit eines andern
Bundesrates von Couchepin wie Schulbuben die Kutteln putzen lassen».
das Feuer im Elsass sehen CH: starke Schmerzen haben – 3 вживання, z. B. «Auf dem
obersten Tritt kam ich wohl ein bisschen schief zu stehen und rutschte mit einem harten Knacks
im Knie ab. Nur ein bisschen. Und dann ein bisschen Feuer im Elsass».
ein rechter Schmarr(e)n - ‚etw. Unnützliches‘ – 3 вживання, z. B. «Was ich für eine
Zigarette rauche, wenn ich allein auf einer einsamen Bergspitze sitze, nur ich und die Raben,
das ist für jeden Nichtraucher ein echter Schmarren».
wie aus dem Ei gepellt CH D-nord/mittel (!!!): hübsch zurechtgemacht; adrett – 3 вживання,
z. B. «Beim Interviewtermin in Zürich präsentiert sich der Elfjährige wie aus dem Ei gepellt, so
dass sich der Schreiberling ziemlich underdressed fühlt, und agiert mit erlesener Höflichkeit».
es regnet Schusterbuben A D-südost (Grenzfall des Standards, veraltend): es regnet sehr
stark – 3 вживання, z. B. «Wenn es nicht gerade Schusterbuben regnet, wird die Innere Stadt
auch heuer wieder Zentrum des Silvesterpfades sein».
weggehen wie warme Semmeln A D: sich besonders gut und schnell verkaufen – 3 вживання, z. B. «„Größten Hits der 80er und 90er“ gehen weg wie die warmen Semmeln».
es gießt/schüttet wie aus Schaffeln A D-südost: es regnet seht stark – 4 вживання, z. B. «Es
schüttete wie aus Schaffeln, blitzte wie im Umspannwerk».
[k]ein Büro aufmachen CH: [keine] Umstände machen; etw. [nicht] komplizierter als nötig
behandeln – 4 вживання, z. B. «Es geht nicht um die 500 Franken, wegen 500 Franken würde
ich ja kein Büro aufmachen».
Jetzt ist genug Heu [dr]unten! CH: Jetzt ist aber genug! – 4 вживання, z. B. «Jetzt ist
genug Heu unten. Wollen die Flüchtlinge denn in Fünf-Sterne-Hotels wohnen»?
etw. haut/reisst/reißt jmdn. vom Hocker CH D (salopp): etw. überrascht oder begeistert
jmdn. außerordentlich – 4 вживання, z. B. «Das neue Parteiprogramm, das im Oktober
verabschiedet werden soll, reisst niemanden vom Hocker».
jmdn. am Krawattl nehmen/packen/haben A D-südost (Grenzfall des Standards): jmdn.
ergreifen und für etw. zur Rechenschaft ziehen; jmdn. am Kragen packen – 4 вживання, z. B.
«Der verschweigt doch glatt, dass er NSDAP-Mitglied war. Dafür hat er ihn beim Krawattl».
Das schleckt keine Geiss weg CH: Das ist nicht abzustreiten; daran gibt es keinen Zweifel –
5 вживань, z. B. «Seine Diagnose der Lage war wenig ermutigend: «Wir haben eine Niederlage
erlitten; das schleckt keine Geiss weg.»
mit abgesägten Hosen [dastehen] CH: blossgestellt sein; D. - den Kürzeren gezogen haben
– 7 вживань, z. B. «Aber auch die SPD muss über die Bücher, will sie am Stichtag nicht mit
abgesägten Hosen dastehen».
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Friede, Freude, Eierkuchen CH D: demonstrativ gezeigte Einigkeit und Freundschaft
[nach einem Konflikt] – 9 вживань, z. B. «Auf Friede, Freude, Eierkuchen und andere nette
Vergnügungen wird in diesem Theater fast durchwegs verzichtet».
Фразеологізм das Fuder überladen було вжито лише 15 разів, тобто він перебуває у
пасивному вжитку. Проте більшість лексичних одиниць із зробленої нами вибірки має
високу частотність вживання (сотні або тисячі вживань), тобто вони перебувають у активному вжитку. Наприклад, фразеологізм sich selber an der Nase nehmen вживається 509
разів.
Отримані кількісні результати ми підсумували у вигляді таблиці кластерних комбінацій. Гіпотетично, із суто географічних міркувань можна було б припустити, що найпоширенішими кластерами повинні бути A D-süd, A CH, CH D-süd, узагалі кластери мали
б утворюватися у місцях географічного мовно-діалектного контакту, на «перехрестях»
чи у «трикутниках». Проте фактичний матеріал свідчить, що реальна картина значною
мірою складніша.
CH D
AD
A D-südost
A D-süd
A CH
A D CH
A D-mittel\süd
A D-mittel
CH D-mittelost
CH D-nord
A D-nordost\südost
CH D-süd
A-west D-mittelwest
A D-nord\südwest
A-west CH
A D-mittelost
A CH D-mittelost
A D-mittel\südwest
CH D-ost\südwest
A D-nordost\mittelwest\südwest
CH D-ost
A CH D-mittelost\süd
A D-ost\süd

67
67
49
17
16
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Умовні «швейцарсько-німецький» та «австро-німецький» кластери дійсно переважають, але несподівано у «чистому» вигляді (sic!), без регіональної «прив’язки» до
вживання на південному сході чи південному заході ФРН. Тобто, чинник національно72

державного варіювання, національного комунікативного простору та плюрицентричної
нормативної кодифікації у сучасну інформаційну добу виявляється несподівано сильнішим за класичний «баварсько-австрійський» чи «баденсько-швабський» та алеманський
діалектний простір. Реалізацією першого є наступні за частотністю кластери A D-südost
та A D-süd (які ми радше схильні вважати одним макрокластером). Несподівано відносно
слабким є кластер А СН, незважаючи на згаданий вище спільний алеманський діалектний ареал німецькомовної Швейцарії та австрійської федеральної землі Форарльберг.
Цілковито неочікуваним є саме існування в тричленного кластера А СН D без географічної деталізації, який не включає не лише «чистих» тевтонізмів, але й загальнонімецької
фразеології, вживаної, окрім трьох найбільших німецькомовних країн, у Люксембурзі,
Ліхтенштейні, Східній Бельгії, Ельзасі та Південному Тіролі. Так само неочікуваними
виявилась майже нульова наповненість кластерів СН D-süd; А-west СН; А D-mittel/
südwest; а з іншого боку – саме існування в мовній реальності хай навіть «символічноодночленних», але з лінгвогеографічної точки зору малоймовірних кластерів як A D-ost/
süd; A CH D-mittelost/süd; A D-nordost/mittelwest/südwest і навіть CH D-ost i CH D-nord
(sic!) Водночас, лексикографічними даними підтверджується слабка кореляція австрійських та швейцарських варіантних фразеологізмів з центрально- та східнонімецькими,
австрійських – з північнонімецькими та західноавстрійських – із західнонімецькими, тепер уже із цілком зрозумілих географічних міркувань.
Висновки
Відсутність дискретних меж у ареальному поширенні ідіоматики німецької мови,
попри очевидну наявність «чистих» австріацизмів та гельветизмів “par excellence”, які
складають 27% нашого емпіричного корпусу, - доконаний об’єктивний факт. Дифузність
діалектних меж та їх очевидна відмінність від державних кордонів цілком логічно призводить до кластерних скупчень в, умовно кажучи, «контактних зонах». Проте вони не
завжди є географічно очевидними, принаймні, ареальним фактором не пояснюються,
по-перше, «міждержавні» кластери, по-друге – кореляція австрійської та швейцарської
фразеології з північнонімецькою. Наскільки ці явища є системними чи оказіональними,
може відповісти лише масивний корпусний текстовий аналіз частотності вживання. Він
покликаний доповнити наші уявлення про принципи організації німецького ідіоматичного тезаурусу та співвідношення у ньому ареально-лінгвальних та нормативно-екстралінгвістичних соціальних чинників.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ,
МОТИВИРОВАННЫХ ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ
(на материале детской речи и произведений русских поэтов,
писателей и публицистов)
У статті розглядаються продуктивні і малопродуктивні моделі утворення окказіональних дієслів, мотивованих іменниками. Моделі дитячої словотворчості порівнюються з моделями, що використовуються письменниками, поетами і публіцистами.
Ключові слова: окказіоналізм, дієслівний, субстантивний, словотвірна модель, мотивація, мовна норма, порушення норми.
В статье рассматриваются продуктивные и малопродуктивные модели образования окказиональных глаголов, мотивированных именами существительными. Модели
детского словотворчества сравниваются с моделями, используемыми писателями, поэтами и публицистами.
Ключевые слова: окказионализм, глагольный, субстантивный, словообразовательная модель, мотивация, языковая норма, нарушение нормы.
This article is a study of productive and nonproductive derivational schemes used for
creating verbal nonce words motivated by substuntival stems. Children’s models are compared
with the models used by poets, writers and journalists.
Key words: nonce word, verbal, substuntival, derivational scheme, motivation, language
norm, violation of the norm.
Окказиональные образования привлекают внимание многих исследователей языка,
прежде всего, присущей им структурной и \ или семантической новизной, которая сопровождается еще и постоянной экспрессией. По мнению А.Г. Лыкова, данные характеристики находятся в отношении тождества: чем больше новизна, а, следовательно, и
отклонение от языковой нормы, тем ярче выраженная экспрессия [1: 23-24]. Создавая ок© Ковалевич И.О., 2012
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казионализм для описания конкретной ситуации, говорящий (пишущий) тем самым подчеркивает свое отношение к ней, дает свою оценку и характеристику. Окказионализм,
как речевое явление, обладает сложной и довольно противоречивой природой, т.к. объединяет в группу слова, отличающиеся по условиям и причинам создания: писательские
окказионализмы, окказиональные слова разговорной речи, детские речевые инновации.
Следует отметить, что детское словотворчество является важным этапом речевого развития ребенка, когда у него формируются знания системы языка и последующее усвоение
языковой нормы. Данный процесс по большей части проходит неосознанно, а в качестве ведущего механизма выступает имитация [2: 6]. Взрослые же, напротив, употребляя окказиональное слово, стремятся к свежести мысли, нешаблонности, выразительности, стилистической яркости, точности и т.д. Представляется интересным сопоставить
две группы окказионализмов с целью выявления специфики словотворчества у детей и
взрослых. Кроме того, сопоставительный анализ различных групп окказионализмов поможет лучше понять данное речевое явление.
Цель данной статьи – выявить специфику образования окказиональных глаголов, мотивированных субстантивными основами, в словотворчестве детей и взрослых (писателей, поэтов, публицистов). Разнообразие способов и моделей деривации дает широкую
базу для сопоставительного изучения данного явления.
Активное образование глагольных дериватов, мотивированных именами существительными, характерно для речи взрослых (писателей, поэтов, публицистов) и детей.
Детское словотворчество отражает своеобразный мир ребенка, который полон действий.
По причине собственной активности ребенок наделяет и окружающие его предметы
способностью к действию. К.И. Чуковский утверждает, что любовь к прилагательным
присуща только книжным детям и детям, созерцательно настроенным, а активные дети,
напротив, строят всю свою жизнь на глаголах [3: 286]. Для писателей и публицистов также характерно стремление к персонификации вещей, а созданные ими отсубстантивные
глагольные дериваты представляют собой скрытое сравнение и метафору [4: 10]. Кроме
того, отсубстантивные глаголы характеризуются хорошо прослеживаемой внутренней
формой и лаконичностью, что важно и для детей, и для взрослых.
Рассмотрим в частности каждый способ образования окказиональных глаголов. В
случае детского словотворчества путем чистой суффиксации образуются окказиональные глаголы с деривационным значением «действовать с помощью того, что названо
мотивирующим существительным», где большая часть глаголов означает использование орудия в соответствии с его назначением. В качестве мотиватора выступает суффикс -и- (глаголы на -ить): топорить, метлить, рубанить, молоточить, гармонить,
ножить, насосить (от «насос»), мясорубить, юлить (от «юла»), кнОпить. Наряду
с суффиксом -и- в процессе образования глаголов выше описанной семантики детьми
могут использоваться форманты -а- и -ова-: паяльничать, кочергать, утюгать (ср.
утюжить), рогать, рукать, компьютеровать и т.д. Активность образования дериватов
данного типа объясняется, прежде всего, «прозрачностью» их структуры: приведенные
окказиональные глаголы представляют собой свернутые синтаксические конструкции
«действовать с помощью чего-либо». Также следует отметить, что семантическое отношение типа предмет - действие посредством предмета усваивается детьми в достаточно раннем возрасте, т.к. в его основе лежит физическое манипулирование каким-либо
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предметом, т.е. акт лексической номинации следует из наглядно-практической деятельности ребенка.
В словотворчестве писателей, поэтов, публицистов деривационные модели выше
описанной семантики характеризуются довольно низкой продуктивностью. Наблюдается образование окказиональных глаголов при помощи формантов -и- (ср. мандолинить
(В. Маяк.)), -ова- принтовать (М. Задорнов).
В детской речи формант -и- прослеживает достаточную активность и при образовании производных глаголов со значением «совершать действия, свойственные тому,
кто (что) назван(о) мотивирующим существительным». В качестве мотиватов могут
выступать как одушевленные, так и неодушевленные существительные: бычить (о бычке), ведущить, швеить, строителить (ср. шоферить, пекарить), пистолетить – (ср.
пистолет пистолетит), хорить (о хоре), мотоциклить (ср. «Листик замотоциклил!»
- начал дергаться)). Образование окказиональных глаголов по данной деривационной
модели характерно и для словотворчества взрослых: иудить (Видите – небо опять иудит пригоршнью обгрызанных предательством звезд (В. Маяк.)); главарить (Главарит
у них кто? (В. Шукшин)), дождить (Дождь дождил – не переставая (Б. Слуцкий)), орлить (Стареньким орлом орлит (Б. Слуцкий)), холопить (Е. Евтушенко), инженерить
(устн. р.), санитарить (С. Федоченко). Кроме того, высокой производностью характеризуется формант -ствова-: пенсионерствовать (Д. Каложный), прохиндействовать
(Евт.), калифствовать (С. Есенин), прокурорствовать (И. Зверев), командирствовать (Ю. Нагибин), бандитствовать (газ.). При помощи суффикса -и- также создаются отсубстантивные глагольные дериваты со значением «совершать действие обычно
производимое в \ на том, что названо производящей основой»: океанить (в значении
«плавать в океане») (С. Снегов), берложить (Н. Асеев).
Интересной особенностью речи писателей и поэтов является нарочитое создание
тавтологичных предикативных сочетаний, где в качестве подлежащего выступает имя
существительное, мотивирующее глагол-сказуемое. В качестве мотиватора употребляется суффикс -ствова-: океан океанствует, водопад водопадствует, самолет самолетствует, горизонт горизонствует (С. Кирсанов). По мнению А.Г. Лыкова, подобная
тавтологичность создает эффект окказиональности: происходит окказиональная персонификация существительных с предметным значением, что достигается не метафоризацией и контекстом, а структурно-семантическими особенностями самих глаголов,
у которых исполнителем действия могут выступать только имена существительные со
значением лица [5: 33]. При помощи глаголов на -ствова- создаются и окказиональные
метонимичные сочетания, в которых существительное, обозначающее субъект действия,
и мотивирующая основа для окказионального глагола связаны отношением пространственной смежности: орел кордильерствует (С. Кирсанов), самолеты ангарствует,
крокодилы гангствуют (С. Рябков) [1: 74].
К суффиксальной деривации можно отнести образование окказиональных отсубстантивных глаголов при помощи суффикса -и-, имеющих значение «сочинять, говорить то, что выражено производящей основой»: комплиментить (газ.), симфонить
(Н. Воронов), мадригалить (Ю. Друнина). При помощи -нича- создаются глаголы со значением «добывать то, что названо мотивирующим существительным»: налимничать
(В Астафьев), трофейничать (И. Виноградов). Данный формант употребляется и для
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образования дериватов со значением «совершать действия, обычно производимые во
время того, что названо производящей основой»: выходничать (По воскресеньям в колхозах в летнюю пору не выходничают (Е. Воробьев)). В детской речи выше описанное
словообразовательное значение выражается формантом -ова-: войновать (во время войны), весновать (проводить весну).
Кроме того, наблюдается образование детьми окказиональных глаголов со значением «наделять качеством, названным мотивирующим именем существительным», где в
качестве мотиватора выступает суффикс -и-: содить (ср. солить), кустить водоросль
(делать похожей на куст). Следует отметить, что для детской речи характерно разного
рода уподобление, которое чаще всего осуществляется на основе сходства формы, структуры, функции, материала и т.д. [6: 16-17]. Имеются случаи образования детьми окказионализмов по деривационным моделям, отсутствующим в нормативном языке: елочить
(любоваться елкой); аппетитничать (есть с аппетитом), супать (есть суп).
В области префиксально-суффиксальной образования отсубстантивных глаголов наблюдаются как общие, так и отличительные тенденции. Прежде всего, необходимо отметить активное образование взрослыми и детьми окказиональных глаголов со значением
«покрыть, заполнить тем, что названо мотивирующим существительным (иногда в
чрезмерно большом количестве)». В качестве мотиваторов выступают аффиксы за- + -и(захвоенная земля (от окказ. «захвоить» (В. Боков)), закрапивленная яма (от окказ.
«закрапивить» (В. Боков)), засугробили метели (Е. Евтушенко), запластилинить (покрыть пластилином) (детск.)); из- \ ис- + -и- (иссинячить (С. Федорченко), исшрамленные губы (В. Астафьев), измазученная тельняшка (от окказ. «измазучивать») (Ю.
Скоп), измазутить (детск.)); про- + -и- (протабаченный холод (от окказ. «протабачить» (Б. Лавренев), прокерасиненная тряпка (от окказ. «прокерасинеть») (П. Нилин),
пробензиненный город (от окказ. «пробензинить») (газ.), промазутить (детск.), прорастворить (детск.), прошампунить (детск.)). Дети также образуют глаголы выше
описанной семантики при помощи форманта на- + -и-: накомпотить (разлить компот), нагрязить, напомадить (ср. намаслить, намылить).
Для словотворчества писателей, поэтов, публицистов характерно образование глаголов со значением «покрыться тем, что названо мотивирующим существительным»
при помощи аффиксов за- + -е- (заморщиневший дядя (от окказ. «заморщинеть») (К.
Федин); впечатление засмолевшего пня (от окказ. «засмолеть») (Ф. Абрамов); заинеть
(журн.)); об- + -е- (обмозолевшим пальцем (от окказ. «обмозолеть») (Ю. Нагибин));
на- + -е- (нальдеть (Н. Асеев)) Образование глаголов выше описанной семантики при
помощи на- + -е- относится исключительно к области окказиональной деривации. Кроме
того, для словотворчества взрослых характерно образование глагольных дериватов, имеющих значение «наделить, снабдить тем, что названо мотивирующим существительным», где в качестве мотиватора выступают аффиксы о- + -и-: осынить (С. Есенин), офранчить (офранченный картавец (И. Северянин)), олунить (И. Северянин), оканавить
забор (устн. р.), огранитить слова (газ.), омраморить лестницу (устн. р.) окабелить
дом. При помощи формантов обез- + -и-, обез- + -е- образуются окказиональные глаголы
со значением «лишить \ лишиться того, что выражено производящей субстантивной
основой»: обесптичить ([волчонок] … всех соседей обесптичил… (С. Федорченко)), обезлиственные ветви (О. Смирнов), обезночеть (В. Маяк.), обескрылеть (А. Межиров).
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В свою очередь, детского словотворчество характеризуется образованием окказиональных дериватов со значением «совершить действие при помощи того, что выражено мотивирующим существительным». В качестве мотивирующих основ выступают
имена существительные, имеющие инструментальное или орудийное значение: замолоточить (забить молотком), загвоздить (прибить при помощи гвоздей), задверить
(прижать при помощи двери), закопьить (убить копьем), оттопорить, нанасосить,
проколесовать (ногу) и т.д. То же значение имеют и окказионализмы, образованные при
помощи по- + -а- или по- + -ива- (растопоривать, поспичкать, покулакивать (делать
массаж)), которые в нормативном языке производят глаголы несовершенного вида с длительно-прерывистым значением от глагольных основ: ср. потирать [7: 385]. Высокая
продуктивность деривационных моделей со значением орудийности в детской речи объясняется хорошо прослеживаемой внутренней связью, а также ведущей практической
деятельностью, о которой говорилось ранее.
Как для детей, так и для взрослых характерно образование отсубстантивных глаголов по моделям, отсутствующим в нормативном языке, т.е. по окказиональным моделям.
Примером тому является образование дериватов при помощи о- + -е- по типу глаголов с
префиксом о-, непосредственно мотивированных глаголами с суффиксом -е- и опосредованно существительными (ср. осиротеть – сиротеть - сирота): отетереветь (И. Бунин),
оморщинеть (Ю. Трифонов), обандитеть (С. Федорченко), обородеть (газ.; детск.),
обусеть (газ.; детск.).
Следует отметить, что многие детские новообразования с трудом поддаются объяснению, так как в языке отсутствуют их аналоги, и своеобразные деривационные модели
представлены единичными случаями: набутербродить чаю, отпеченить (открыть
пачку печенья), заботинить ногу (ср. зашнуровать ботинок), наштормить корабль
(испытать на шторм).
Материал окказионализмов речи писателей, поэтов, публицистов позволяет проследить тенденцию образования отсубстантивных глаголов суффиксально-постфиксальным способом. Наиболее продуктивной является модель производства окказиональных
дериватов при помощи -и- + -ся, которая имеет довольно широкое словообразовательное
значение «проявлять качества, осуществлять функции, свойственные тому, что названо мотивирующим существительным; действовать, как тот \ то, кто \ что назван(о)
мотивирующим существительным; представляться тем, что названо мотивирующим
существительным». В качестве производящей основы выступают имена существительные самой разнообразной семантики: уродиться (Громоздящемуся городу уродился во
сне хохочущий голос пушечного баса… (В. Маяк.)), сосулиться (Вода на лету сосулится… (В. Маяк.)), радужиться (Вода слегка радужилась у гранитных берегов (Ю. Нагиб.)), колеиться (о рейсах) (О. Смирнов), кадилиться (… кадилу в церквах не кадилиться… (В. Маяк.)), ящериться (Идешь ли пехотой, в танках ли ящеришься… (В.
Маяк.)), занозиться (Е. Евтушенко), щелиться (о глазах) (О. Смирнов).
Для детского словотворчества также характерно образование окказиональных глаголов выше описанного типа: клубочиться («Смотри, как котенок клубочится! Совсем
как ежик.»), ), кнопиться (о кнопке). Однако многие суффиксально-постфиксальные
новообразования так и остаются единичными примерами деривационных моделей, не
имеющих аналогов в нормативном языке: ладошкаться (ср. хлопать в ладоши), аппа78

ратываться (ср. фотографироваться), бигудиться (крутить волосы на бигуди), посудиться (мыть посуду, мешая друг другу) и т.д.
В словотворчестве писателей, поэтов, публицистов префиксально-суффисальнопостфиксальное образование окказиональных глаголов занимает достойное место. Одной из наиболее продуктивной выступает модель образования глагольных дериватов,
имеющих значение «стать тем или приобрести признаки того, кто \ что назван(о)
производящей основой», при помощи об- + -и- + -ся: объякутиться (Б. Можаев), обжелезиться (… чтоб твоя идея обжелезилась и влетела к нам из Англии… (В. Маяк.)),
обмяситься (… чтоб твоя идея обмясилась и влетела к нам из Англии… (В. Маяк.)),
обфренчиться (Обфренчились формы костюма ладного… (В. Маяк.)). Наблюдается образование глаголов выше описанной семантики при помощи аффиксов о- + -и- + -ся:
оказачиться (Н. Атаров), олукьяниться (Ю. Трифонов), окорефеиться и т.д.
К нетиповым можно отнести образование окказионализмов при помощи следующих
формантов: за- + -и- + -ся (замурашиться (о коже) (О. Смирновов)) (ср. заилиться),
раз- + -и- + -ся (разобезьяниться (газ.)) (ср. распогодиться), с- + -и- + -ся (спетлиться
(Ю. Нагибин) и др. Кроме того, наблюдаются случаи образования глагольных дериватов
по окказиональным моделям. Так, упомянутый ранее формант о-+ -и- + -ся употребляется для создания отсубстантивных глагольных дериватов со значением «снабдиться тем,
что названо производящей основой»: огалсучиться, овазиться (Остров зноя \ В пальмы овазился… (В. Маяк.)), осупружиться (И. Северянин). При помощи на- + -и- + -ся
образуются окказиональные глаголы, имеющие семантику «приобрести признаки того,
что выражено производящей основой»: накоршуниться (М. Годенко), накогтиться
(В. Шукшин) и т.д. Следует отметить отсутствие указанного форманта в нормативном
языке. С помощью ряда других префиксов, а также суффикса -и- и постфикса -ся образуются окказиональные глагольные дериваты от субстантивных основ: вклещиться
(Знакомая боль с тупым однообразием вклещилась в грудную кость (Ю. Нагибин)), обесконуриться (Ю. Нагибин), разжелудиться (освободиться от желудей) (С. Есенин),
отковылиться (… степь, отковылившись, бурела… (Е. Носов)).
Детские префиксально-суффиксально-постфиксальные модели характеризуются
разнообразием формантов и довольно точным деривационным значением, что затрудняет объединить в одну группу несколько моделей. Кроме того, для детских моделей характерна ярко выраженная омонимия, так как одинаковые по составу глаголы имеют совершенно разную семантику. Так, при помощи об- + -и- + -ся образуются глаголы, которые
могут иметь следующие значения: «погрузиться, покрыться тем, что выражено мотивирующим существительным» (обснегиться, обмолочиться (о ложке), обмамиться);
«употребить в пищу в большом количестве то, что выражено мотивирующим существительным» (обсосиситься). В качестве аналога для производства окказионализма
«обснегиться» ребенок мог использовать отглагольный дериват «обсыпаться (снегом,
песком и т.д.)», при этом глагольная основа заменяется именной основой потенциально
зависимого слова. В свою очередь, глагол «обсосиситься» имеет в основе своего образования прототип глагольного деривата «объесться (сосисками, макаронами)» со значением «съесть что-либо в чрезмерно большом количестве». Приставка об- может быть заменена приставками на-, от-, при этом значение остается прежним (ср. намакарониться
– наесться макарон, накашиться – наесться каши, отчаиться – напиться чаю).
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Путем выделения узуальных прототипов можно объяснить семантику следующих
окказионализмов: перезвериваться – переодеваться (в разных зверей), углазиться –
увеличиться (о глазах), отмухиваться – отмахиваться (от мух), откнопкаться – отсоединиться (о кнопке), спаровозиться, свагониться – столпиться, сгуститься.
Иногда семантика детской модели отличается достаточной прозрачностью: ср. олиситься, окошениться, оцыплятиться (отелиться, окотиться), приместиться, прицветочиться (приземлиться). Однако остаются образования, с трудом поддающиеся
объяснению: Козлята, козлята, откопытеся! Козлята взяли и откопытились [8: 348];
Положи побольше сметаны, чтобы все рассметаннилось [3: 454].
Из сказанного выше можно сделать вывод, что в словотворчестве детей и взрослых
наблюдаются как одинаковые, так и отличительные тенденции. К общим деривационным моделям можно отнести использование суффикса -и- для образование дериватов со
значением «совершать действие, свойственное тому, кто \ что выражен(о) мотивирующим существительным», образование окказиональных глаголов со значением «покрыть, заполнить тем, что выражено мотивирующим существительным» при помощи ряда мотиваторов (за- + -и-, из- + -и-) и др.
Спецификой детского словотворчества является активное образование суффиксальных и префиксально-суффиксальных глагольных дериватов со значением «действовать
с помощью того, что названо производящей основой», что объясняется ранним усвоением детьми в процессе практической деятельности семантических отношений, лежащих
в основе их образования. Следует отметить, что многие детские модели, представленные
сложными формантами, не имеют аналогов в нормативном языке и относятся исключительно к области окказионального словотворчества. Их интересной особенностью является то, что в основе образования данных дериватов находятся синтаксические конструкции, выполняющие роль своеобразных прототипов.
В целом для словотворчества писателей характерна бóльшая системность и регулярность моделей образования окказионализмов, хотя отмечаются случаи использования и
окказиональных моделей. Так, интересной особенностью словотворчества писателей,
поэтов публицистов является создание тавтологичных предикативных и метафоричных
сочетаний. Однако следует отметить, что окказиональные модели, используемые взрослыми, характеризуются большей семантической прозрачностью по сравнению с окказиональными моделями детского словотворчества.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ОПАСНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале публицистических и документных текстов)
Стаття присвячена розгляду вербалізованих і невербалізованих частин змісту концепту небезпека / захищеність в російській мові на прикладі публіцистичних і документних текстів.
Ключові слова: концепт, мовна картина світу.
Статья посвящена рассмотрению вербализованной и невербализованной частей содержания концепта опасность / защищенность в русском языке на примере публицистических и документных текстов.
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира.
The article considers the concept of danger / security in the Russian language on the
example of journalistic and document texts.
Key words: concept, language world model.
Знания, представленные в языковой форме, составляют языковую картину мира
(ЯКМ), отражающую способы речемыслительной деятельности носителей данного языка. Национальная ЯКМ определяет поведение людей, поэтому язык как способ формирования и передачи знаний человека о мире, становится центральным объектом исследования когнитивной лингвистики.
Языковая картина мира структурирована бинарными оппозициями универсального
характера. Один из компонентов оппозиции оценивается положительно, а другой имеет
негативную оценку.
Понимание носителем языка компонентов оппозиции – процесс ориентации человека в окружающем мире, благодаря которому возникает когнитивная проекция, связанная
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с ментальными определениями нахождения его в состоянии опасности или защищенности. Таким образом, у человека складываются представления о мире, картина мира.
В оппозиции опасность / защищенность опасность определяется и как возможная
угроза жизни и здоровью субъекта, и как потенциальное нарушение привычного хода
вещей, и как возможность принятия неверного решения. Защищенность характеризуется
как нахождение в месте или состоянии, в котором ничто не способно нанести ущерб
человеку или животному.
В модели опасности / защищенности в русском языке нас интересует восприятие
человеком концепта опасность, который мы анализируем, исследуя способы словесного
выражения сообщения о ситуациях чрезвычайного характера в печатных средствах массовой информации и документных текстах.
В качестве единицы исследования мы выбрали вербальный текст, содержащий обозначение или выражение исследуемой лингвокультурной модели опасности / защищенности. Нами проанализированы 100 новостных сообщений, опубликованных в 2005 –
2011 годах в печатных республиканских и региональных СМИ Республики Беларусь, и
не предназначенных для публикации 100 документных текстов, подготовленных специалистами МЧС (оперативные сводки, докладные записки, аналитические справки).
Влияние средств массовой информации на человека и познание им мира трудно подвергнуть сомнению. СМИ, производящие и воспроизводящие циркулирующий поток
информации, не просто транслируют новости, но определяют приоритеты и ценности,
способствуют формированию у человека определенного образа мира и происходящих
событий. Документные тексты сжато передают достоверную информацию, но они также
и создают представление о событии. Различие целей публицистических и документных
текстов должно определять различие образов ситуации опасности / защищенности.
Семантика понятия опасность, включает в себя множество предполагаемых представлений о событиях, однако, в материалах специалистов МЧС описываются только
произошедшие накануне подготовки текстов конкретные события: авария, пожар, дорожно-транспортное происшествие, паводок, дым, гроза, молния и т.п. Эти события
становятся информационным поводом для написания статей и заметок журналистами
СМИ. По нашим наблюдениям, в журналистской интерпретации представление об опасности проецируется не только в прошлое, но и в будущее. Журналисты внушают читателям необходимость пытаться предвидеть опасные ситуации. В документных текстах
специалистов МЧС опасность содержит проекцию только в прошлое, что объясняется
требованием анализировать произошедшие события.
На наш взгляд, это концептуальное различие предопределило несовпадения поверхностно-синтаксических фреймов в публицистических и документных текстах.
В документных текстах функционируют глаголы конкретного физического действия:
произойти, обнаружить, локализовать, ликвидировать, доставить, эвакуировать, –
которые фиксируют стандартный фрейм поведения сотрудников МЧС в чрезвычайной
ситуации. Форма прошедшего времени глаголов совершенного вида убеждает адресата
в том, что его подчиненные сделали всё необходимое и возможное в данной ситуации.
В отличие от авторов документных текстов журналисты употребляют отвлеченное
понятие опасность в связке со словами, значения которых выражают ментальные и физические действия человека:
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– неотчетливое знание того, что произойдет: предчувствовать, предвидеть, предусмотреть, угадать, почувствовать;
– рациональные оценочные суждения: оценить, умалить, преувеличить;
– передвижение в пространстве: избежать, уходить.
Использованные в публицистических текстах ментальные глаголы разнообразнее
глаголов физического действия. Глаголы группы, названной первой, обозначают неотчетливое знание, «которое субъект имеет благодаря тому, что воспринял нечто, недоступное обычному человеческому восприятию, или особое чувство, которое бывает, когда субъект имеет такое знание» [1: 272]. Кроме проекции в будущее у этих глаголов есть
значение важности еще не произошедшего события для человека, для его безопасности
и, возможно, жизни. Глаголы объединяет и заложенное в ЯКМ представление о предопределенности событий, о судьбе. Глаголы со значением рациональной оценки выражают проекцию в прошлое чаще, чем в будущее. В анализируемых текстах они утверждают
необходимость рационального понимания жизни и поведения человека в экстремальной
ситуации, недопустимость неверной оценки. Функционирование глаголов передвижения
в пространстве обусловлено отображением в сообщениях поступков людей и сближает
публицистические и документные тексты об опасных для человека ситуациях.
Документные тексты специалистов МЧС от текстов журналистов отличает использование технических, медицинских и официально-деловых терминов. Порядок и форма
подачи информации в документах жестко структурированы. В отличие от текстов, подготовленных журналистами печатных СМИ, в документах специалистов МЧС само слово
опасность не употребляется и не используется эмоционально-окрашенная и оценочная
лексика. Мы объясняем эту особенность тем, что модели жанров анализируемых документных текстов не предполагают экспликацию субъективного оценочного отношения к
произошедшему событию.
В текстах журналистов печатных СМИ наши отмечены такие смысловые приращения как судьба, случай (фиксированы в 17 высказываниях). Эти приращения смыслов позволяют установить связи между концептами в картине мира носителей русского языка.
По мнению журналистов, человеку сложно предусмотреть, угадать опасность. Может произойти несчастный случай, беда, горе, смерть, когда настигает злой рок или
судьба, или нелепая случайность. Этот сценарий выявляет одну из ключевых идей русской ЯКМ, описанную А.Д. Шмелевым – идею непредсказуемости мира [2: 455-457] .
Мы полагаем, что корни ключевой идеи непредсказуемости мира следует искать в
индоевропейских представлениях о мире, который непредсказуем, однако заранее предопределен для человека Богом / высшими силами. Таким образом, смерть становится
судьбой, роком, что отражено в разных индоевропейских языках [3: 822] .
Идея непредсказуемости мира была отражена уже в сюжетной композиции русских
народных сказок: судьба-злодейка подстерегает и внезапно наносит удар.
Отношение человека к року и судьбе можно отметить также в русских народных
пословицах и поговорках, например: Судьба придет, ноги сведет, а руки свяжет; Кому
сгореть, тот не утонет; Ловит волк роковую овцу; Пущен корабль на воду, сдан богу на
руки и др. [4;5].
В семантическом поле концепта опасность в русской ЯКМ сходятся ключевые идеи
непредсказуемости будущего и невозможности для человека контролировать то, что происходит вокруг, а также нежелание человека показать себя «перестраховщиком», однако
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сохраняется естественное желание избежать неприятностей даже в условиях невозможности их предусмотреть.
Журналисты убеждают читателей принять идею непредсказуемости с помощью метафор и метонимий. Например, в статье о несчастном случае на автобусной остановке
[6] журналист наделяет пространственный объект свойствами событий – «опасная остановка», представление об опасности усиливает использованием в заголовке «Унесенные
ветром» аллюзии на роман М.Митчелл.
С помощью метонимической метафоры в заголовке другой статьи «Взрыв спровоцировал фонарик» [7] журналист «вносит» в сознание адресата предположение об опасности использования карманного фонарика (мы не обсуждаем в данном случае ошибочный порядок слов в заголовке). Хотя в статье идет речь о стечении обстоятельств: чтобы
проверить уровень топлива в баке судна, капитан включил фонарик, нарушив правила
безопасности, – журналист выстраивает образ «невольного виновника случившегося», показывает экстремальную ситуацию, как событие, случившиеся независимо от человека.
В сообщение о ситуации опасности журналисты добавляют эмоциональное отношение к событию. В текстах часто употребляются слова ужас, страх, тревога, испуг,
паника и их дериваты, призванные вызвать у читателей те же эмоции, которые испытали
участники событий. Понимание участниками потенциальной опасности отражено лишь
в семи текстах из ста текстов журналистов словами предупреждать, избежать. Слова
же со значением внезапности и/или испуга вдруг, внезапно, наспех, неожиданно, моментально, выскочить, ринуться, переполох функционируют 22 раза.
Являясь единицей сознания, концепт имеет как вербализованную, так и невербализованную части содержания. Невербализованная часть содержания концепта опасность
раскрывается благодаря исследованиям ключевых идей русской ЯКМ. В вербализованной части концепта выявляем ядерную зону, представленную словами, называющими
события, угрожающие здоровью или жизни людей и животных, и действия, направленные на предотвращение событий или уменьшение их негативных последствий. Периферия концепта формируется жанрово-стилевым разнообразием текстов, авторскими
интенциями создателей конкретных текстов и взаимосвязями концептов в национальной
картине мира.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАФОРИЧЕСКАЯ
СЕМАНТИЗАЦИЯ/ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
В ТЕКСТАХ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ XX века
У статті розглядаються конструкції, в яких займенник виступає як суб’єкт, а субстантив – як предикат. Досліджуються випадки, коли субстантив-предикат є метафорою. Аналізуються особливості функціонування подібних метафоричних конструкцій
у текстах російських і білоруських авторів ХХ століття.
Ключові слова: займенники, семантизація, характеризація, метафора, ідіостиль.
В статье рассматриваются конструкции, в которых местоимение выступает как
субъект, а субстантив – как предикат. Исследуются случаи, когда субстантив-предикат является метафорой. Анализируются особенности функционирования подобных
метафорических конструкций в текстах русских и белорусских авторов ХХ века.
Ключевые слова: местоимения, семантизация, характеризация, метафора, идиостиль.
The article deals with the constructions which contain a pronoun as a subject and a noun
as a predicate. The cases of using the substantive-predicate as a metaphor alongside with the
characteristic features of functioning a metaphor-predicate in the texts of Russian and Belorussian poets of the XX century are under consideration.
Key words: pronouns, semantisation, characterisation, metaphor, idiostyle
Понятие «лирического героя», «лирического Я» является центральным при литературоведческом анализе лирического произведения. Как референт стихотворных произведений лирический герой рассматривается в работах Ю.Н. Тынянова, Т.И. Сильман,
И.А. Ионовой, Ю.М.Лотмана, С.Н. Бройтмана, Б.О. Кормана и мн. др. Репрезентация
лирического героя в художественном тексте осуществляется различными языковыми
средствами, главным из которых является местоимение: «Именно местоимение содержит в себе ту меру и ту степень информации, которая как раз и требуется лирике» [1: 89].
Однако значение личного местоимения (ЛМ) может быть конкретизировано при помощи
субстантива-предиката: Я ребенок (К. Бальмонт); Читайте, завидуйте, я – гражданин
Советского Союза. (В. Маяковский). Данный процесс может быть определен как функциональная семантизация ЛМ.
© Кисель Е.В., 2012
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Чистая экспликация ЛМ в поэтическом тексте не является частотным явлением. Как
правило, она сочетается с характеризацией, которая может быть как внутренней (заключённой в самом субстантиве-предикате), так и внешней (выраженной атрибутивными, генитивными и др. формами – распространителями предиката). Ср.: Я – пралетар
(Я. Купала); Я – эллин влюбленный (К. Бальмонт). При наличии в тексте антецедента
ЛМ (чаще всего он указывается в заголовке) речь можно вести о функциональной характеризации ЛМ: Я сумрачный, я гордый паладин. («Крестоносец» К. Бальмонт) Я
– демократ! («Иван Иванович Гонорарчиков» В. Маяковский).
Функциональная семантизация/характеризация ЛМ – это один из наиболее эффективных способов экспликации образа лирического героя.
Однако нередко лирическое «Я» конкретизируется в тексте как предмет, явление
природы или же абстрактное понятие: Я – облачко; (К. Бальмонт); Я – пакута, пакута,
але не атрута. (Д. Бичель-Загнетова).
Подобные конструкции не конкретизируют референта, мы не можем утверждать, что
лирический герой действительно выступает в качестве «семечка», «облачка», полностью
сливаясь с данным образом, выполняя все соответствующие функции, как это бывает
при функциональной семантизации ЛМ. Полное слияние с образом при таких экспликаторах ЛМ характерно лишь для ролевой лирики, в которой лирический объект может
являться в том числе понятием или предметом.
Заметим также, что рассматриваемые нами примеры экспликации ЛМ могут быть
преобразованы в сравнительные конструкции путем подстановки союза «как». Очевидно, что речь идет о завуалированном сравнении, иными словами, субстантивы-экспликаторы в данном случае являются метафорами, т.е. мы имеем дело с образной, или
метафорической, функциональной экспликацией ЛМ в поэтическом тексте. Подобное
явление описано в работе О.Н. Гуцалюк как «образная номинация референта», однако
конструкции функциональной экспликации ЛМ остались за пределами научных интересов автора [2].
Цель данной статьи – охарактеризовать метафорическую экспликацию ЛМ как лингвистический процесс и выявить художественно-изобразительные функции метафорических предикатов при субъекте действия, выраженном ЛМ, в поэтических текстах русских и белорусских авторов.
Актуальность исследования обусловлена частотностью явления метафорической
функциональной экспликации ЛМ в творчестве поэтов ХХ века, а также его недостаточной исследованностью.
Материал для данного исследования получен методом сплошной выборки из лирических произведений русских и белорусских поэтов разных периодов XX века: К. Бальмонта, В. Маяковского, Б. Ахмадулиной, Я. Купалы, М. Танка, Д. Бичель-Загнетовой.
Итак, явление метафорической экспликации ЛМ не может быть непосредственно
отнесено к функциональной семантизации ЛМ, т.к. не происходит конкретизации референта. В связи с этим возникает вопрос: можно ли конструкции метафорической экспликации ЛМ однозначно определять как разновидность функциональной характеризации
ЛМ? С одной стороны, лингвисты и литературоведы отмечают характеризующую функцию метафоры в тексте (В.В. Виноградов, Н.Д. Арутюнова, Г.Н. Скляревская, С.В. Феофилактова, Б.П. Иванюк и др.) и указывают, что для метафоры форма «субъект - преди86

кат» (или предмет-предикат) является одной из наиболее типичных [3]. Следовательно,
некоторые черты характеризации референта в рассматриваемых нами конструкциях имеют место: Ты – Солнце во мраке ненастья, // Ты – жгучему сердцу роса! (К. Бальмонт).
Однако при метафорической функциональной экспликации ЛМ референт не конкретизируется в заглавии или ранее по тексту. Он остается предельно обобщенным.
Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод о том, что в текстах русских и белорусских поэтов XX века встречаются две основные разновидности функциональной метафорической семантизации ЛМ, с различными механизмами раскрытия
значения местоимений и, следовательно, с разными изобразительно-художественными
функциями.
1. Более распространенным в творчестве русских и белорусских авторов является
тот тип функциональной метафорической семантизации ЛМ, который может быть определен как вторичная номинация референта на основе сопоставления. Механизм
создания таких метафор широко известен: два предмета из разных логических классов
отождествляются на основе общих признаков и свойств [3: 89]. При функциональной
метафорической экспликации ЛМ одним из компонентов сравнения является личность
лирического персонажа, т.е. референт повествования, обозначенный местоимением.
В роли второго компонента выступает субстантив-предикат, причем наличие общих с
референтом-местоимением свойств часто уточняется при помощи атрибутива или текстовых реалий: Я птица вольная (К. Бальмонт); Дзякуй шлю вам, шмялям слепавокім
(Я. Купала); Я – зацяганы конь-біцюг. (М. Танк) Я, салігорскае дно, // Плачу шмат і
даўно. (Д. Бичель-Загнетова). При этом основная информация о референте сообщается
именно с помощью атрибутива или текстовых реалий, вплоть до того, что в отдельных
случаях субстантив-метафора может быть изъят из конструкции практически без ущерба
для смысла высказывания. Таким образом, признак, на основе которого производится
сопоставление, указан в тексте или без труда угадывается читателем. К примеру, конструкция Pronomen Substantive Я – валокша, а даткнешся – асака (Д. Бичель-Загнетова)
позволяет предположить, что основной для сопоставления служит такое свойство указанных растений как «колючие». Данное свойство переносится на внутренние качества,
становится метафорическим обозначением состояния главного героя.
Несмотря на то что предварительной конкретизации ЛМ в тексте или заглавии не
происходит, референт в подобных произведениях однозначно воспринимается читателем как личность (или совокупность личностей), вне зависимости от того, идет речь о
лирическом герое, адресате или персонаже: Мы – Азія і Еўропа. // Між нас Уральскі
ланцуг – // твая хвароба. (Д. Бичель-Загнетова). Учитывая то, что референт в подобных
конструкциях не конкретизируется, основной художественной функцией данной разноводности функциональной метафорической экспликации ЛМ является характеризация
лирического персонажа, т.е. уточнение его личностных особенностей или психологического состояния при помощи завуалированного сравнения с животными, явлениями
природы, сверхъестественными явлениями, абстрактными понятиями и т.п.
Данная разновидность метафорической экспликации ЛМ часто сочетается с оценочностью, причем семы оценки имеют непосредственно субстантивы-экспликаторы: О,
ты змея!» – // Шепнула мне, слабея, Лада. (К. Бальмонт); О, стыд і ганьба вам, сляпні...
(Я. Купала); …Аб чым ніколі забываць // Не раім вам, о змеі! (М. Танк); Вот – я, весь боль
и ушиб. (В. Маяковский).
87

Возможность охарактеризовать персонажа, дать ему оценку при помощи сравнения,
сопоставления, привлекает поэтов, творчество которых относится к разным временным
отрезкам XX века, принадлежит к разным школам и течениям: Если ты – не дуб, // не
ясень, то тебе и вывод ясен… (В. Маяковский); Плуг у руках, // 3 ім чарадзей я на чорных
барознах (М. Танк); А вы, ўпыры, вы, крывапіўцы… (Я. Купала); Я – светлый бог, когда
целую! (К. Бальмонт). Особенности употребления подобных конструкций в поэтических
текстах объясняются особенностями идиостиля автора. Так, например, для лирики М.
Танка характерно употребление развернутых метафор, частью которых и является метафорическая экспликация ЛМ: Я – адна толькі хваля таго акіяна, // Што грудзямі прабіў
// У ільдах векавых // Шлях Гальфстрыму, // Шлях сонцу нябачнага рання. Партыя – //
Выпрабаваны ў баях карабель. // Я – адна толькі нітка // Ў тых ветразях у пурпуровых… (М. Танк).
К метафорически характеризующим референта местоименно-субстантивных конструкциям обращаются все поэты, чье творчество стало материалом для наших наблюдений. При этом и русские, и белорусские авторы для метафор подобного рода используют в основном следующие типы номинации референта: зоонимы, номинации по принадлежности к сверхъестественным явлениям и номинации по отношению референта к
миру неодушевленной природы.
2. Второй тип функциональной метафорической экспликации ЛМ может быть определен как метафорическое уподобление или же слияние референта с иным образом.
Чтобы пояснить механизм конкретизации ЛМ в данном случае, нам придется вновь обратиться к образу лирического героя, точнее, к способности лирического героя принимать
в произведении любой образ. Эту способность авторов и их персонажей к художественному перевоплощению подчеркивают сами поэты: «Поэт – стихия. Ему любо принимать
разнообразнейшие лики, и в каждом лике он самотождественен. Он льнёт любовно ко
всему, и всё входит в его душу, как солнце, влага и воздух входят в растение…[4: 12].
Итак, референт повествования в поэтическом произведении может принимать различные личины, надевать разные «маски»: О, Брама – индиец, а я – скандинав, а я – мексиканец жестокий, // Я – эллин влюбленный, я – вольный араб… (К. Бальмонт). С учетом
того, что, по мнению Новалиса, метафора «представляет собой в самом действительном
смысле тождество субъекта и объекта, души и внешнего мира», - в цикл перевоплощений лирического героя могут включаться и метафоризированные «маски”, относящиеся
к неодушевленному миру, явлениям природы, сверхъестественным явлениям, абстрактным понятиям и т.п. [5: 99]. При этом имеет место не просто завуалированное сравнение: лирический герой в определенный момент действия сливается с предложенным
автором образом: Я неясный иней охлаждения; Я лунный луч. Я – изысканный стих
(К. Бальмонт). Отсутствие формально выявленного сравнения подчеркивает это слияние. Таким образом, при рассматриваемом типе экспликации ЛМ референт, изначально
понимаемый как личность, осознанно принимает иной образ на определенном участке
текста. Этот тип функциональной метафорической характеризации ЛМ отличается, на
наш взгляд, широким художественным потенциалом в лирическом произведении.
2.1. При помощи рассматриваемого типа метафорической номинации может эксплицироваться разнообразие личин, принимаемых лирическим персонажем, выражаться
многогранность его натуры. Данная функция часто реализуется за счет дополнительной
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актуализации конструкций «местоимение-субъект – субстантив-предикат». К случаям
такой актуализации следует отнести употребление однородных субстантивов-предикатов, эксплицирующих различные «маски» персонажа, а также включение конструкций
метафорической семантизации ЛМ в состав сложных предложений: Я – внезапный излом, // Я – играющий гром, // Я – прозрачный ручей, // Я – для всех и ничей. (К. Бальмонт).
Метафоризированные конструкции семантизации/характеризации ЛМ могут также
включаться в разные предложения, при этом эксплицируя различные «маски» лирического героя: Я, смерць, пацалую ў скронь…Я, роднага краю доля, дам табе ў рукі меч.
Аднойчы і назаўсёды на ўдачу і на няўдачу каханка твая – свабода – я табе здраджу...
(Д. Бичель-Загнетова).
Наиболее полно данная художественная функция метафорических местоименносубстантивных конструкций реализуется в произведениях К. Бальмонта, для лирического героя которого характерен широкий диапазон перерождений: Я – тень от дыма; Я –
вольный сон, я всюду и везде. Я тревожный призрак… Я гномий царь. Я весь желанье…
Я вечная сила // Души полновольной (К. Бальмонт). При этом образы, в которые перевоплощается лирический персонаж в пределах одного произведения, могут относиться к
различным типам номинации: Я возглас боли, я крик тоски. // Я камень, павший на дно
реки. // Я тайный стебель подводных трав, // Я бледный облик речных купав. // Я легкий
призрак меж двух миров. // Я сказка взоров. // Я взгляд без слов… (К. Бальмонт).
Меньшим разнообразием отличаются образные номинации референта, используемые в произведениях В. Маяковского, М. Танка и Я. Купалы: Я железо – этот май мой!
(В. Маяковский). Я не звон, што час нам ліча // I на веча праўду кліча (Я. Купала). I таму
я ўглядаюся ўдаль: можа ты // Белакрылая чайка над сінню марской, // Хваля, што
серабрыстаю пенай звініць, // Салаўіная трэль уначы веснавой… (М. Танк).
С абстрактными, не воспринимаемыми органами чувств понятиями часто отождествляет своего лирического героя Б. Ахмадулина: Я – хаос…Я – свойство дороги, черта и
подробность. Я старый глагол в современной обложке. Я – любовь ваша, слухи и басни.
(Б. Ахмадулина).
2.2. При помощи метафорического уподобления референта, реализуемого в рамках
конструкций «местоимение-субъект – субстантив-предикат», может эксплицироваться
близость лирического героя к природным явлениям, окружающему миру, абстрактным
понятиям, оказывающим влияние на судьбу героя, формирующим его характер или являющимся причиной его состояния. При этом связь героя с окружающими реалиями может
выражаться опосредованно, при помощи номинации референта как находящегося в родственных/неродственных отношениях с природным явлением, предметом или абстрактным понятием: Я брат не людям, а буре и ветру; Сын Земли я и Дня. (К. Бальмонт) Я
сын зямлі і сонца вольны сын! (Я. Купала) Я – полымя брат …(М. Танк). В творчестве
белорусских поэтов, помимо родства с миром природы, стихийным миром при помощи
конструкций метафорической экспликации может подчеркиваться неразрывная связь лирического героя с негативными абстрактными понятиями: Як я, сын бяды…(Я. Купала) I
я малюся, сын нядолі, // Загледзеўшыся на Усход…(М. Танк). В творчестве Б. Ахмадулиной эксплицируются неродственные отношения лирического «Я» с явлениями или понятиями, выраженными генитивом, отчего образ лирического героя не просто тесно связывается с окружающим его миром, а становится зависимым от явлений, которые его окружают:
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Приемыш я иль вовсе сирота // со всех сторон глядящего пространства? – Но не я
ли сподвижник твоих льда недвижного и ледохода? Я – мертвый гость беспечности
курортной… Я вновь жива и вновь должник // вдали белеющей бумаги (Б. Ахмадулина).
Связь персонажа с окружающим миром, его единение с природной средой могут также быть эксплицированы непосредственно, при помощи номинации референта как явления природы. В данном случае имеет место не просто родство с природой, а непосредственное слияние с ней, взаимопроникновение героя и окружающей среды: Я вольный
ветер, я вечно вею, // Ласкаю волны, ласкаю ивы… Я неясный иней охлаждения; Я – прохладный ручей; Я весь гроза. (К. Бальмонт). Актуальным такой тип образной номинации
является и для поэзии Я. Купалы и Д. Бичель-Загнетовой: Я – вецер той, што слёзна ў
сонным полі // I ў буйным лесе вые сіратой….Што роднай нівы я мільённая часціна…
(Я. Купала) Ты мяне, зерне, пасеяў тут – // я тут расту... Я раптам стану рэхам… Я
знiкнула…Але хiба я знiчка? (Д. Бичель-Загнетова). В творчестве других исследованных
нами авторов (В. Маяковского, М. Танка и Б. Ахмадулиной) отождествление лирического героя с явлениями природы, растениями представлено единичными случаями: Иль
Ибсена закрыта книга, // а я – засохший в ней цветок. (Б. Ахмадулина) Я земля – это
мой май! (В. Маяковский).
Таким образом, метафорическая экспликация ЛМ может быть определена как особый
тип функциональной семантизации/характеризации ЛМ, проявляющийся в основном в
поэтической речи, т.к. «именно в поэтических текстах наиболее ярко проявляет себя креативная функция языка» [6: 91]. В поэтическом тексте метафорическая семантизация/
характеризация ЛМ нацелена на художественное перевоплощение лирического героя,
на конкретизацию отдельных черт его личности и развитие его образа, отражение различных взаимоотношений героя с окружающим его миром неживой природы (родство,
зависимость или взаимопроникновение). Количественные и качественные характеристики метафорической экспликации ЛМ позволяют обнаружить индивидуально-авторские
предпочтения в русской и белорусской поэзии XX века. Так, например, белорусские
авторы используют конструкции функциональной метафорической семантизации/характеризации для уточнения личностных качеств, состояния лирического персонажа или
же для отражения отношений героя с окружающей средой. Для К. Бальмонта и Б. Ахмадулиной актуальны такие функции метафорической экспликации ЛМ, как выражение
многогранности лирического героя, его склонности к перевоплощениям. В. Маяковский
реже других авторов обращается к метафоризации субъекта при местоимении предикате
и, как правило, использует данные конструкции для характеризации лирического персонажа.
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Репринцева М.А.
(Курск, Россия)
РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ КАК СРЕДСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ
ВНУТРЕННЕГО МЕТАЯЗЫКА ЧЕЛОВЕКА

У статті ми спробуємо проаналізувати способи побудови правильного/ помилкового
висловлювання, до складу яких входять дієслівні конструкції, а також спробуємо виділити елементи внутрішньої мови людини, які допомагають носієві мови відрізняти
правильні / неправильні граматичні конструкції в мові.
Ключові слова: метамова, внутрішнє мовлення людини, мовна помилка, дієслівна
форма, дієприслівник.
В статье осуществляется попытка проанализировать способы принятия решений
относительно правильности / ошибочности высказываний, имеющих в своей структуре деепричастные обороты, а также выделить элементы внутреннего метаязыка,
выступающие как опоры для принятия такого решения.
Ключевые слова: метаязык, внутренний язык человека, речевая ошибка, глагольная
форма, деепричастие.
Means of making decision as to sentence being correct / incorrect are analyzed to define
elements of inner metalanguage used by the speaker in participle construction recognition/
construction.
Key words: metalanguage, speech error, verbal constructions, participle constructions.
Феномен ошибки – явление не новое, его изучением занимались выдающиеся лингвисты и психологи 20 века. Так, этот феномен получил подробное изучение в работах
многих выдающихся ученых (Я.Г. Теслеца, О. Сиротининой, В.Б. Кашкина, С.И. Гороховой). А.А. Залевская, например, предлагает рассматривать ошибку не как интересный
казус или нарушение предписанного правила, а как инструмент научного исследования.
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Необходим и важен анализ механизмов ошибки, поскольку это способствует пониманию
и анализу принципов функционирования языка, продуцированию и пониманию речи, а
также организации языковых явлений [Залевская, 2008].
Исследование речевых ошибок осуществляется в разных направлениях и включает
сбор и анализ ошибок как в связи с обучением иностранным языкам, так и для выявления специфики овладения и пользования родным языком.
С точки зрения проводимого нами исследования целесообразно обратиться к работам Г.В. Ейгера, который рассмотрел работу механизма контроля языковой правильности высказывания с акцентированием внимания на взаимодействии когнитивного и
эмоционального, осознаваемого и неосознаваемого. Итоги сопоставления наблюдений
и результатов экспериментов Г.В. Ейгера дали объяснение различных типов ошибок, которые, по его мнению, отражают нарушения, происходящие на разных этапах речемыслительного процесса. Кроме того, Г.В. Ейгер показал возможность целенаправленного
формирования механизма контроля языковой правильности высказывания при обучении
грамматическим структурам с опорой на теорию поэтапного формирования умственных
действий, разработанную П.Я. Гальпериным. Также Г.В. Ейгером были предприняты
попытки определения характера ошибок, которые соотносились им с неким «чувством
языка», характер которого, по его мнению, столько же «эмоционален» сколько и «индивидуален» [Ейгер, 1990].
Механизм контроля, согласно теории Г.В. Ейгера, представляет собой «сумму знаний
о языке», полученную в результате бессознательного обобщения многочисленных актов
речи, функционирующую в виде языковых представлений индивида и регулирующую
«правильность» и «нормативность» речи индивида. Чувство языка Г.В. Ейгер соотносит
с интуитивными процессами. В этой связи «языковую интуицию» можно поставить в
один ряд с столь же малоисследованными явлениями как «чувство тела», «чувство формы, ритма, цвета» и т.д. [там же].
Интерес исследователей также привлекают вопросы, связанные с ролью внутреннего
языка (естественного метаязыка человека), который по мнению ряда ученых (В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Б.С. Шварцкопф, В.Г. Костомаров) играет непосредственную роль
в устроении индивидуальной системы родного и иностранного языков. К сожалению, в
большинстве работ лингвистов и психологов XX века, естественный метаязык человека не рассматривается как механизм, обслуживающий речевую деятельность. Поэтому
представляется целесообразным опираться на точку зрения П.Я. Гальперина, который
полагал, что внутренний язык можно считать продуктом сформированного умственного
действия, «когда ситуация узнаваема по характерным для нее признакам, а действия,
свою очередь – контролируются человеком на уровне подсознания, интуитивно, на уровне
чувств. Так, по мнению П.Я. Гальперина, выполняется «динамический стереотип» – то, что
мы называем моделью естественного метаязыка человека, исполнение которого согласуется
с «нервной моделью», чувством или интуицией [Гальперин: 88]. Названные выше и подобные им исследования имеют связь с различными теориями и подходами к изучению процессов, механизмов порождения и выявления ошибок, относятся к числу работ, выполненных в русле деятельностного подхода, характерного для отечественной лингвистики.
Кроме того, немаловажен когнитивный подход, в рамках которого, ошибки рассматриваются с позиции структуры процессов перехода от намерения к его языковому во92

площению, где различные типы лексических и грамматических ошибок обсуждаются с
опорой на общую модель процесса продуцирования речи и на модели процессов поиска
и выбора слов, приписывания различных грамматических функций выбранным единицам или «моделям» внутреннего языка [Bock & Levelt, 1994].
В рамках когнитивного подхода делается акцент на анализ ошибок с позиции понятия «промежуточного языка», а так же особенностей слов в «ментальном лексиконе»
индивида, «чувстве языка». А.А. Залевская, говоря о внутреннем языке еловека ссылается на исследования Л.И. Божович и А.М. Орловой, которые показали, что обучение
грамматике родного языка опирается на уже сформированное «чувство языка», представляющее собой обобщение на уровне первичной генерализации, не предваряемой сознательным вычленением элементов, подлежащих обобщению. Тем самым обеспечивается образование грамматических, орфографических и стилистических навыков применительно к языковому материалу, который не может быть четко определен, когда нельзя
дать полной ориентировочной основы [Залевская 2005: 108].
Л.И. Айдарова для обозначения метаязыка использует термин: «смысловое сообщение», которое заключается в сопоставлении формы и значения языковых элементов и
анализе структуры слова. Ценным в данном случае является ориентация на прямую
связь между «знанием материала и чувствительностью к нему» [Айдарова 1978: 98].
Наряду с деятельностным и когнитивным подходами к анализу ошибок имеются и
другие, в которых различные типы ошибок трактуются по-разному и получают различное объяснение. Так, в работах Н. Хомского ошибки толкуются с позиции генеративной
лингвистики, позволяющей смоделировать условия и процессы, приводящие к их возникновению.
Существует также мнение, что ошибки можно и нужно считать показателем особенного внутреннего словаря. Эту идею в своих работах развивает М. Грабска, высказывая мнение о том, что ошибочной является не модель идентификации слова, а результат
ее применения. В подтверждение, М. Грабска предлагает классификацию выявленных
ошибок по типам опознавания незнакомых слов и согласно соответствующим им единицам [Грабска, 1996].
Анализ ошибок и попытки их интерпретации и классификации – процесс сложный
и трудоемкий, поскольку часто одни и те же примеры ошибок могут быть отнесены к
различным категориям. Носителю языка часто бывает сложно определить правильную
и неправильную конструкцию, поскольку не всегда удается объяснить причины выбора
используемых им слов. Говорящий часто может или не знать правильного слова, или не
уметь его применять в речевой ситуации, или же просто не знает нормы или путает используемую им языковую единицу с какой-то еще.
Тем не менее, мы предполагаем, что анализ ошибок может с успехом быть использован для исследования особенностей внутреннего метаязыка, как с точки зрения изучения
его «устройства», так и в целях улучшения обучения языку.
Поскольку внутренняя сторона речемыслительных процессов скрыта от непосредственного наблюдения исследователя, изучению и анализу доступны лишь акты речевого поведения носителя языка. Отсюда следует, что любое построение или «моделирование» имеет гипотетический характер и требует уточнения. Кроме того, исследователь
должен быть дистанцирован или хотя бы мысленно отстранен от испытуемых, чтобы
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избежать искажения результатов и «навязывания» своих собственных метаязыковых образов. Тем не менее, на основании анализа материалов экспериментов исследователь неизбежно «нивелирует» индивидуальные особенности внутреннего метаязыка отдельных
носителей языка, фиксируя общие модели. В этой связи, справедливо высказывание Р.М.
Фрумкиной, утверждавшей, что исследователь, выбирая язык для описания, осознает
свою деятельность. Он выбирает язык, который влияет на осознание языка и отношение
«Язык-Действительность» [Фрумкина, 2000].
С целью выяснить, как работает внутренний язык при опознании ошибки, был проведен пилотажный эксперимент. Материалом для него были выбраны предложения, содержащие некорректные стилистические, грамматические и лексические конструкции,
прежде всего, ошибки в использовании деепричастного оборота. Выбор таких предложений был не случаен, поскольку использование причастий и деепричастий в устной и
письменной речи чаще всего вызывает затруднения у носителей русского языка. Деепричастный оборот часто используется носителями русского языка, однако даже в речи
телеведущих, в рекламе, в художественных и научных, а также переводных текстах наблюдается возрастание количества ошибок в построении такой конструкции. Мы предполагаем, что это свидетельствует о несформированном или недостаточной сформированном образе причастия/деепричастия в сознании носителя языка.
Для пилотажного эксперимента были отобраны предложения, имеющие ошибки
(взятые из письменных работ и устной речи носителей русского языка). Далее был сформирован список из десяти предложений. Поскольку эксперимент включал три задания,
список был распечатан на трех отдельных листах, объединенных в буклет. Одни и те же
примеры были выбраны для всех заданий не случайно, по нашему мнению, это должно было помочь нам увидеть механизм того, как испытуемые (далее ии.) «чувствуют»
свой естественный метаязык. В первом задании ии. должны были указать, правильно
или неправильно построено предложение. Во втором задании задании ии. предлагалось
исправить ошибки, а в третьем – объяснить, почему предложение неправильное (если
оно было опознано как таковое).
В исследовании участвовали представители разных профессий и специальностей.
Всего в эксперименте принимали участие 20 человек (возраст 22-28 лет), носители русского языка. Из общего числа ии. все задания эксперимента выполнили 10 человек, 5 человек отказались участвовать, 5 – не вернули бланки заданий. Всего было получено 100
ответов (10 буклетов по 10 предложений; ответы на все три задания буклета рассматривались в совокупности для каждого отдельного бланка). Из них 32 ответа следует считать
неправильными (т.к. ии. сочли предложения, содержащие ошибки, правильными); 40 –
условно правильными (т.к. предложенные задания были выполнены ии. частично или не
объяснены); 28 ответов отнесены к правильным (т.к. ии. попытались скорректировать
предложения и объяснить внесенные изменения).
Анализ материалов эксперимента показал, что все и.и. смогли выявить «верные»
/«неверные» предложения. По нашему мнению, удалось это благодаря внутреннему
«чувству языка», о котором говорилось выше. Это доказывает наше предположение о
том, что на глубинном уровне ии. обладают метаязыковыми моделями (в нашем случае моделями глагольных форм), «работающими» как средства опознания ошибочных
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конструкций. В тех случаях, когда ошибочные предложения не были опознаны как неправильные, такие глубинные модели, скорее всего, отсутствовали и не могли быть использованы как опоры для идентификации ошибки.
Так, например, предложения «Эти термины рассматривают смешное как результат высвобождения психической энергии, высвобождая человека от некоторого ограничения»; «Будучи мальчиком, его мать упала с дерева»; «Проанализировав работы ученых в русской и английской грамматике, вопрос выделения частей речи остается очень
серьезной проблемой»; «Этот текст оценивается кооперативно всеми студентами,
подтверждая мысль о кооперативности молчания в русском коммуникативном поведении»; «Дойдя до реки, усталость овладела нами», – чаще всего опознавались ии. (на
интуитивном уровне) как предложения, построенные неверно или содержащие ошибку.
Предложения «Еще будучи кардиналом, его прозвали железным»; «Глядя на раздаточный материал, у меня возник вопрос»; «Некоторые не могут принять мир таким
какой он есть. Не имея возможности его переделать, им во что бы то ни стало нужно
его переписать»; «Обсуждая любую профессию, первое, что приходит в голову – это
ее «престижность» или «непрестижность», – гораздо реже отмечались ии. как предложения, содержащие нарушения. Пример: «Анализируя процесс синонимической аттракции, для нас важно было проследить закономерности», – чаще всего не вызывал
никаких сомнений.
Ии. были предприняты попытки исправить, предложения, данные в экспериментальных бланках. Всего было предпринято 68 попыток, из них к правильно исправленным
можно отнести лишь 28. Ии., которые отнесли предложения к группе неправильных,
попытались изменить их следующим образом:
«Эти термины рассматривают смешное как результат высвобождения психической энергии, высвобождая человека от некоторого ограничения» — ии. предлагали
заменить деепричастие «высвобождая», другими, более подходящими причастиями и
деепричастиями: освобождая и освобождающий. Интересно, что при этом ии. увидели ошибку в употреблении слова (повтор), но не исправили очевидной грамматической
ошибки – несогласованности деепричастия с подлежащим.
Предложение «Будучи еще мальчиком, его мать упала с дерева», по мнению ии., содержало логическую ошибку. Ии. предложили трансформировать предложение, заменив
деепричастный оборот придаточным предложением: «Когда он был мальчиком, его мать
упала с дерева», или «Когда его мать была ребенком, она упала с дерева».
Анализ полученных ответов показал, что при выполнении второго задания эксперимента ии. трансформировали предложения двумя способами: 1) преобразованием деепричастного оборота в придаточное предложение; 2) изменением формы сказуемого (см.
таблицу 1).
Таблица 1.
Способы преобразования деепричастного оборота
Преобразование деепричастного оборота в придаточ- Изменение формы сказуемого
ное предложение; трансформация структуры предложения
Будучи кардиналом, он был прозван железным.
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Когда он был кардиналом, он был прозван железным. Будучи кардиналом, он был
Когда он был кардиналом, его прозвали железным.
прозван железным.
В то время, когда он был кардиналом, его называли
железным.
Глядя на раздаточный материал, у меня возник вопрос.
Когда я посмотрел на раздаточный материал, у меня
возник вопрос.
Раздаточный материал вызвал у меня массу вопросов.
Анализируя процесс синонимической аттракции для нас важно было проследить закономерности.
В анализе синонимической аттракции для нас
важным было проследить закономерности.
Анализ синонимической аттракции позволил нам проследить закономерности.
Прослеживание закономерностей было одной из
основных задач анализа синонимической аттракции.
Однако достаточно большое количество ответов показало, что, хотя ии. понимают,
что предложение неправильное и пытаются исправить ошибку, они не могут этого сделать, так как не понимают характер этой ошибки. Например,
Проанализировав работы ученых в области русской и английской грамматики, было
выявлено, что...
Проанализировав работы ученых, выяснилось, что...
У меня возник вопрос, глядя на раздаточный материал.
По результатам выполнения третьего задания и в личных беседах по окончании эксперимента ии. не всегда могли объяснить, что в предложении неправильно и почему
они именно таким образом пытаются исправить ошибки. В большинстве случаев они
ссылались на интуицию, на то, что «чувствуют, необходимость употребления именно
деепричастия, а не что-то еще», или что им «удобнее» использовать существительное
вместо глагольной формы, потому это «привычнее», а вероятность совершения ошибки
кажется им меньше. В одном из бланков было указано, что в предложении имеется ошибка, связанная с тем, что деепричастный оборот не согласован со сказуемым.
По итогам пилотажного эксперимента можно сделать вывод о том, что носители языка действительно используют свое «чувство языка», т.е. некоторые метаязыковые опоры,
которые, к сожалению, не всегда оказываются достаточно правильно сформированными.
Большие трудности вызывают попытки осознанного использования подобных структур,
что подтверждает «интуитивность» внутреннего метаязыка, его «бессознательный» характер.
Дальнейшее исследование будет направлено на выяснение возможностей моделирования элементов внутреннего метаязыка и их использования для обучения языку.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «СИНІВСЬКА ШАНОБЛИВІСТЬ»
У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕН’ЮЙ
У даній статті здійснено аналіз концепту «синівська шанобливість» як конституанту морально-етичної концептосфери мовної картини світу китайського етносу,
здійснено класифікацію репрезентованих у китайських фразеологізмах чен’юй концептуальних ознак концепту «синівська шанобливість».
Ключові слова: концепт, конфуціанство, синівська шанобливість, фразеологічні
одиниці китайської мови чен’юй.
В данной статье произведен анализ концепта «сыновья почтительность» как конституанта морально-этической концептосферы языковой картины мира китайского
этноса, классифицированы объективируемые в китайских фразеологизмах ченъюй концептуальные признаки концепта «сыновья почтительность».
Ключевые слова: концепт, конфуцианство, сыновья почтительность, фразеологизмы китайского языка ченъюй.
The article deals with the analysis of the concept «filial piety» as a constituent of the
Chinese ethnos` mental and ethical concept sphere, the conceptual dimensions of the concept
«filial piety» are classified.
Key worlds: concept, Confucianism, filial piety, phraseological units of Chinese language
chengyu.
Кінець ХХ ст. характеризується проектуванням фокусу мовознавчих досліджень на
людину та виникненням когнітивної лінгвістики, що розглядає мову у нерозривному
зв’язку з людиною, без якої виникнення й функціонування цієї системи було б неможливим.
Ю.С. Степанов характеризує концепт як «ідею, яка включає в себе абстрактні, конкретно-асоціативні та емоційно-оцінюючі ознаки, а також спресовану історію поняття»
[1: 41–42]. «Концепт – це ніби згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого
культура входить у ментальний світ людини. З іншого боку, концепт – це те, за допомогою чого людина – проста, звичайна людина, не «творець культурних цінностей» – сама
входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї» [1: 43].
Фразеологічна система мови є самобутнім, унікальним, складним та комплексним
явищем, зародження та розвиток якого відбувається у тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням та менталітетом. Кожен народ має власне сприйняття світу, основу
якого складають історичний досвід, традиції, культура, стереотипи.
Національно-культурна специфіка китайських фразеологізмів безпосередньо
пов’язана з характерними рисами свідомості китайців, співвідношенням мови та мислення, мови та культури. Фразеологічний фонд мови відтіняє її своєрідність з культурної
точки зору, вміщаючи у собі самобутність культури та історії народу. За визначенням З.І.
© Пойнар Л.М., 2012
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Баранової, чен’юй – це стійке словосполучення, побудоване за нормами старокитайської
мови, семантично монолітне, з узагальнено переносним значенням, що має експресивний характер та функціонально виступає членом речення. Саме чен’юї утворюють найважливіший клас фразеологізмів китайської мови [2: 54].
Починаючи з епохи Хань, конфуціанці не тільки тримали у своїх руках керування
державою й суспільством, але й піклувались про те, щоб конфуціанські ціннісні орієнтири стали загальновизнаними й перетворилися на символ «власне китайського».
Практично це призвело до того, що кожен китаєць за народженням та вихованням мав
бути конфуціанцем. І навіть якщо з часом він усвідомлював щось інше й ставав, наприклад, даосом, буддистом, навіть християнином – все одно, нехай не у переконаннях, а
у поведінці, манері мислення, він підсвідомо залишався конфуціанцем [3: 650]. Завдяки тогочасному превалюванню конфуціанства у правлячих верхівках, знання головних
конфуціанських трактатів та ключових висловлювань надавало привілеї для подальшого
кар’єрного росту людини, що значним чином стимулювало розповсюдження й укорінення конфуціанської моралі у свідомості китайського етносу. Саме конфуціанство заклало
міцний фундамент менталітету китайця, а морально-етичні конфуціанські концепти знайшли своє вираження у значній кількості фразеологізмів, які у свою чергу, являють собою надбання всієї нації.
Конфуцій сказав: «Шанобливість до батьків та повага до старших братів – це основа
людинолюбства» [4: 2]. З цього вислову стає зрозумілим, які відносини за конфуціанським вченням повинні існувати між батьками та синами, друзями, правителями та підлеглими. Таким чином, найважливішим обов’язком кожної людини є вшанування предків та прояв синівської шанобливості 孝сяо.
Отже, сяо, тобто синівська шанобливість є одним з центральних морально-етичних
концептів конфуціанства. Сутність концепту «синівська шанобливість» полягає у пошані
й присвяченні життя батькам, незалежно від того чи заслуговують вони цієї пошани.
Тобто дитина не лише просто має усім серцем любити своїх батьків, а й діяти згідно їх
волі, служити їм вірно, таким чином проявляючи любов та синівську шанобливість. Навіть, якщо дитина не згодна зі своїми батьками, вона повинна проявляти м’якість та не
суперечити їх бажанню, не має завзято відстоювати свої інтереси Крім того, приймаючи
рішення діяти згідно з батьківською волею, людині варто навчитися не ображатися на
них. А це можливо лише за щирої любові та поваги до батьків. Діяти згідно з волею іншої людини всупереч власним переконанням та не крити образи на неї, під силу дійсно
гуманній та високодуховній людині.
Конфуціанські трактати завчалися напам’ять, відточувалась майстерність вільно писати на тему стародавньої мудрості, тобто вся система освіти оберталася навколо конфуціанства. Деякі ключові висловлювання з конфуціанського «П’ятикнижжя» («五经»)
ставали відомими переважній більшості населення, у тому числі й неписемним, що й
призвело до скорочення й подальшої трансформації їх у фразеологізми.
У китайській мові концепт «синівської шанобливості» репрезентований наступними
номенами-вербалізаторами: 孝 [xiào] «синівська шанобливість»; 孝顺 [xiàoshùn] «виявляти синівську покору»; 孝敬 [xiàojìng] «виявляти синівську повагу»; 悌[tì; dǐ] «повага
до старших братів»; 悌顺[xiàoshùn] «шанобливо слухатись братів»; 顺 [shùn] «покірний,
слухняний»; 孝子[xiàozi] «шанобливий син»; 敬爱 [jìngài] «шанувати», «любити з по99

вагою». Шляхом суцільної вибірки зі словника «中华成语大词典» [5] нами виокремлено
51 чен’юй, у яких об’єктивується концепт «синівська шанобливість».
У сімейному устрої китайської сім’ї батьки займають високе положення. Одна з найбільш характерних рис представника китайського етносу – це його шанобливість та добре відношення до матері й батька. Прояв пошани відносно батьків належить до числа
найважливіших справ, до яких спонукає конфуціанство. Непокірність батькам – тяжкий
злочин. Внаслідок цього, китаєць шанує своїх батьків більше, ніж когось іншого з людей.
Наразі синівська шанобливість виступає морально-етичною нормою життя. Семантичний компонент «шанобливе ставлення до батьків» знаходить своє вираження у наступній низці чен’юй: 1) 愚忠愚孝yú zhōng yú xiào (буквально «безглузда відданість,
нісенітнісна синівська шанобливість» – «надмірна відданість державі й синівська шанобливість»); 2) 忤逆不孝wǔ nì bù xiào (буквально «не слухняний й не шанобливий по
відношенню до батьків» – «знехтування синівським обов’язком». Даний чен’юй описує
один з найважчих злочинів у Стародавньому Китаї. 3) 为臣死忠，为子死孝wéi chén sī
zhōng，wéi zǐ sǐ xiào (буквально «як чиновник померти за відданість, як син померти за
синівський обов’язок» – «чиновник не пошкодує життя заради відданості правителю,
діти не пошкодують життя заради синівської шанобливості»); 4) 为子死孝，为臣死忠
wéi zǐ sǐ xiào，wéі chén sī zhōng (буквально «як син померти за синівський обов’язок,
як чиновник померти за відданість» – «діти не пошкодують життя заради синівської шанобливості, чиновник не пошкодує життя заради відданості правителю); 5) 慈孙孝子cí
sūn xiào zǐ (буквально «люблячий онук, шанобливий син» – «гідні нащадки»); 6) 不孝
之子bù xiào zhī zǐ (буквально «не шанобливий син» – «нащадок, що не поважає батьків»); 7) 移孝为忠yí xiào wéi zhōng (буквально «змінити повагу до батьків на вірність
батьківщині» – «цілком віддатися служінню батьківщині та правителю»); 8) 移孝作忠yí
xiào zuò zhòng (буквально «змінити повагу до батьків на вірність батьківщині» – «цілком
віддатися служінню батьківщині та правителю»); 9) 遵行孝道zūn xíng xiào dào (буквально «суворо слідувати шляхом синівської шанобливості» – «неухильно дотримуватись
шляху синівської шанобливості»); 10) 孝子爱日xiào zǐ ài rì (буквально «син, що шанує
батьків любить дні» – «цінувати дні, проведені у турботі за батьками»; «своєчасно виконувати синівський обов’язок»); 11) 孝思不匮xiào sī bù kuì (буквально «думок про синівську шанобливість не бракує» – «почуття синівської шанобливості ніколи не збідніє»;
«вічно шанувати батьків»); 12) 求忠出孝qiú zhōng chū xiào (буквально «справжня відданість виходить з синівської шанобливості» – «вірні слуги – це шанобливі сини»); 13)
孝子贤孙xiào zǐ xián sūn (буквально «шанобливі сини, гідні онуки» – «гідні нащадки»);
14) 孝子慈孙xiào zǐ cí sūn (буквально «шанобливі діти, люблячі онуки» – «нащадки. що
поважають предків»); 15) 孝子顺孙xiào zǐ shùn sūn (буквально «шанобливі діти, слухняні онуки» – «старанний у виконанні волі предків»); 16) 孝顺敬献xiào shùn jìng xiàn
(буквально «з повагою виражати шанобливість до батьків й слухняність по відношенню до старших» – «шанувати батьків й слухатись старших»); 17) 犬马之养quǎn mǎ zhī
yǎng (буквально: «утримання собак та коней» – «відмова батьків від утримання». Даний
чен’юй відображає питання про утримання батьків. Наведемо посилання з «Лунь юй»
(«论语»): “今之孝者，是谓能养。至於犬马，皆能有养；不敬，何以别乎？” («Сьогодні вираження синівської шанобливості називається утриманням. Собак й коней також
утримують. Якщо відсутня повага, тоді яким чином відрізняється відношення до собак й
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коней від ставлення до батьків?»). 18) 菽水之欢shú shuǐ zhī huān (буквально «радість від
бобів та води» – «незважаючи на скромне життя, батьки радіють від синівської шанобливості»); 19) 孝经起序xiào jīng qǐ xù (буквально «послідовно цитувати канон синівської
шанобливості» – «у кожній справі є чимало труднощів»); 20) 孝悌忠信xiào tì zhōng xìn
(буквально «шанування батьків, повага до старших, відданість та вірність» - «моральний
ідеал»); 21) 忠孝节义zhōng xiào jié yì (буквально «відданість, синівська шанобливість,
ритуал, обов’язок» – «відданість державі, пошана до старших й висока доброчесність»;
«основні конфуціанські чесноти»); 22) 忠孝节烈zhōng xiào jié liè (буквально «відданість,
синівська шанобливість, непорушна вірність обов’язку» – «відданість державі, пошана
до старших й непорушна вірність обов’язку»; «основні конфуціанські чесноти»); 23) 忠
孝两全zhōng xiào liǎng quán (буквально: «відданість країні й шанобливість до батьків у
значній мірі» – «абсолютна відданість країні й шанобливість до батьків»); 24) 忠孝不并
zhōng xiào bù bìng (буквально «відданість державі й синівську шанобливість не поставити у ряд» – «віддане служіння державі й піклування про батьків важко поєднати»); 25) 忠
孝双全zhōng xiào shuāng quán (буквально: «відданість країні й шанобливість до батьків
повністю співпадають» – «абсолютна відданість країні й шанобливість до батьків»).
У стародавньому Китаї, після смерті батька старший син займав місце голови сім’ї та
отримував більшу частину спадщини, у тому числі дім з прахом предків. Інша ж частина
майна порівну поділялась між іншими синами. Незважаючи на те, що після створення
нових сімей молодшими братами, головою яких вони перебували, вони протягом довгого
часу продовжували знаходитися у залежності від старшого брата, який був уособленням
голови лінії культу, спільного для всього клану. Саме старший син мав виконувати жертвоприношення. Синівська шанобливість та повага до старших братів сприяла розквіту
культу клану й сім’ї. Семантичний компонент «шанобливі стосунки між братами»
об’єктивізується у наступному ряді чен’юй: 26) 情同手足qíng tóng shǒu zú (буквально
«почуття зовсім як між рукою та ногою» – «почуття як між братами»); 27) 手足之情shǒu
zú zhī qíng (буквально «почуття руки й ноги» – «дружні почуття між братами»; «братерська любов»); 28)情重姜肱qíng zhòng jiāng gōng (буквально «почуття міцні, немов коріння імбиру» – «братерська любов»); 29) 兄弟孔怀xiōng dì kǒng huái (буквально «брати
сумлінно піклуються одне про одного» – «взаємне піклування та любов між братами»);
30) 兄弟怡怡xiōng dì yí yí (буквально «брати радіють» – «дружні братерські стосунки»);
31) 兄弟手足xiōng dì shǒu zú (буквально «старший брат й молодший брат, рука й нога»
– «теплі стосунки між братами»); 32) 长枕大被cháng zhěn dà bèi (буквально «довга подушка, велика ковдра» – «шанобливі стосунки між братами»); 33) 长枕大衾cháng zhěn dà
qīn (буквально «довга подушка, велика ковдра» – «шанобливі стосунки між братами»).
Культурно-філософським підґрунтям семантичного компоненту «гідне виховання»
виступає традиційна система китайського виховання дітей, фундаментом якої є конфуціанське етико-релігійне вчення. Китайські традиційні стилі виховання дітей значним
чином відрізняються від західних. Під егідою тотальної суворості, найголовнішими факторами виховання виступають самоприниження й покірність дітей починаючи з народження.
Виховання починалось з раннього дитинства й полягало у привчанні до культу предків, суворого дотримання церемоніалу, нормам синівської шанобливості сяо. Зазвичай
для звичайної селянської сім’ї конфуціанське виховання цим й обмежувалось, а у за101

можних сім’ях дітей навчали класичним конфуціанським трактам, писемним канонам
й грамоті [3: 618]. Наведемо чен’юй з вербалізованим семантичним компонентом «гідне виховання»: 34) 母慈子孝mǔ cí zǐ xiào (буквально «ласкава матір, шанобливі діти»
– «шанобливість виховується любов’ю»); 35) 父慈子孝fù cí zǐ xiào (буквально «ласкаві
батьки, шанобливі діти» – «у ласкавих батьків діти слухняні»); 36) 父严子孝fù yán zǐ xiào
(буквально «суворий батько, шанобливі діти» – «у суворого батька діти шовкові»); 37)
老牛舐犊lǎo niú shì dú (буквально «стара корова вилизує теля» – «балувати своїх дітей»;
«сліпа батьківська любов»); 38) 舐犊之爱shì dú zhī’ ài (буквально «любов вилизувати
теля» – «батьківська любов»); 39) 父慈子孝fù cí zǐ xiào (буквально «люблячий батько,
шанобливий син» – «взаємна батьківська й синівська любов»); 40) 子孝父慈zǐ xiào fù
cí (буквально «шанобливий син, люблячий батько» – «взаємна батьківська й синівська
любов»). Результатом застосування традиційних методів виховання, що виникли на базі
конфуціанського етико-релігійного вчення, є унікальна шанобливість, любов, вірність й
різноманітні прояви симпатії до батьків з боку китайських дітей.
Тільки дотримуючись принципу сяо можна стати доброчинним сином. Служіння,
поховання й принесення жертв батькам за правилами ритуалу лі складає принцип синівської шанобливості сяо. Релігійні ритуали, соціальні відносини, відомості про урядування стародавніх правителів та стародавній календар були чітко викладені у трактаті «Лі
цзі» («礼记»), або «Нотатки про довершений порядок речей, правління й ритуалів», що
входить до конфуціанського «П’ятикнижжя» («五经»). Джерелом виникнення чен’юй з
семантичним компонентом «ритуал» є саме трактат «Лі цзі» («礼记»). Всі чен’юй на
позначення семантичної ознаки «ритуал» є позитивно маркованими. Наведемо приклади: 41) 温情定省wēn qíng dìng xǐng (буквально «з любов’ю постелити ліжко (увечері)
та поцікавитись про здоров’я батьків (уранці)» – «виражати синівську шанобливість»;
«бути турботливим сином»); 42) 问安视膳wènānshìshàn (буквально «питати батьків про
здоров’я й слідкувати, що вони їдять» – «цікавитися самочуттям та апетитом батьків»);
43) 慎终追远 (буквально «серйозно ставитися до смерті й шанувати померлих жертвоприношеннями» – «сумлінно виконувати ритуали поховання батьків та шанувати їх
пам’ять»); 44) 披麻戴孝pī má dài xiào (буквально: «вдягти сурову одежу з коноплі справляючи жалобу за батьками» – «убратися у жалобне одіяння»); 45) 披麻带孝pīmádàixiào
(буквально: «вдягти сурову одежу з коноплі справляючи жалобу за батьками» – «убратися у жалобне одіяння»).
Справляти обряди, що були пов’язані з культом предків, входити у безпосередній
контакт з предками міг тільки старійшина – старший за віком член клану. Тобто, вже у
глибоку давнину суспільною повагою користувалися не лише померлі, а й старші з живих. На повазі до старших базується власне ієрархія суспільних відносин. Адже ті, хто
чітко усвідомили принцип пошани старших не стануть здіймати бунт. Нижченаведені
чен’юї репрезентують семантичну ознаку «повага до старших»: 46) 孝悌力田xiào tì lì
tián (буквально «синівська шанобливість, повага до старших, праця на полі» – «шанобливо ставитися до батьків, поважати старших й старанно працювати у полі»); 47) 入孝出悌
rù xiào chū tì (буквально «увійти з синівською шанобливістю, вийти з повагою до старших» - «вдома шанувати батьків, поза домом поважати старших»). Тобто, молоді люди
мають виражати пошану до батьків, коли перебувають удома, поза домом молодь має з
повагою ставитись до старших за віком. 48)入则孝, 出则悌rù zé xiào chū zé tì (буквально
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«вдома шанувати батьків, а поза домом всіх старших» – «вдома шанувати батьків, а поза
домом всіх старших»)
Конфуціанство надало культу предків глибокого смислу символу соціального порядку й перетворив його у першочерговий обов’язок кожного китайця, універсальну й
всезагальну норму поведінки [3: 588]. Вербалізація семантичного компоненту «культ
предків» відбувається у наступних чен’юй: 49) 鸡骨支床jīgǔzhīchuáng (буквально «курячі кістки підтримують ліжко» – «виконувати синівський обов’язок підчас жалоби за
батьками»). У даному фразеологізмі мається на увазі виснаженість від туги за померлими батьками. 50) 望云之情wàngyúnzhīqíng (буквально «почуття споглядання хмар» –
«сумувати за батьками»); 51) 春露秋霜chūnlùqiūshuāng (буквально «весняна роса й осіння паморозь» – «весняні й осінні жертвопринесення предкам»).
Отже, здійснивши аналіз 51 фразеологічної одиниці чен’юй з вербалізованим концептом «синівська шанобливість» ми прийшли до висновку, що основними когнітивними ознаками ядра концепту «синівська шанобливість» є: «синівська доброчесність»,
«жалоба». Приядерну зону концепту «синівська шанобливість», що об’єктивуються
у фразеологізмах складають: «шанобливе ставлення до батьків» (26 чен’юй), «шанобливі стосунки між братами» (8 чен’юй), «гідне виховання» (5 чен’юй), «ритуал» (5
чен’юй), «повага до старших» (3 чен’юй), «культ предків» (3 чен’юй).
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
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БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ
(на материале северо-западных говоров Беларуси)
Стаття присвячена проблемі міжмовних контактів у прикордонній смузі Білорусі
та Литви, результатом яких є різного роду лексико-семантичні інновації. Зокрема, розглянуто словотворчі та семантичні білорусько-литовські кальки. Особливу увагу приділено питанню розмежування понять «семантичне запозичення» і «семантична калька».
Ключові слова: міжмовні контакти, запозичення, калькування, словотворча калька,
семантична калька.
Статья посвящена проблеме межъязыковых контактов в приграничной полосе
Беларуси и Литвы, результатом которых являются различного рода лексико-семантические инновации. В частности, рассмотрены словообразовательные и семантические
белорусско-литовские кальки. Особое внимание уделено вопросу разграничения понятий
«семантическое заимствование» и «семантическая калька».
Ключевые слова: межъязыковые контакты, заимствование, калькирование, словообразовательная калька, семантическая калька.
The article deals with the issue of interlingual contacts in the bordering regions of Belarus
and Lithuania. The contacts result in various lexical and semantic innovations. In particular,
the article considers derivational and semantic Belarusian-Lithuanian calques. Special attention is given to differentiating the concepts “a semantic loan” and “a semantic calque”.
Key words: interlingual contacts, a loan, calquing, a derivational calque, a semantic
calque.
На лингвогеографической карте Беларуси неизменный интерес вызывают острова
литовских говоров, которые «тянутся вдоль всей границы Литвы и Беларуси, от северо-востока к юго-западу, окруженные ныне белорусской средой» [1: 4]. Континуумы
литовских говоров засвидетельствованы в Браславском и Поставском районах Витебской области, центральных районах Минской области и в Островецком, Сморгонском,
Вороновском, Лидском, Ивьевском районах Гродненской области. Локальные языковые
особенности белорусско-литовского пограничья особенно актуальны при изучении балтийского языкового субстрата, а также в определении характера белорусско-литовских
межъязыковых контактов, которые возникли еще в глубокой древности и сохраняются по
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сегодняшний день. Языковое взаимодействие носит здесь, естественно, устный характер и охватывает преимущественно бытовую сферу. В результате длительного периода
контактирования языков на всех уровнях языковой системы происходит заимствование
из одного языка в другой. Наиболее распространенным видом взаимодействия языков
является лексическое заимствование, которое заключается в «фонетическом копировании иноязычного слова» [2: 178] и его внутренней формы; безусловно, что первое претерпевает те или иные изменения, обусловленные спецификой воспринимающего языка.
Иными словами, заимствование представляет собой перенос внешней формы. В отношении рассматриваемого нами языкового контакта на белорусско-литовском пограничье
уже зафиксировано и описано значительное число балтизмов [3; 4].
Результатом более глубокого иноязычного влияния являются кальки. Традиционно
под понятием кальки понимают заимствование путем перевода. Более полное определение, раскрывающее не только технику, но и природу калькирования, на наш взгляд,
принадлежит Ч. Апреотесею, отмечавшему, что «кальки – явление языкового контакта,
сознательное или стихийное, реализованное внутренними ресурсами по внешней модели, при котором точно перемещаются из одного языка в другой лексико-семантические,
фразеологические или морфосинтаксические структурные единицы [5: 85–86]. Факт
того, что не само слово, а его значение переходит в другой язык, позволяет различать
словообразовательные и семантические кальки [6: 74]. В анализируемом нами диалектном материале северо-западных говоров Беларуси встречаются оба типа белорусско-литовских калек.
Под словообразовательной калькой мы рассматриваем воспроизведение белорусскими элементами морфологической структуры литовского слова, то есть структурное
новообразование по чужой модели. А.Р. Хромченко указывает на слообразовательную продуктивность глагольного префикса за- вместо пра-, па-, с-. Такие глаголы, как
засвђтацца, заскупѕцца, зарашчынћць, по структуре слова и лексическому значению соотносятся с польскими и литовскими словоформами и указывают на возможность возникновения только в условиях многоязычия. Однако распространение этого явления в
говорах белорусского-литовского пограничья позволяет говорить о влиянии литовского
языка [7: 41–44]. Так, в Поставском р-не Витебской обл. отмечается глагол зажѓўкнуць
‘пожелтеть’ (Зажоўкне саланіна; СлПЗБ 2, 209) точно передающий структуру литовского
глагола užgesti ‘пожелтеть’ (префикс už- ‘за’ и gesti ‘желтеть’) (LKŽ III, 219). Префикс
už- в литовском языке имеет одну из сем ‘заблаговременное действие’, отсутствующее
в белорусском языке в семантике префикса за-. Общебелорусская лексическая единица
зажаўцјць обозначает ‘1. Начать желтеть, стать желтым’ (ТСБМ 2, 313). Таким образом,
проанализированная пара зажѓўкнуць – užgesti ‘пожелтеть’ представляет собой поморфемное выражение контактирующего языка, точно совпадающее по числу и структуре
компонентов и значению слова-прототипа. В таком случае, правильно будет определить
эту пару как структурную кальку.
Словообразовательным калькам противопоставляются семантические кальки. В качестве альтернативных наименований «семантической кальки» используются «семантическое заимствование», «семантическая индукция». Термин «семантическая индукция»
как «семантическое видоизменение под воздействием иноязычного источника уже существующих в языке слов» был введен Ю.С. Сорокиным [8: 166], который под собственно
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кальками понимает только лексические (словообразовательные) единицы. В отношении
же первых двух в лингвистической литературе существует два подхода: это когда под
инновацией обычно понимают «семантическое заимствование (кальку)» и когда понятия
«семантическая калька» и «семантическое заимствование» рассматривают порознь. Так
М.И. Чернышева пишет, что «семантические кальки по внешней форме принадлежат
переводящему языку, по внутренней же форме произошел перенос семантики лексемы
исходного языка в язык переводящий, значит, по способу семантического наполнения
семантические кальки родственны заимствованиям, на том основании их считают заимствованиями» [9: 123]. В свою очередь И.Ф. Наркевич отмечает, что необходимо разграничивать семантическое калькирование и семантическое заимствование, основанное
лишь на сходстве фоноструктуры [10: 14], то есть звуковое (омофоническое) сходство
может способствовать развитию аналогичной семантики.
В ходе анализа корпуса белорусско-литовских калек, мы используем термин «семантическая калька», так как воспроизводится не само слово в единстве звучания и семантики, а происходит перевод деривационно-мотивирующих единиц, то есть от иноязычного материала наследуется как словообразовательная структура, так и план содержания.
Выявление семантических калек сопряжено с серьезными трудностями. Идентификация
калек может происходить, по мнению Н.С. Араповой, по следующему признаку: «резкое, скачкообразное изменение значения, не мотивированное предшествующим развитием языка» [11: 25]. Однако основным критерием для выделения белорусско-литовских
семантических новообразований следует, по нашему мнению, считать лингвогеографический, позволяющий установить центр инновации и направление его развития. В числе установленных нами белорусско-литовских калек можно классифицировать два типа
семантических калек:
– белорусско-литовские кальки, в которых происходит перенос одного или более лексического значения из языка-источника, что приводит к семантическому расширению
уже существующего слова в языке-реципиенте;
– новые слова или новообразования, которые созданы из существующих морфем по
иноязычной модели и имеющие полное семантическое тождество с языком-источником,
не отмеченные при этом ни в академическом толковом, ни в этимологическом словарях
белорусского языка.
Обратимся к более подробному анализу обоих типов.
Многозначный литовский глагол šìldyti ‘1. Греть, согревать; при нагревании створаживать молоко; топить, растапливать (жир, снег и др.); 2. Делать теплым, обогревать’
(LKŽ XIV, 781) мог стать базой для развития новых значений у белорусского грњць
‘1. Передавать теплоту; согревать; 2. Делать теплым, горячим’ (ТСБМ 2, 90). Расширение семантического объема наблюдается в глагольной префиксальной форме адагрњцца
(адагрњць) ‘оттопиться (оттопить) (молоко)’: Малако адагрэлася ў печы. Адагрэю малако
на тварох. Адагрэла малако, сыроватка адлучаяцца (СлПЗБ 1, 52). Як малако не адагрэта – сыр глёўкі (СлПЗБ 1, 449). Выявленные лексемы могли возникнуть под воздействием литовских atšìldyti < šìldyti ‘3. При нагревании створаживать молоко’ (LKŽ XIV, 783).
Необходимо подчеркнуть то, что в текстах на литовском языке отражена аналогичная
лексическая единица: Dabar atšildai varškę, tai gardi, iš karto valgyk (LKŽ XIV, 783; букв.:
Теперь отогрей творог, это вкусно, и сразу ешь). Сопоставление диалектной семан106

тики белорусского и литовского глаголов дает основания предпологать, что лексема
адагрњцца (адагрњць) ‘оттопиться (оттопить) (молоко)’ является переферийным образованием, известным в ареале говоров от Браслава по линии Логойск – Вороново – Островец, замыкаясь в белорусских говорах Швянчонского р-на современной Литвы.
В тематическом словаре “Жывёльны свет” регистрируются лексемы адсырњць,
адпусцѕцца, абпѕцца, звѕльжыць (адвѕльжыць), намћкнуць (прамћкнуць) со значением
‘(отсыреть, стать влажным (о сене)’ [12: 148]. Внимание здесь обращают на себя глаголы адпусцѕцца і абпѕцца, на возникновение которых мог непосредственно повлиять
литовский язык. Зафиксированный в контактной зоне глагол адпусцѕцца ‘отсыреть’ в
точности копирует литовский глагол atsilјisti (букв. отпуст‡ться), имеющий одно из
значений ‘отсыреть или набраться сырости, влажности’ (LKŽ VII, 258). Засвидетельствованный литовский вариант atsilјisti ‘тж’ в д. Радунь Вороновского р-на Гродненской обл. (In pavakarį ir šienas atsileido; Под вечер и сена отпускаецца) подчеркивает
вероятность влияющего языка на возникновение новой лексической единицы в словаре
белорусского языка. Кроме абпѕцца ‘отсыреть’ на северо-западе Беларуси встречаются
лексемы атпѕцца: Атпілося адзенне, але хто гэта дапусціць, кап сплесніла і атпівђцца
‘тж’: Атпіваецца сена, ужо раса пацягнула (CлПЗБ 1, 124). Не исключено, что илюстрируемые рефлексийные формы своему появлению обязаны также литовской словообразовательной модели atsigérti (букв. отп‡ться) (LKŽ III, 265). Таким образом, лексемы абпѕцца, атпѕцца (атпівђцца) на фоне мотивированных по своему происхождению
звѕльжыць, намћкнуць можно считать белорусско-литовскими кальками, точно передающими мотивированость калькируемого объекта, а лексему адпусцѕцца следует отметить
как новообразование.
Глагол дзеўкавáць ‘быть в девичестве’ (СлПЗБ 2: 48: Як мы дзеўкавалі і прыбіраліся!;
Вороновский р-н Гродненской обл., Игналинский р-н, Литва), вероятно, по причине прозрачности словообразовательной структуры не отмечается в этимологическом словаре
белорусского языка. Однако есть основания трактовать названую единицу как белорусско-литовское новообразование. Базой для белорусской инновации мог стать литовский
глагол mergáuti ‘1. Быть молодой девушкой, не замужней’ (LKŽ VIII, 28–29), который
происходит от существительного mеrgà ‘созревшая незамужняя женщина, девушка’
(LKŽ VIII, 23). В литовском языке существуют и иные глаголы, образованные от корня
mеrg-, ср. mérginti ‘ухаживать за девушкой’, merginti ‘крутиться около девушек; быть
бабником’ (LKŽ VIII, 28–29). В белорусском же языке фиксируются только именные
формы от дзяв- (например, дзявóцтва, дзявóчасць, дзявóчы) при полном отсутствии глаголов семантического поля ‘нечто, относящееся к девичеству’.
Таким образом, существующая белорусско-литовская интерференция на лексико-семантическом уровне может проявляться не только через непосредственное заимствование, но и, как показано, путем калькирования, а именно через интеграцию нового понятия, которая реализуется двумя способами: а) копированием нехарактерной для принимающего языка структуры иноязычного слова, б) путем расширения семантики уже
имеющегося в родном языке слова или созданием нового слова. В этих случаях калька
является прежде всего результатом пересечения языковых систем, обслуживающих два
различных культурных сообщества, служит своеобразным инструментом для передачи
понятия, принадлежащего чужой культуре.
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АДЪЕКТИВНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КРЫМСКОТАТАРСКОГО
ЯЗЫКА В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТРУДАХ XX-XXI ВВ.
У статті аналізуються основні способи ад’єктивного словотворення кримськотатарської мови в лінгвістичних працях XX–XXI ст. такі як афіксація, складання, конверсія.
Ключові слова: ад’єктивне словотворення, афіксальний словотвір, складання, конверсія.
В статье анализируются основные способы адъективного словообразования
крымскотатарского языка в лингвистических трудах XX – XXI вв. такие как аффиксация,
сложение, конверсия.
Ключевые слова: адъективное словообразование, аффиксальное словообразование,
сложение, конверсия.
The article analyzes the main methods of adjectival of the word-formation of the Crimean
Tatar language in the linguistic works of the XX - XXI centuries, such as affixation, composition,
conversion.
Key words: adjectival word-formation, affixes word-formation, composition, conversion.
Адъективное словообразование крымскотатарского языка на сегодняшний день остается недостаточно изученным и требует более глубокого исследования. Первые сведения
об адъективном словообразовании и отдельных способах словообразования имен прилагательных можно встретить в лингвистических трудах XIX в. В трудах М. Абдулькадира
[1], Ш. Бекторе [4], А.Н. Самойловича [11], Б. Чобан-заде [15; 16], Э. Къуртмоллаева
[8], А.Н. Гаркавца [5; 6] рассматриваются словообразовательные аффиксы, образующих
имена прилагательные. Более полное описание словообразовательных аффиксов имен
прилагательных представлено в работах современных лингвистов Х. Янковского [17],
А.М. Меметова [9; 10], частично данный вопрос был затронут Э.С. Акмоллаевым [2; 3] и
др. Помимо аффиксального (морфологического) способа словообразования в некоторых
трудах упоминаются и синтаксические способы словообразования. В последние годы
имя прилагательное стало объектом изучения с точки зрения словообразования. Н.С.
Сейдаметовой [13] были проанализированы словообразовательные гнезда с вершиной –
прилагательным цветообозначения.
Целью данной статьи является анализ способов адъективного словообразования
крымскотатарского языка в лингвистических трудах XX – XXI вв.
Основными способами словообразования имен прилагательных в крымскотатарском
языке являются аффиксация, сложение (иногда в сочетании с аффиксацией), конверсия.
Наиболее продуктивным способом словообразования имен прилагательных является
аффиксальный способ. В качестве словообразующих аффиксов имен прилагательных в
грамматиках отмечаются следующие аффиксы:
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- ЛИ продуктивный аффикс, встречается во всех грамматиках. Аффикс – ЛИ как
словообразующий аффикс имен прилагательных является многозначным. В грамматиках [12, 1, 4, 7, 6, 11] семантика данного аффикса не раскрывается. Однако в некоторых
трудах все же указываются два-три его значения. В работе Х. Янковского раскрывается
следующее семантическое значение: «образует прилагательные, при наличии отыменных возможностей», напр., сувлу ’водянистый, мокрый’, в диалектах и разговорном этот
аффикс также появляется в словах цветообозначения, напр. ешилли ’зеленый ’, къаралыбеязлы ’черно-белый’.
Б. Чобан-заде выделяет такие значения: а) ’какое-либо свойство, присущее предмету
или лицу’: ягълы ’масляный, жирный’, бойлу ’рослый, высокий’; б) ’проживающий гделибо, а также относящийся к чему-либо’: къырымлы ’крымский’, мектепли ’школьный’.
Э. Къуртмоллаев отмечает, что аффикс –ЛИ, присоединяясь к именам существительным, образует имена прилагательные со следующими значениями: а)’характеризующиеся
тем, что обозначено в основе’, напр.: ягъмурлы ’дождливый’, тузлу ’соленый’; б) присоединяясь к именам собственным образует имена прилагательные со значением ’проживающий где-либо’. Например: багъчасарайлы студент ’студент из Бахчисарая’; в)
беязлы ’с белизной’.
А.М. Меметов дает три значения аффикса –ЛИ: а) имя прилагательное, относящееся к какому-либо предмету: юклю араба ’нагруженная телега’; б) с преобладанием того
что обозначено в основе: тузлу ’соленый’; в) образует имя прилагательное со значением
«место проживания»: кефели ’феодосийский’;
- ИЛИ, ср. выше, создает производные имена прилагательные непосредственно от
глагола. Напр.: къапалы ’закрытый, покрытый’; асылы ’висящий, повешенный’ [17];
- СИз продуктивный аффикс, образует прилагательные, обозначающие отсутствие
признаков [2; 6; 15; 16; 17; 8, 9, 10], в остальных работах семантика не раскрывается.
Напр.: онъайтсыз ’неудобный’, в отличие от онъайтлы ’удобный’;
- ЛИК продуктивный аффикс, особенно для форм имен прилагательных, обозначающих временные признаки и признаки меры, также применяется для создания имен существительных, студентлик ’студенчество’; кузьлюк ’осенний’ [17]; в трудах [4; 8; 11;
15] семантика данного аффикса не раскрывается. В работе А.Н. Гаркавца приводится
значение ’предназначенный для почетного места’, напр., ёллукъ ’для дороги, дорожный’;
у А.М. Меметова отмечается дополнительное значение «признак, обозначающий готовность к тому, что обозначено в предмете или событии: ёргъанлыкъ ’для одеяла’, къышлыкъ ’зимний’;
-джи, словообразующий аффикс [1; 4; 8; 12; 15], семантика не раскрывается. В грамматиках А.М. Меметова и Э. Къуртмоллаева указывается, что аффикс -иджи образует
имена прилагательные от глагольных основ. Напр.: богъуджы газ ’удушливый газ’;
-Дар непродуктивный аффикс, данный аффикс как словообразовательный для имени прилагательного отмечается только в работе Х. Янковского [17 ];. Напр.: махсулдар
’плодотворный’;
- Кяр непродуктивный аффикс, напр.: федакяр ’самоотверженный’ [17];
-ВЮК (велярная форма встречается гораздо чаще) – непродуктивный аффикс, указывается как словообразующий для имени прилагательного в трудах [15; 17], однако не все
примеры, приведенные в данных грамматиках, в современном крымскотатарском языке
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являются именем прилагательным. Напр.: фырылдавукъ ’вертушка’, йылтыравукъ ’блестящий’;
-ГИр непродуктивный аффикс, напр.: сезгир ’чувствительный’ [6; 17];
-Ер ~ -Ир аффикс омонимичен с показателем будущего времени глагола, непродуктивный: бенъзер ’похожий’ [17];
- ИК аффикс непродуктивный, образует имена прилагательные, обозначающие результат действия, обозначенного в основе, напр.: ачыкъ ’открытый’, йыртыкъ ’порванный’ [4; 6; 7; 8; 9; 15; 17];
-КИн непродуктивный аффикс, образует имена прилагательные с преобладанием качества обозначенного глагольной основой, напр.: кескин ’острый’; кергин ’натянутый’ [4;
7; 8; 9; 10; 15; 16; 17];
–КЪан в работе Ш. Бекторе отмечается как словообразовательный аффикс для имени прилагательного, семантика аффикса не раскрыта. В современном крымскотатарском
языке не является словообразующим аффиксом для имени прилагательного. Напр.: язгъан ’написанный’;
- мЕ образует имена прилагательные, имеющие значение признака, от глагольных
основ (переходных и непереходных). Напр.: орьме ’плетеный’, япма ’поддельный, искусственный’ [16; 17];
- (в)Ий продуктивный аффикс, образует имена прилагательные, обозначающие отношение или принадлежность к обозначенному в основе. Напр.: аилевий ’семейный’,
техникий ’технический’ [6; 9; 17];
- Ки, непродуктивный аффикс, образует имена прилагательные, которые обозначают
место в пространстве и времени. Напр.: ички ’внутренней’, тюневинки ’вчерашний’ [4;
6; 8; 9; 10; 15; 17]. Х. Янковский в примечании оговаривает, что данный аффикс является
продуктивным, когда ему предшествует аффикс притяжательного (родительного) падежа
-нинъ, напр. озюмизниньки ’наше’. Подобные формы в современном крымскотатарском
языке не относят к именам прилагательным;
- Деки аффикс состоит из аффикса местного падежа -ДЕ и аффикса -ки, продуктивный, образует имена прилагательные, связанные с расположением предмета в пространстве и времени, напр.: яздаки ишлер ’летние работы’ [4; 6; 8; 9; 10; 17];
- непродуктивный аффикс -мЕн, напр.: шишман ’толстый’ [15; 17];
- чЕн непродуктивный аффикс, напр. мусафирчен ’гостеприимный’, ишчен ’деятельный, активный’ [4; 6; 9; 10; 17];
- чЕк непродуктивный аффикс, рассматривается в грамматиках [4; 6; 7; 8; 15]. В работе А.М. Меметова семантика аффикса раскрывается следующим образом: «образует
имя прилагательное с преобладанием того, что обозначено в глагольной основе», напр.:
утанчакъ ’стыдливый, застенчивый’, эринчек ’ленивый’;
- СИ непродуктивный аффикс притяжательного происхождения: эписи ’все’ [17], в
грамматике [1] употребляется форма - мси, которая в современном крымскотатарском
языке употребляется крайне редко, напр.: экшимси ’кислый’;
-тИраК аффикс, напр.: экшимтирак ’кисловатый’ [1] в современном крымскотатарском языке не функционирует;
-КИч непродуктивный словообразующий аффикс имени прилагательного [4], напр.:
сюзгюч ’дуршлаг’. В современном крымскотатарском языке аффикс -КИч образует име111

на существительные и лишь в отдельных случаях имена прилагательные, напр.: башлангъыч ’начальный’.
- (И) ЛьтИм непродуктивный аффикс, указывает на ослабление качества прилагательного, напр.: морултым ’сиреневатый’, кокюльтим ’голубоватый’ [5; 6; 8; 9; 10; 17].;
- мтИ непродуктивный аффикс, обозначающий ослабление признака, расширенного
с помощью аффикса -ЛИ: сарымтылы бенеклер ’желтоватые пятна’ [17];
- чИЛь непродуктивный аффикс, означает ослабление основного признака, напр.:
акъчиль ’беловатый’ [2; 15; 17];
- чЫКЪ непродуктивный аффикс, напр.: уфачыкъ ’малюсенький’ [11];
- ДЖЕ продуктивный аффикс, который рассматривается в работах [1; 12; 17] как
словообразующий для имени прилагательного, в современном крымскотатарском языке
данный аффикс словообразующим является только для наречия. Напр.: татарджа ’потатарски’. Аффикс - ДЖЕ указывает на изменение качества, образует сравнительную
форму, напр.: узунджа ’ длиннее’ [2; 4; 5; 6; 7; 9; 10];
- ДжЕрЕК непродуктивный аффикс, указывает на ослабление основных характеристик имени прилагательного, напр.: кьыскъаджаракъ ’коротковатый’ [2; 5; 6; 9; 10; 17];
- шын непродуктивный аффикс, указывает на ослабление качества, напр.: сарышын
’желтоватый’ [2; 5; 6; 9; 10].
Также важно отметить ряд аффиксов, которые в лингвистических трудах XIX - XX
вв. рассматриваются как словообразующие аффиксы имен прилагательных и употребляются в заимствованных словах: - Аль [6; 9; 17], - ик [6; 9; 17], - ст [17], - ив [6; 9], - он
[6; 9].
Сложение как один из способов словообразования также представлен в некоторых
лингвистических трудах. Сложные слова имеют пять разновидностей: композиты (сложные), копулятивы (парные слова), составные слова, слова-повторения, сложносокращенные слова (отсутствуют среди имен прилагательных).
Композиты – это морфологическое соединение двух или более корней (основ). А.Н.
Гаркавец их называет «сложные прилагательные»: умумхалкъ ’всенародный’. А.М. Меметов использует термин «къошма сыфатлар» ’составные имена прилагательные’: ачкозь ’прожорливый, ненасытный’. Х. Янковский под термином «сложные прилагательные» объединил парные прилагательные и композиты, напр.: темиз-пак ’чистый, безупречный’, миллетлерара ’международный’.
Составные имена прилагательные образуются посредством примыкания. Ш. Бекторе двухсловные прилагательные называет «къошма сыфат» ’составное прилагательное’:
узун бойлу ’высокий’. А.Н. Гаркавец показывает их, как «определительные словосочетания, которые пишутся раздельно»: тегиз эндамлы ‘стройный’. А.М. Меметов использует
термин «муреккеп сыфат» ’сложное имя прилагательное’: вишне тюс ’вишневый цвет’.
Копулятивы (парные имена прилагательные). Имена прилагательные с собирательным значением, образованные слиянием двух непроизводных имен прилагательных или
двух производных имен прилагательных, соединенных между собой сочинительной связью [6; 9]. Напр.: къарт-яш ’старый-молодой’, къыйыш-къонъур ’искривленный’.
Слова-повторения. Имена прилагательные с усилительным значением, полученные
повторением одного и того же имени прилагательного (полная редупликация) [9], напр.:
къыскъа-къыскъа ’короткий-прекороткий’. Х. Янковский в своей грамматике называет
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такие имена прилагательные «удвоенные прилагательные», которые создаются путем
удвоения слова, гузель-гузель йигитлер’ красивые-красивые парни’.
Конверсия как способ адъективного словообразования является наименее изученным. Процесс адъективации в крымскотатарском языке частично нашел отражение в работах А.М. Меметова [9].
Проведенный анализ показал, что в лингвистических трудах по крымскотатарскому
языку аффиксальный способ словообразования имен прилагательных является наиболее
изученным, однако семантика большинства аффиксов раскрывается не в полной мере.
Также не выявлен полный инвентарь аффиксов, образующих имена прилагательные,
часть аффиксов неправильно рассматривается как словообразующие для имени прилагательного. Относительно сложения и конверсии можно отметить, что на сегодняшний
день во всех грамматиках данным способам словообразования не уделялось соответствующего внимания. В связи с этим можно сделать вывод о том, что научное исследование
адъективного словообразования далеко не исчерпано и является актуальной проблемой
для крымскотатарского языкознания.
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ІНШОМОВНА СУДОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ
ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для багатьох мов джерелом формування юридичної лексики було римське право.
Більшість римських юридичних термінів дійшло до наших днів, ставши надбанням багатьох сучасних законодавчих систем. У статті зроблено спробу окреслити певні етапи
становлення й формування іншомовної судової термінології.
Ключові слова: іншомовна судова термінологія, правнича лексика, термінолексема,
терміносистема, юридичний дискурс.
Для многих языков источником формирования юридической лексики было римское
право. Большинство римских юридических терминов дошло до наших дней, став достоянием многих современных законодательных систем. В статье сделана попытка
очертить определенные этапы становления и формирования иноязычной судебной терминологии.
Ключевые слова: иноязычная судебная терминология, юридическая лексика,
терминолексемы, терминосистема, юридический дискурс.
Roman law was the main source for the law terminology formation. The majority of the
legal terms have survived to our days, becoming the property of many modern legal systems.
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The article presents an attempt to indicate some of the stages in the formation of the legal
terminology.
Key words: foreign judicial terminology, law terminology, legal lexicon, termіn leksem,
term system, legal discourse.
Постановка наукової проблеми та її значення. Завдання мовознавства полягає у
дослідженні зв’язку мови й суспільства. Він спостерігається в юридичній мові, оскільки
тут існує соціально-політичний феномен. Зазвичай правова промова, яку проголошують
правничі особи й керівники, зосереджена на цільовому впливі на присутніх або підлеглих. Головна функція мовознавства полягає у встановленні розуміння й чіткості між
різними соціальними верствами суспільства. У мові права завжди існує потреба інформативного роз’яснення і впливу на певні особливі аспекти поведінки людей.
Одним із найважливіших завдань юридичної лінгвістики є дослідження терміна як
мовного знака у складі термінологічної системи. Проблема виявлення термінологічності в системі мови - одне з найпопулярніших і найважливіших сучасних лінгвістичних досліджень, у тому числі й досліджень юридичної лінгвістики. Сучасні підходи до
термінотворення і терміновживання розглянули у своїх дисертаційних дослідженнях
Т. Лепеха, С. Толста, Г. Сергеєва та ін. Дана проблематика особливо актуалізується внаслідок застосування новітніх досягнень юридичної теорії та здобутків практики. Проведення кодифікаційної юридичної термінології спощує дослідження в галузі юридичної
лінгвістики та визначає основні напрями досліджень, а саме: історія юридичної мови,
юридичне термінознавство, юридична лексикографія, юридична текстологія, юридична
стилістика, порівняльне правознавство, судова лінгвістика, привертала увагу багатьох
вітчизняних і зарубіжних дослідників, серед яких – Н. Артикуца, М. Вербенєц, С. Головатий, Ю. Зайцев, С. Кравченко, А. Ляшук, В. Протасов, П. Рабінович, О. Сербенська, В.
Тертишник, І. Усенко, А. Ушаков, та ін.
Сучасна термінологічна лексика в мові та мовленні займає значне місце, отже слід
розглядати її в різних аспектах. Проблеми запозичення визначаються і досліджуються
у наукових працях А. Кримського, Л. Булаховського, І. Огієнка, О. Мельничука, О. Муромцевої, В. Виноградова, Ф. Філіна, М. Шанського, Ю. Сорокіна, Л. Крисіна та ін. Класифікацією запозичення термінів судочинства вивчали С. Семчинський, Ю. Жлуктенко,
В. Богородицький, Л. Булаховський, В. Дем’янов, Л. Гумецька, О. Біржакова, Л. Войнова.
Проблеми становлення іншомовної термінології аналізуються в наукових розвідках
зарубіжних учених Ф. Хартвег, К. Вегера, Р. Шмідт-Віганд, К. Віннольд, К. Еггерс, Л.
Хофманн, Х. Кастнер, Е. Шутц, Дж. Швіталла, Б. Еккардт.
Мета наукової розвідки – комплексний аналіз іншомовної судової термінології в
контексті термінотворчих процесів та уточнення їх значень, зокрема безпосереднього
впливу латині, встановлення характерних рис юридичної терміносистеми: англійської,
німецької, французької мов.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: дослідити
шляхи становлення та розвитку іншомовної судової термінології, її системних параметрів, словотвірних особливостей та їх сутностей.
Предметом вивчення є іншомовна судова термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень та функціонування запозиченої юридичної лексики, прагматичні й функціональні особливості судової юридичної терміносистеми.
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Для багатьох мов джерелом формування юридичної лексики було римське право.
Воно базувалось на точності формулювань, чіткості та простоті викладення. Більшість
римських юридичних термінів дійшли до наших днів, ставши надбанням чималої кількості сучасних законодавчих систем. У багатьох європейських державах до XII ст. латинська мова була мовою літератури, науки, мовою офіційних паперів та релігії. Це сприяло
створенню міжнародного фонду наукової термінології.
Німецький дослідник Конні Вінольд у своїй праці «Einfluss der lateinischen Lehnund Fremdwörter auf die deutsche Rechtssprache» аналізує історичні події, які впливали
на формування юридичної термінології [23: 7-8]. Королівське судовиконавство 1495 р.
затвердило постанову, у якій зазначалося, що в палаті суддів повинна засідати половина
дипломованих юристів від загальної квоти. Ці події висвітлені в тексті «Klagesspiegel».
Питаннями юриспруденції переймалися не лише професійні юристи, але й різні верстви
населення[23].
Римське право, висвітлене на латині, було переписане німецькою мовою [22: 60].
Кожен випадок встановлення мовного контакту супроводиться виникненням процесів
взаємодії мов [4:12]. Унаслідок такого перейняття (Rezeption) римського права виникли
різні напрями впливу на загальний лексичний зміст мови, а оскільки вищезгадане право
уособлює в собі європейське право загалом, то його вплив на англійську, німецьку, французьку та італійську мови безсумнівний.
У «Саксонському зерцалі» (збірнику звичаєвого права імператорських часів) були
іншомовні юридичні терміни, які згодом, з стали словами іншомовного походження. Наприклад, німецький термін kamph запозичено з латинського campus, що означає судовий поєдинок, який часто практикувався на той час поданий у «Салічній правді» («Lex
Salicae») [4 : 35]. Процес запозичення іншомовних слів поділяють на етапи. Слова, що
з’явилися в європейських мовах як результат запозичення, підлягають семантичним,
словотвірним і стилістичним змінам [25]. Термін vogt (захисник, наглядач) запозичення
іншомовних слів що походить безпосередньо від латинського vocatus захисник, наглядач
[18:124].
У діючому національному законодавстві про судочинство спостерігаються явища синонімії, наприклад захисник та адвокат; судочинство й судовиробництво та ін.
Захисник (Адвокат ) – лат. advocatus, від advocare – закликати, запрошувати – особа, яка надає фізичним і юридичним особам різні види юрид. допомоги, передбачені
законодавством. Правовий статус Адвоката визначається Законом України «Про адвокатуру» (1992) та іншими актами. Під час виконання професійних обов’язків Адвокат
представляє і захищає права та інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням
у всіх органах; збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в
цивільних, господарських, кримінальних справах тощо. Робити запит і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від громадян – за
їх згодою [1].
Захисник у кримінальному судочинстві особа, спеціально уповноважена захищати
права та законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, підсудного і надавати їм необхідну правову допомогу в реалізації їхніх процесуальних прав. Конституція України
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проголошує право підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист. Забезпечення
цього конст. права гарантується шляхом надання цим особам можливості захищатися
особисто, користуючись наданими правами, або здійснювати свій захист за допомогою
3ахисника – учасника кримінального процесу. Обов’язок забезпечити підозрюваному,
обвинуваченому, підсудному можливість захищатися від пред’явленого обвинувачення
покладено на особу, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, суддю, суд. Конституція встановлює, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання
правової допомоги діє адвокатура. Повноваження 3ахисників виконують адвокати – особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Крім адвокатів,
як 3ахисники допускаються також близькі родичі й свояки, опікуни, піклувальники, але
лише на стадії суду розгляду справи і за згодою підсудного [5].
Процедура досягнення окремих кримінально-процесуальних цілей набуває характеру діалогічності (скорочений процес в стадії судового розгляду). Закономірний наслідок
цих процесів – динаміка галузевих юридичних засобів.
Спільний корінь з терміном захисник, має похідне словосполучення захищеність
особи.
Захищеність особи – наявність системи соціальних, організаційних та інших розвинених і ефективних процедур – юридичних засобів (механізмів) для вільного здійснення, охорони і захисту основних прав людини. Видами 3ахищеності оособи є охорона і
захист громадянськихправ, права власності, батьківських прав, честі і гідності, ділової
репутації, а також право захищатись відзвинувачень шляхом внесення заяв, оскарження
тощо. В юридичній енциклопедії відзначено, що захисниками (защитниками) можуть
бути адвокати, які мають ліцензію Мінюсту [20:332].
Прокурор – ( від. фр., лат. procurare – піклуватися, забезпечувати, управляти) — збірне поняття, що вживається для означення прокур. працівників, посад, осіб органів прокуратури, які здійснюють прокур.-наглядові функції. В Україні – це Генеральний прокурор
України, його заступники, Прокурор АР Крим і його заступники. Термін «прокурор» застосовується як назва посади кер. органів прокуратури (Генеральний Прокурор України,
Прокурор АР Крим, Прокурор областей, міст, районів тощо). Він також використовується для визнання процесуального статусу прокуру [6].
Розглянемо старонімецький правничий термін ding, який є твірною основою термінів з різним семантичним значенням: « Gericht» (суд), « Gerichtsversammlung» (судове засідання), « Gerichtstag» (день судового засідання), «Gerichtspflicht» (судовий обов‘язок).
Звідси твірна основа суд української термінологї, запозиченої з латини, зокрема: суд,
суддя, судова влада, судова експертиза, судова колегія, судове рішення, судова інстанція
тощо.
Суд ( з лат. Curia; нім. ding – орган держави, до компетенції якого входить здійснення правосуддя у вигляді розгляду адміністративних, кримінальних і цивільних справ та
прийняття по цих справах законних рішень. Рішення по розглянутих справах мають силу
закону. В Україні згідно зКонституцією існують Конституційний Суд та судизагальної
юрисдикції. (Судова система.) . [18:317]. Суд — орган держави для здійснення правосуддя. Під цим терміном розуміють також процес судочинства. Суд з’явився одночасно з
виникненням держави, він є її неодмінним атрибутом. Свої функції Суд здійснює від імені держави. Структура, повноваження і процесуальні правила діяльності Суду в Україні
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визначені Конституцією, Законом «Про судоустрій» (2002), КПК, ЦПК, законодавчими
Актами [8; 19: 788]. В юридичній енциклопедії відзначено, Суд – орган держави який
охроняє інтерси суспільства, здійснює правосуддя [20:1056].
Суддя (лат. arbiter) – посадова особа (голова, заступник голови і суддя, відповідно використвуються у Верховному Суді України, Верховному Суді Республіки Крим тощо. Суддя підпорядковується тільки закону, є незалежною посадовою особою,недоторканність
якої гарантується законом. Суддя не може бути призначений без згоди Верховної Ради
України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку. Держава
забезпечує особисту безпеку Судді та його родині. Судді забороняється членство у політичних партіях і профспілках. Посаду Судді може зайняти лише громадянин України
віком не молодше двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи
у сфері права не менш як три роки, проживає в Україні неменш як десять років і володіє
державною мовою [18:317 ; 9]. Судья (рос.) – особа яка має право здійснювати правосуддя [20:1072-1074].
Судова влада – (в нім. мові слово «macht» – «влада» і «сила» і походить від кореня
«magen» (vermögen) – «мати змогу». Англійське «power» – «має владу» від французького pouvoir, що походить від латинських слів potestas і potentia – «здатність» ,»бути
здатним»). За Конституцією України (ст. 6) здійснюється виконання повноважень Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Вищим Арбітражним Судом
України та судами в областях, районах та містах. Рішення, які приймають судові органи
(судові інстанції) мають силу закону по кожній конкретній справі (арбітражній, адміністративній, кримінальній або цивільній) іможуть бути переглянуті тільки у відповідності
із законом. Можливість для будь-якої фізичної чи юридичної особи захистити свої права
шляхом звернення до суду є однією з найголовніших ознак правової демократичної держави та свідченням ефективності Судова влада [18:318] одна з гілок державної влади,
основним завданням якої є здійснення правосуддя [10; 19: 142].
В юридичній енциклопедії судова влада ( рос. судебная власть (суд) – третя гілка
державної влади відповідно до концепції розподілу влади. [20:1058-1059].
Судова експертиза (з лат. expertus – досвідчений) – регламентоване процесуальним законом дослідження експертом на основіспеціальних знань конкретних обставин кримінальної абоцивільної справи з метою встановлення фактів, що маютьістотне
значення для визначення об’єктивної істини усправі. Розрізняють криміналістичну,
судово-медичну,судово-психіатричну, судово-біологічну, судово-автотехнічну, судовобухгалтерську, судово-товарознавчу експертизи тощо. Судова експертиза призначається
особою, якапроводить дізнання, слідчим, прокурором, судом (суддею) по конкретних
кримінальних, цивільних або арбітражних справах. Експертна справа регулюється ЗакономУкраїни «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. [18:318; 11].
Судова інстанція (інстанція – від лат. instantia, от instare настояти, щось захищати,
безпосередня близькість) – державний судовий орган, наділений конституційними повноваженнями щодо розгляду й вирішення кримінальних, цивільних та інших справ і
перевірки правильності їх вирішення [ 18:318; 12].
Судова колегія (колегія – з лат. лат. collegium – товариство, спільність) – судове засідання з розглядукримінальної справи кількома суддями (ст. 17 КПК).[18:319]; склад
суду, що здійснює у передбачених законом випадках провадження у судовій справі; 2)
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структурний підрозділ судової установи (Військова колегія Верховного Суду України).
Законом передбачено різні склади Судова колегія, що розглядають і переглядають суд.
справи. Так, відповідно до чинного законодавства крим. справи про злочини, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років, розглядаються у суді першої інстанції Судова колегія у складі 3 осіб, якщо підсудний заявив
клопотання про такий розгляд. Розгляд кримінальних справ у виключному порядку здійснюється Судовою колегією, у складі якої не менше 3 суддів (ст. 17 КПК України)[13].
Судова система ( з лат. signum – знак, греч. systema (ціле складене з частин, зєднання)- сукупність всіх судів державищо здійснюють правосуддя. Судова система має
складну структурута підпорядкованість її окремих ланок. Згідно з Конституцією України
у Судовій системі існують суди трьох категорій (суди загальної юрисдикції, арбітражні
суди,Конституційний Суд України). Найбільш численними є суди загальної юрисдикції
- близько 900 судів. Суд, до компетенції якого належить розгляд справи по суті (Судовий
розгляд справи), винесення по ній рішення, – є судом першої інстанції; суд, що розглядає
касаційні матеріали (скарги або подання) на рішення суду першої інстанції, які не набрали законної сили, є касаційним судом; суд, що розглядає матеріали в порядку нагляду,
вироки або інші рішення по справах, що вже набрали законної сили, є судом наглядової
інстанції. За територіальною ознакою загальні суди поділяються на районні, міжрайонні,
міські, обласні суди, суди у м. Києві та Севастополі та Верховний Суд України, арбітражні суди – на обласні суди та міські суди у м. Києві та Севастополі; Конституційний Суд
України є вищим органом конституційної юрисдикції в країні [18: 319]. Судова система
– складова правової системи державиви, що визначає порядок організації і діяльності
органів судової влади та засади здійснення правосуддя. У цій системі виділяються два
основних компоненти — судоустрій і судочинство. Основи судоустрою передбачають
структурування Судова система на окремі ланки, гілки та інстанції. Так, традиційним є
її поділ на три основні ланки: місцеві суди, апеляційні суди та вищі суди. Поділ на інстанції передбачає виділення щонайменше двох рівнів судів, що розглядають прав, спори по
суті та переглядають судові рішення. Визначальними для структур, побудови Судової
системи є правила щодо підсудності та підвідомчості. Поширеним у багатьох країнах
світу вважається виділення у Судової системи судів загальної юрисдикції, судів спеціалізованих та мирових судів. Окр. прав, системи передбачають суди присяжних [14].
В юридичній енциклопедії Судова система (рос. Судебная система) – упорядкована
законом сукупність різних рівнів, завдяки яким здійснюється правосуддя[20: 1061– 1062].
Судове рішення(от лат. signum – знак, грецьк. systema) – постанова суду першої інстанції (Судова система), яка розв’язує по суті правовий спір, що виникає з цивільних,
сімейних, трудових та інших правовідносин, або іншу справу, віднесенузаконом до компетенції суду[18 :319]. У широкому значенні акт судового розгляду справи будь-якого
виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (КС України), вирок (у
крим. процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у крим., адм., цив. та господарському процесах). Відповідно до ст. 124 Конституції України Судове рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій тер. України. 2) У
вузькому значенні – рішення суду як акт правосуддя у конституційного, цивільного і господарському судочинстві. КС України приймає рішення за результатами розгляду справ
щодо конституційності законів та ін. прав, актів ВР України, Президента України, актів
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КМ України, прав, актів ВР АР Крим (ст. 61 Закону «Про Конституційний Суд України»,
1996). Судове рішення приймається поіменним голосуванням шляхом опитування суддів
КС. їхні пропозиції до проекту рішення голосуються у порядку надходження. Судове
рішення викладаються у письм. формі.[15].
Центральна стадія кримінального та цивільного судочинства, під час якої суд розглядає та вирішує справи по суті, постановляє вироки чи судові рішення [18 :319]; судовий
розгляд справи – основна стадія кримінального процесу, коли суд, здійснюючи правосуддя, розглядає справу й у своєму вироку вирішує питання про винність чи невинність
підсудного, приймає рішення. Регулюється ст. 257 – 320 КПК України. Складається з
частин, які взаємопов’язані й послідовно змінюють одна одну: підготовча частина судове засідання; судове слідство; дебати судові; останнє слово підсудного; постановлення
і проголошення вироку, постанови чи ухвали [16]. Як наслідок, цей термін – судовий
розгляд справи – став ядром, навколо якого будувалися такі терміни, як dingen «Gericht
halten» (судити), dingstat « Gerichts-statte», tedingen «Einen termin setzen» (призначити
справу до прослуховування), vortedingen «vor gericht laden» (викликати в суд).
Юрисдикція (лат. jurisdictio – судочинство, від jus (juris) – право і dicere – говорити,
проголошувати] – 1) Встановлена законодавстством сукупність повноважень відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування розглядати та вирішувати правові, спори і справи про правопорушення, давати правову оцінку діянням
осіб тощо. За характером справ, які розглядаються, Юрисдикція може бути адміністративною, конституційною та ін. 2) Територіальні межі компетенційної сфери діяльності
певних органів держ. влади або органів місцевого самоврядування. Юрисдикція може
визначатися за територією, на яку поширюються повноваження того чи іншого органу
влади. Юрисдикція судів може визначатися особливостями кола осіб, які є учасниками
судового розгляду справи [21].
Судочинство (лат. jurisdictio – судочинство) – процесуальна форма здійснення
правосуддя, діяльність суду. Є видом державної діяльності, пов’язаної з розглядом і
вирішенням цив., крим. та ін. судових справ. В Україні порядок здійснення Судочинства регулюється Конституцією та процес, законодавством. Залежно від категорії справ
розрізняють такі осн. види Судочинства: конституційне, цивільне, господарське, кримінальне. Конституційне Судочинство регулюється Основним Законом, Законом «Про
Конституційний Суд України» та Регламентом КС України. З огляду на особливе значення Конституційного Суду України передбачено специфіну процедуру конституційного
впровадження справ, які ініціюються у формі конституційного подання чи конституційного звернення. Рішення щодо відкриття впровадження у справі ухвалюється колегією
суддів або Конституційним Судом [17].
Висновки. Розгляд іншомовної судової термінології зумовлений, перш за все, практичними потребами суспільства. Більшість юридичних термінів стали надбаннями сучасної законодавчої системи та зберегли своє значення з римського права і мають латинське походження. Процеси утворення їх змісту, які відбуваються в межах юридичного
дискурсу, пов’язані з урегулюванням соціальних відносин між особами і з повноваженнями представників влади. Юридичне функціонування мови – певного середовища, в
якому існують закономірності, що склалися у правотворчих процесах, закріплені у фахових законодавчих актах та юридичній практиці.
120

Основу термінології суду становить корінна лексика. З-поміж іншомовних запозичень превалюють терміни грецького та латинського походження, а також запозичення з
англійської, німецької, французької мов. Таким чином спостерігається мовна міжкультурна комунікація, що забезпечує з’ясування загальних та специфічних закономірностей
організації терміносистеми суду на різних етапах становлення, аналіз процесів творення
термінів, дослідження їх складу з погляду походження, системної організації на рівні парадигматики, особливостей номінації сприятиме упорядкуванню всієї терміносистеми,
її уніфікації, дозволить прогнозувати тенденції подальшого розвитку, сприятиме підвищенню її значимості у суспільному житті, досягненню належного рівня мовного забезпечення судочинства, підкреслити зв’язки з іншими терміносистемами.
У зв’язку з побудовою нової судової системи з чітким визначенням компетенції судів
та захисників, прокурорів передбачається формування української термінології правового захисту і гарантій прав і свобод людини, розширення судової юрисдикції і встановлення нових правил судочинства на демократичних засадах, зміцнює терміносистему
та втілює в життя принципи соціального захисту особи, уточнює значення спеціалізації
судової діяльності.
Досліджувана термінологія різноманітна за лексико-семантичним характером, особливостями семантико-парадигматичних зв’язків. Лексико-семантичні групи термінів
являють собою терміносистеми, які зумовлені творенням споріднених основ, що простежується у похідних сполученнях термінів судочинства (суд-суддя). А сутність значення
похідних словосполучень, які є складниками терміну розкривається за іменником, що
простежується у його тлумаченні. Динамічному розвивитку процесуального кодексу та
законодавства про судоустрій сприяє зменшення кількості синонімів. Синонімія в термінології розцінюється як негативне явище, тому актуальним є використання іншомовних
слів, які мають споріднені корені не тільки в українській термінології.
За словотвірною структурою судові терміни поділяються на три типи: терміни-прості слова (суд, суддя, прокурор, захисник, адвокат), терміни-складні слова (судочинство,
юрисдикція) та терміни-словосполучення ( судова влада- судова система-судова колегія
– судове рішення- судова експертиза).
Основу термінології суду складають іменники та прикметники. Термінологія суду
перебуває у процесі формування, і словосполучення, представлені повторюваним прикметником та іменниками, які виконують головну роль у розкритті найважливіших понять галузі суду.
Проаналізовано шляхи становлення та розвитку іншомовної судової юридичної термінології, значення римського права для європейського та українського юридичного термінотворення; розглянуто деякі її словотвірні особливості та потенціал і виявлено основні джерела становлення юридичної судової терміносистеми української мови. Вибірково представлено іншомовні судові юридичні терміни, уточнено їх значення, висвітлено
особливості використання в правничій системі. Мова права перебуває в тісному зв’язку
із загальною фаховою юридичною термінологією, що сприяє створенню міжнародного
фонду наукової термінології.
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ПЕРІОДУ ПРЕЦІОЗНОСТІ (XVII СТ.)
У статті розглядаються соціальні та культурні передумови появи явища Преціозності у Франції. Описується його історико-культурологічна сутність та найголовніші
мовні особливості. Аналізуються зв’язки Преціозності з іншими літературними течіями XVI – XVII ст. Проводиться огляд імовірних іноземних впливів.
Ключові слова: преціозний стиль, пуризм, класицизм, неологізм, перифраз, запозичення.
В статье рассматриваются социальные и культурные предпосылки появления явления Прециозности во Франции. Описывается его историко-культурологическая сущность и главные языковые особенности. Анализируются связи Прециозности с другими
литературными течениями XVI – XVII вв. Проводится обзор вероятных иностранных
влияний.
Ключевые слова: прециозный стиль, пуризм, классицизм, неологизм, перифраз, заимствования.
The article deals with social and cultural implications of the emergence of phenomenon
of Preciosity in France. It describes its historical and cultural essence and the main lingual
features. It analyses the links of Preciosity with other literary streams of XVI - XVII centuries.
It reviews probable foreign influences.
Key words: Precious style, purism, classicism, neologism, periphrasis, borrowings (loanwords).
Преціозність – новий спосіб життя, нова філософія поведінки, елегантність вбрання
та манер, вишуканість мовлення, сформовані як власне французьке явище. Попри нетривалий період свого існування (Преціозність зароджується на початку XVII ст. і триває
(умовно) до 1665 року), апогею свого розвитку вона досягає у 50-60-х роках цього ж
століття серед паризької аристократії і відзначається як у соціальному плані, так і підході до мови і літератури. Загалом XVII ст. вважається часом становлення національної
культури, мови і літератури, своєрідною переломною епохою в житті Франції. Багато в
чому досягнення цього часу стали можливими завдяки добре підготовленому підґрунтю
попередніх століть. Так, питання встановлення норм літературної мови було поставлене ще
у XVI ст. разом з посиленням абсолютизму у часи правління Людовіка ХІІІ та його прем’єрміністра кардинала Рішельє [1: 345]. А у XVIІ ст. ця проблема набула розвитку та стала основною. Процес кодифікації французької мови, який французькі гуманісти розпочали у XVI
ст. у граматиці, продовжився у XVIІ ст. в лексиці. Вагомі зміни, які відбулися у лексичній
сфері французької мови у XVI ст. у зв’язку з остаточним засвоєнням фонду лексичних
запозичень, були впорядковані та оцінені авторами XVIІ ст [1: 346; 2: 256]. У той час розробляється не тільки лексична, а й словотворча норми французької мови [3: 61].
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Однак здобутки XVII ст. не завжди ставали продовженням процесів, започаткованих
у попередні періоди. Частіше це були протилежні тенденції, що зароджувалися на противагу тим, які вже існували, своєрідна реакція, бунт проти застарілих норм та традицій.
У мові та літературі відобразилися зміни у політичному житті країни. Адже в період
монархії Людовіка XІV (з 1643 р.) паризький Двір на чолі з королем став не лише центром політичної влади, але й центром усього культурного життя Франції [1: 345-346; 4:
438]. Ця епоха характеризується одночасно бажанням порядку та глибоким духом незалежності, протистояння між якими набуває своєрідного колориту. Як вірно зауважує З.Ф.
Піскозуб, уже на початку століття нова естетика мови усуває застарілі слова і звороти,
бореться з варваризмами та неправильним вживанням в ім’я чистоти мови, а також зі
складними й двозначними виразами з метою досягнути чіткості та ясності стилю [3: 62].
Якщо у XVI ст. на першому місці стояло питання збагачення лексичного запасу мови,
чим в першу чергу зайнялися поети та письменники «Плеяди» під керівництвом П’єра де
Ронсара, то у XVII ст., навпаки, усі зусилля були спрямовані на стабілізацію та регламентацію вокабуляру [5: 26]. Вважалося, що бажання «Плеяди» збагатити французьку мову
усіма можливими способами набрало гіпертрофічних форм та перенаситило французьку
мову чужоземними словами. Це призвело до усвідомлення необхідності впорядкування
та запровадження певних мовних і мовленнєвих правил і вимог. Саме тоді панівним став
принцип la pureté, la netteté, la clarté du style (чистота, чіткість та ясність стилю), який
ліг в основу явища пуризму (від фр. pure – чистий). Ініціатором цієї нової течії прийнято
вважати французького письменника Франсуа Малерба (1555-1628). Саме він започаткував нову літературну школу, що ввійшла в історію під назвою класицизм [1; 2; 5; 6; 8].
Вся його діяльність була пов’язана із запереченням традицій «Плеяди» як в поезії, так і
в мові [6: 12]. Малерб не залишив після себе спеціальної критичної праці. Вся його доктрина викладена у його «Commentaires sur Desportes» («Коментарях про Депорта») [5:
30]. Це - найрізноманітніші зауваження, написані автором на полях одного з примірників
збірника творів Депорта. Саме ці ремарки виражали думку Малерба про мову та стиль
не тільки письменника Депорта, а й багатьох інших авторів попередніх століть, зокрема
й поетів «Плеяди». «Кожен принцип, кожна вимога Малерба, що стосувалася мови та
стилю, була запереченням ідей і принципів «Плеяди»» [6: 13]. Французький науковець
Ф. Брюно вказує, що Малерб наклав три обов’язкові умови на поетичну мову: вона повинна бути точною, ясною та зрозумілою [7: 4]. Відштовхуючись саме від цих принципів,
придворний поет боровся проти неологізмів та лінгвістичних запозичень, шанованих
письменниками «Плеяди»; технічних термінів (entamer, ulcère, idéal, poitrine та інші);
«плебейських» слів та висловів, тобто взятих із простонародної мови (faire conte, coup de
fouet; ця умова позначила початок розмежування «високих» та «низьких» слів); архаїзмів (ardre, chef (замість tête), simplesse тощо); діалектизмів (avoir deuil (гасконізм), fier
(=joyeux, нормандизм) та інші) [1: 349]. Малерб вважав своєю місією очистити двір від
гасконізмів, які наповнили королівський двір з приходом до влади Генріха ІV, уродженця
Гасконії [5; 6].
Проте, багато дослідників вважають, що пуризм не можна вважати цілком позитивним феноменом. Адже це була сувора, безкомпромісна боротьба зі словами, які вважались «недостойними», занадто «низькими». Вони штучно і примусово вилучались із
французького лексичного запасу. Малерб, як стверджує І.І. Бабінчук, повторив помилку
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поетів «Плеяди», проти яких він виступав: він зайшов занадто далеко в своїх вимогах [6:
16]. А Ф. Брюно підкреслює, що вся доктрина Малерба щодо лексики була в основному
обмежувальною, а сам придворний поет став «доктором заперечення» [7: 6]. Однак, це
явище ввійшло в історію становлення французької літературної мови як процес її нормування і стало передумовою становлення епохи класицизму.
На фоні цих подій розвивалась і нова течія, названа Преціозністю. Багато в чому вона
уподібнювалась уже згаданому пуризмові. Преціозність сформували головно жіночі товариства і салони, які постали проти грубості звичаїв XVI ст., хоча письменники-чоловіки не залишились осторонь цього суспільно-культурного явища. Цими товариствами
керувало бажання виокремитись, вивищитись над простолюдинами, рівно ж як і заявити про себе, здобути визнання у чоловічому середовищі інтелектуалів та митців. Першим таким осередком нової культури в Парижі був салон мадам де Рамбуйє, що «став
справжньою школою світської ввічливості» [8: 39].
Бажання виокремитись, підкреслити свою обраність та привілейованість стояло на
першому місці у діяльності таких салонів. Вищість та обраність мали відображатись
як у поведінці, так і в способі вираження думок. Адже, як зазначає Сомез, «необхідно,
щоби преціозник говорив по-іншому, ніж народ» [9: 2]. Власне так виникає справжній
преціозний жаргон, який характеризується вживанням лише правильних, «гарних» слів
та особливих, вишуканих виразів, які б не мали нічого спільного з простонародною мовою. Автори-преціозники постійно працюють над очищенням свого стилю від надто
реалістичних термінів, що викликають в уяві «нестерпні» вульгарні образи: «cadavre,
vomir, excrément, balai» тощо. Це призводить до використання неординарних перифразів:
«les pieds» (ступні) преціозники називали « les chers souffrants» (плоть, що страждає)
[9: 33]; «la chemise» (сорочка) у преціозників була «la compagne perpétuelle des morts
et des vivants» (постійна компанія мертвих і живих) [9: 43]. Але коли цих засобів стає
не достатньо, щоб задовільнити інтелект вишуканих дам, вони вдаються до створення
неологізмів, які стають ще одним доказом неординарності їхнього мислення: «féliciter,
enthousiasmer, savon, anonyme, incontestable» [10: 32]. Отож, ми прослідковуємо певний
еклектизм течії Преціозності. Вона поєднала у собі принципи пуризму (відточенням свого стилю) та певні прийоми поетів «Плеяди» (зокрема неологізми та перифрази). Преціозники «переросли» обмежувальну доктрину Малерба; «салонні» автори перестали її
дотримуватись, коли вона перетворилася виключно в негативну і почала засуджувати
будь-які спроби збагачення і розвитку лексики мови,.
Тематика творів теж зближує преціозників із «Плеядою». Адже однією з привілейованих тем у салонах була любов, ідеалізоване кохання, платонічна і духовна близькість.
Опис цього почуття займає центральне місце в літературі цього періоду, зокрема в таких
найпоширеніших на той час жанрах, як ідеалістичний роман (пасторальний та пригодницький), жартівливий чи хвалебний лист та галантна й одухотворена поезія.
Своє натхнення письменники черпали з куртуазної поезії ХІІ ст., згодом відродженої
Петраркою та поетами «Плеяди» (дю Белле та Ронсаром) у період Ренесансу. Середньовічне лицарство, що характеризувалось галантністю, також мало великий вплив на розвиток преціозності. Не можна не згадати і європейських авторів, які започаткували моду
на манірну поезію (Джон Лілі в Англії, Луіс де Гонгора-і-Арготе в Іспанії, Маріно Дарса
в Італії) [4; 10]. У Франції – поезії Філіпа Депорта і романи Оноре д’Юрфе (особливо
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«Астрея», 1607 р.), які на початку століття знаменують своєрідний перехід до нової культури.
У кінці XVI – на початку XVIІ ст. преціозний стиль панує в більшості країн Європи
під різними назвами: «евфуїзм» (euphuism) у Англії, «маринізм» (marinismo), «сечентизм» (secentismo) чи «консеттизм» в Італії, «гонгоризм» (gongorismo) або «культизм»
(cultismo, culteranismo) в Іспанії [11; 12]. Англійська течія взяла свій початок від роману Джона Лілі «Евфуєс» (John Lyly «Euphues»). Італійський напрям походить від імені
неаполітанського поета Маріно, автора галантної поеми «Адоніс» (Giambattista Marino
«L’Adone»), сповненої прийому «консетто». В Іспанії цю течію називали іменем найбільш яскравого поета цього стилю Гонгори-і-Арготе (Luis de Góngora y Argote) або
просто від іспанського слова culto – «витончений» [11; 12].
Досліджуючи, які ж саме іноземні впливи найбільше сприяли розвитку преціозності у Франції, зауважимо, що у французькому лексичному складі того періоду майже не
зустрічається запозичень з англійської мови. «Погляди відвідувачів салонів були тоді повернуті виключно до Іспанії та Італії» [3: 65]. Це підтверджує той факт, що у «Le grand
dictionnaire des précieuses ou la clef de la langue des ruelles» («Великий словник преціозників або ключ до мови салонів») Сомеза [9] ніколи не згадується про те, що той чи
інший представник гуртка розмовляє англійською. Хоча, коли йдеться про інші іноземні
мови, то автор не скупиться на різноманітні уточнення. Крім того, вивчення італійської
чи іспанської мов вважалося справою тогочасної аристократії. Англійська мова сама в
цей період сприймала та продуктивно адаптувала іноземні слова, формуючи свою лексико-семантичну систему. Іспанія ж стала дуже модною для Франції з приходом до влади
Анни Австрійської. Спочатку ця мода була досить поверхневою, тому що стосувалася
лише мови. Згодом іспанський вплив відчувався у всьому: манерах, розмові і навіть способі одягатися. З іспанської літератури були запозичені певні сюжети для таких літературних жанрів як трагедія, трагікомедія, комедія та роман. Учені вважають, що для
роману «Астрея», наприклад, Оноре д’Юрфе черпав натхнення з «Діани» Монтемайора.
Він також чудово знав твори Сервантеса, зокрема його «Галатею» та «Дон Кіхота». А
поети Вуатюр та Саразен не приховували особливого зацікавлення творами таких іспанських авторів, як Кеведо, Кастілехо, Гонгора-і-Арготе, Сото, Лопе де Вега та інших
[3; 4; 10]. Італьянізми були не менш поширеними у цей період. Для людей, які здобували
освіту в коледжах, заснованих на засадах греко-латинської культури, вплив Італії – це
абсолютний перегляд усталених принципів, поглиблення думки і встановлення нового
вишуканішого художнього ідеалу.
Вплив інших країн, їхніх культур на формування французької Преціозності є незаперечним, однак не першорядним. Адже іноземні фактори стосувались головним чином
лише лексичного складу мови, в той час, як розквіт світського життя, поява салонів стали явищем власне французьким. Не мали нічого спільного з впливом сусідніх країн і феміністичні вимоги, виражені в романі абата де Пура, в творах Мадемуазель де Скюдері,
Мольєра та інших авторів. Вони брали свій початок з нової дедалі міцнішої позиції, яку
починали займати жінки у тогочасному світі. Можна сказати, що «маринізм» та «гонгоризм» стали лише натхненням для формування французького преціозного духу. «Взявши
найкраще з Італії та Іспанії, французька Преціозність володіє лише їй притаманною специфікою та колоритом» [3: 67].
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Підсумовуючи сказане, зазначимо, що Преціозність утворилася внаслідок соціально-культурних змін у Франції в період XVI – XVII ст. Прагнення елегантності в розмові, очищення мовлення від жаргонізмів, архаїзмів, простонародних висловів, створення
преціозниками нових термінів і перифразів для заміни звичних і вульгарних назв предметів та понять призвело до появи у мовленні і в літературних текстах спеціального
вокабуляру. Як соціально-культурологічний феномен французька Преціозність була
спричинена впливом норм салонного життя дедалі більшою роллю жінок та тогочасних
іноземних віянь. Незважаючи на доволі короткий період свого існування, Преціозність
значно вплинула на подальший суспільний та літературний процес.
ЛІТЕРАТУРА
1. Катагощина М.А., Гурычева М.С., Аллендорф К.А., ред. Васильева Н.М. История
французского языка. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1963. – 451
с.
2. Скрелина Л.М. История французского языка. Для институтов и факультетов
иностранных языков. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1972. – 311 с.
3. Піскозуб З.Ф. Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників
французької мови: дис. ... кандидата філологічних наук : 10.02.05 / Піскозуб Зоряна Федорівна. – Львів, 2002. – 173 с.
4. Claretie L. Histoire de la littérature française. – Paris : Société d’éditions littéraires et
artistiques, 1905. – T.2. – 667 p.
5. Bray R. La formation de la doctrine classique. – Paris : Gallimard. – 216 p.
6. Babinetchouk I.I. Le français moderne ou classique // Cours d’histoire de la langue
française. – Lviv : Donat, 1997 – 47 p.
7. Гаврилова М.О. Этика прециозности в романе М. де Скюдери «Клелия» // Филология в системе современного университетского образования. Вып. 5. М.,2002. – С. 39-44.
8. Brunot F. Histoire de la langue française des origines à 1900. – Paris : Librairie Armand
Collin, 1906 – T. IIІ – 419 p.
9. Antoine Baudeau, sieur de Somaize, Le grand dictionnaire des précieuses ou la clef de la
langue des ruelles, 1660. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.miscellanees.
com/s/somaize.htm
10. Bray R. La préciosité et les précieux. – Paris : Nathan, 1983. – 198 p.
11. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bse.sci-lib.com
12. Википедия. Свободная энциклопедия. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://ru.wikipedia.org

128

УДК 821.161.2 (045)

Кобець Л.К.
(Київ, Україна)

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ЯК СКЛАДНИК
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ
У статті проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері лексики
мови. Зокрема, зроблено акцент на виділення дослідниками лексико-семантичної групи
як складника лексико-семантичної системи.
Ключові слова: структура, семантична система, лексико-семантична група, семантичне поле, тематична група.
В статье проанализированы труды отечественных и зарубежных ученых в сфере
лексики языка. В частности, сделан акцент на выделении исследователями лексико-семантической группы как составной части лексико-семантической системы.
Ключевые слова: структура, семантическая система, лексико-семантическая группа, семантическое поле, тематическая группа.
The article deals with works of Ukrainian and foreign scientists in the sphere of vocabulary
of language. An accent put on the selection of lexical and semantic group as a component of
the lexical and semantic system.
Key words: structure, semantic system, lexical and semantic group, semantic field, thematic group.
Лексична система будь-якої мови передбачає виділення в ній підсистем, розміщених за принципом ієрархії. Однією з таких підсистем є лексико-семантична група. На
сьогодні є актуальним питання виділення лексико-семантичних груп в лексиці, яка має
системну організацію.
У статті ставимо за мету узагальнити досвід вітчизняних та зарубіжних вчених у
галузі розробки вчення про лексико-семантичні групи.
Основоположником розділу науки про системну організацію лексики та лексикосемантичні групи зокрема по праву вважають М.М. Покровського, який помітив, що в
кожній мові на різних етапах її розвитку можливо виділити певні лексико-семантичні
групи. Виділення лексико-семантичних груп спирається, за спостереженням ученого, на
парадигматичні зв’язки між словами: «Слова та їхні значення живуть не окремим один
від одного життям, але поєднуються […], незалежно від нашої свідомості, в різні групи,
причому основою для групування слугують схожість або цілковита протилежність за
основним значенням» [1: 82]. М.М. Покровський вказував на те, що слово та його значення буде зрозумілим саме на тлі синонімічних із ним слів: «Історія значень відомого
слова буде для нас тільки тоді зрозумілою, коли ми будемо вивчати це слово у зв’язку з
іншими словами, синонімічними з ним, а головне, з тими, що належать до одного й того
ж кола уявлень» [1: 12].
За словами А.А. Уфімцевої, лексико-семантичні групи слів досліджують тоді, «коли
постає завдання виявити внутрішні зв’язки слів у межах семантичної системи мови, визначити структуру та специфічні смислові зв’язки останньої» [2: 89].
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Фундаментальною працею у вивченні лексико-семантичних груп є стаття Ф.П. Філіна «О лексико-семантических группах слов», в якій обґрунтовано положення про те,
що весь словниковий запас мови можна розділити на лексико-семантичні групи слів, які
й утворюють лексико-семантичну систему мови. Автор наголошує, що класифікувати
лексику за лексико-семантичними групами слід для будь-яких цілей, при цьому групи
можуть мати таку структуру, якої задасть їм дослідник [3: 530].
Ф.П. Філін вказує на різний зміст таких понять, як лексико-семантична група та
тематична група: «У рамках однієї тематичної групи існують більш дрібні, але тісно
пов’язані між собою лексико-семантичні групи слів» [4: 315]. Спільне між тематичними
та лексико-семантичними групами слів полягає, на думку дослідника, у тому, що «ті та
інші групи відображають пізнану об’єктивну реальність. У цьому плані будь-яка лексико-семантична група слів завжди має свою «тему», навіть якщо йтиме мова про групу
дуже близьких один до одного синонімів» [4: 336]. Ф.П. Філін вказує також на те, що
розмежування лексико-семантичних і тематичних груп слів зумовлене «важкістю розмежування словникового запасу, як специфічного явища мови, та позамовного змісту»
[4: 325].
Досліджуючи місце лексико-семантичних груп і семантичних полів у лексико-семантичній системі, А.А. Уфімцева та В.Г. Гак виявили, що словниковий склад мови
включає, крім макрорівня, також рівень семантичних зв’язків слів усередині лексико-семантичної групи та семантичного поля (мікрорівень) та семантичних зв’язків між останніми в межах всього словника в цілому (мегарівень) [2: 10; 5: 15].
Вивченням змін, які відбуваються в межах окремих системних угруповань слів,
насамперед у семантичних полях, лексико-семантичних і тематичних групах займався
Ф.С. Бацевич. Основну мету своїх досліджень вчений вбачав у пошуку основних закономірностей цих змін, шляхів поповнення лексико-семантичних груп і семантичних
полів [6: 55].
У ХХ ст. з’явився цілий ряд досліджень найрізноманітніших груп лексики. Як зазначає Л.А. Лисиченко, «вивчення лексичного складу мови, як і інших рівнів мови,
може бути синхронічним і діахронічним. При синхронічному підході вивчається словниковий склад певного історичного періоду; при діахронічному вивченні словникової
системи аналізуються історичні процеси, що відбуваються або відбувалися в ній» [7:
11]. У діахронічному плані описано численні лексико-семантичні та тематичні групи
східнослов’янської лексики: іменники і прикметники зі значенням моральної оцінки
особи [8], назви продуктів харчування [9], назви одягу [10], кольорів [11], осіб [12], торговельна лексика запорозького козацького вжитку [13], оцінні назви осіб [14], назви посуду [15] та ін.
За слушним зауваженням Ж.П. Соколовської, «особливість семантичної системи полягає в тому, що у ній немає чітких, визначених меж однієї лексико-семантичної групи
від іншої; одного поля від іншого, одного класу від іншого; однієї семеми від іншої в
структурі лексеми» [16: 120]. Відзначаючи, що неможливо окреслити чіткі межі лексико-семантичної групи навіть під час розгляду слів у синхронному плані [17: 186],
А.А. Уфімцева тим не менше спробувала виявити межу, де починається лексико-семантична група: «Про існування тої чи іншої лексико-семантичної групи можна говорити
тоді, коли між словами, які до неї входять, у визначений період розвитку мови існують
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визначені семантичні зв’язки. Однак цю співвідносність і деяку умовність в обмеженні
лексико-семантичних груп не слід розуміти як повну довільність і суб’єктивність в їх
визначенні» [17: 192; 140]. Вказуючи на те, що межі лексико-семантичної групи рухливі, дослідниця підкреслює, що лексико-семантична група не є одиницею словникового
складу мови: «Лексико-семантична група не може виступати структурною одиницею
словникового складу мови не лише через відносний характер її меж у синхронному полі,
але й через рухливість та мінливість цих «меж» у ході історичного розвитку» [17: 192;
141]. Як відзначає Г.В. Межжеріна, «окресленість лексико-семантичних груп у рамках
поля (мікрополя) є досить чіткою. У той же час, одна й та сама лексико-семантична група може входити (частково, а в деяких випадках і повністю) до складу двох або більше
семантичних полів. Частіше за все групи співторкаються, але іноді можуть навіть нашаровуватися одна на одну» [18: 121].
О.О. Тараненко запропонував класифікацію основних шляхів семантичних змін мовних одиниць, яка ґрунтується «з одного боку, на особливостях асоціативного характеру мислення – існуванні двох типів асоціативних груп при гносеологічному групуванні
явищ дійсності, а з іншого боку, на існуванні двох аспектів мови як знакової системи,
яка являє собою матеріальну основу їх функціонування та розвитку» [19: 4]. У цьому
ж напрямку працював В.Г. Гак, згідно концепції якого «два можливих шляхи розвитку
мовного елемента – це перенос або десемантизація» [20: 59].
Заслуговують на увагу розвідки А.М. Архангельської. Досліджуючи «Русский семантический словарь» за ред. Н.Ю. Шведової, вона помітила, що кінцевою ланкою систематизації тут «стає лексико-семантичний ряд, у якому виявляється «сусідство» семантично близьких слів за ознакою синонімії, гіперогіпонімії та антонімії… Така «низова»
поняттєва група і сприятиме в ономасіологічному контексті виявленню джерел пошуку
різноманітностей і поєднання їх у одне ціле» [21: 48].
У системі лексико-семантичних груп слів В.А. Москович виокремлює «скриті» лексико-семантичні класи слів», для виявлення яких учений пропонує використовувати метод асоціативного експерименту, елементи компонентного аналізу на основі словникових
дефініцій, дистрибутивно-статистичний метод аналізу текстів. Як відзначає дослідник,
«основним принципом організації лексико-семантичної системи мови та наявності в ній
лексико-семантичних угрупувань є польова структура» [22: 36].
Розглядаючи процес адаптації лексичних одиниць як початковий етап їх функціонування в лексичній системі мови, В.П. Секерин відзначає, що «не лише запозичені, але
й утворені питомі лексичні одиниці (у тому числі й усі неологізми) пристосовуються
(адаптуються) до лексико-семантичної системи» [23: 125].
На думку Н.А. Снопкової, всебічне вивчення лексико-семантичних відношень варто
поєднувати із семантично-синтаксичним аналізом: «Для більш повного вивчення системності лексичних явищ слід розглядати характерні риси семантико-синтаксичного
вживання слів, які належать до різних частин мови» [24: 134].
Звертаючи увагу на специфіку лексико-семантичних об’єднань, А.А. Уфімцева справедливо зауважує, що «слова, які включені в той чи інший синонімічний ряд або лексикосемантичну групу, не створюють нових мовних одиниць, в той час як поєднання двох або
кількох морфем утворюють нову одиницю – слово, відмінне як за формою існування в
мові, так і за своїм змістом» [2: 86].
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Одне з актуальних питань у галузі вивчення системних відношень на лексичному
рівні – принципи розмежування лексико-семантичних і тематичних груп.
«Лексико-семантична група як предмет історико-семантичного дослідження, − пише
А.А. Уфімцева, – відрізняється як від «предметних груп», які складають слова на позначення предметів і явищ, так і від «понятійних полів», в основу розмежування яких
лягають кола і сфери чистих понять» [2: 101].
Аналізуючи основні параметри, за якими виділяються тематичні групи, Ж.П. Соколовська відзначає, що «саме в тематичній групі взаємопроникають елементи, які прийнято називати зовнішньо- та внутрішньомовні, які, виступаючи в структурі значення, є
елементами внутрішньомовними, але відносяться до різного ступеня абстрагування від
конкретних властивостей предметів і явищ» [16: 47].
Д.М. Шмельов говорить про те, що тематичні групи можна виділити в будь-якій мові,
але робить акцент на тому, що шлях їх формування залежить від розвитку самої мови:
«Відображаючи відрізки дійсності, слова пов’язані між собою, як взаємозалежні та відображувані ними явища самої дійсності. Завдяки цим позамовним зв’язкам лексеми
поєднуються в тематичні групи. Хоча виділення тематичних груп ґрунтується на позамовних критеріях, воно не відбувається поза межами, які встановлюються мовою, і тісно
пов’язане з характером семантичних відношень, властивих певній конкретній мові» [25:
13–14]. Дослідник наголошував на тому, що будь-які тематичні групи об’єднують у собі
слова «не на основі того або іншого протиставлення одне одному за певною ознакою, а
на основі спільної родової ознаки» [25: 151]. Всебічно аналізуючи лексико-семантичну
систему української мови, Л.А. Лисиченко акцентує на тому, що тематичні групи – це
«слова різних частин мови, об’єднані спільним відрізком дійсності» [7: 11]. Як відзначає
В.І. Невойт, лексико-семантичні та тематичні групи не можна протиставляти як позамовні та мовні одиниці: «Під час дослідження системних відношень у лексиці, яка позначає
конкретні реалії, тематичні та лексико-семантичні групи не мають протиставлятися як
позамовні та мовні одиниці, оскільки виділення тематичних розрядів – це необхідний
ступінь при вивченні внутрішньомовних зв’язків слів» [9: 167].
Ж.П. Соколовська кваліфікує тематичну групу як об’єднання значень слова, в основі
якого лежить подальше членування спільного поняття, яке входить до змісту категорії
пізнання. На думку лінгвіста, «особливість тематичної групи полягає у тому, що воно, з
одного боку, виділяється на основі логічного членування широкого поняття, а з іншого
боку, − на основі того, як це поняття членується, і логікою мови – значеннями слова.
Таким чином, тематична група є сходинкою класифікації, на якій логіка мовного членування семантичного континууму виступає вже не просто як попередня, інтуїтивна основа, як орієнтир у процесі систематизації людських уявлень про об’єктивну дійсність, але
й як самостійний фактор, як питомо мовне членування уявлень людини про об’єктивну
дійсність» [16: 47].
Важливою проблемою є вивчення відношень усередині лексико-семантичних і тематичних груп. Досліджуючи лексико-семантичне поле звуконаслідувань у сучасній українській мові, І.В. Багмут застерігає, що «об’єднання слів в одне ЛСП створює ряд проблем, хоча б тому, що через «розмитий» характер меж поля виникають труднощі щодо
критеріїв та принципів відбору одиниць» [26]. Для дослідження внутрішньо-системних
зв’язків всередині лексико-семантичних груп широко застосовують елементи компо132

нентного аналізу. Так, наприклад, О.Н. Селіверстова, аналізуючи лексико-семантичну
групу дієслів, на основі спільного смислового компонента «вивчати світло» виявила системну організацію цих дієслів, подавши їх значення у вигляді комбінації чотирьох розрізнювальних ознак: «контрастна зміна освітлення сітчатки ока», «періодичність зміни
інтенсивності випромінення (зменшення і збільшення)», «розсіяння світла» та «чіткість
поділу на періоди» [27: 264]. За зауваженням Г.В. Межжеріної, визначення внутрішніх
границь лексико-семантичних груп встановлюється з урахуванням як лінгвістичних, так
і екстралінгвальних факторів. На межі груп впливає також розмежування ядерних і периферійних елементів, яке, в свою чергу, «залежить від здатності тієї чи іншої лексеми виражати основне значення лексико-семантичної групи, частоти її уживання, жанрово-стильової диференціації значень, валентності тощо» [18: 121]. При цьому «межі між ядром
і периферією лексико-семантичного об’єднання змінюються дуже повільно. Повільно – і
якісно, і кількісно» [18: 121].
За Л.М. Васильєвим, лексико-семантична група – це будь-який семантичний клас
слів (лексем), об’єднаних хоча б однією спільною лексичною парадигматичною семою
[28: 26].
Т.І. Крехно розглядає лексико-семантичну групу як «лексичну множину різноструктурних одиниць, сформовану на підставі спільності семантичного ядра, що зумовлює
взаємозалежність і взаємовідношення елементів групи як одиниць мовної системи» [29].
Отже, один із найпоширеніших і найефективніших методів дослідження системної
організації лексичного рівня пов’язаний із вивченням лексико-семантичних і тематичних
груп.
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КОНТИНУАНТИ *Ę І *’А У ГУЦУЛЬСЬКІЙ ГОВІРЦІ СЕЛА БОГДАН
РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Стаття присвячена проблемі рефлексації *ę і ’а у гуцульській говірці села Богдан
Рахівського району Закарпатської області. Рефлексація *ę і ’а є вагомим явищем в історії української діалектної фонології як для континууму карпатських говорів, так і у
загальнослов’янському контексті.
Ключові слова: фонема, рефлексація праслав’янських голосних, гуцульський говір,
український діалектний континуум.
Статья посвящена проблеме рефлексации *ę и ’а в гуцульськом говоре села Богдан
Раховского района Закарпатской области, что является весомым явлением в истории
украинской диалектной фонологии как для континуума карпатских говоров, так и в общеславянском контексте.
Ключевые слова: фонема, рефлексация праславянских гласных, гуцульський диалект, украинский диалектный континуум.

Вивчення сучасного стану діалектних систем різних регіонів України залишається
актуальним завданням як української, так і слов’янської діалектології. Гуцульський говір
є архаїчним говором, що на фонетичному рівні зберігає багато давніх особливостей, витоки яких сягають ще праслав’янської мовної доби і системно представлені у пам’ятках
давньої української мови. Говірка с. Богдан Рахівського району Закарпатської області є
типовою гуцульською говіркою за фонетичним складом, зберігає багато архаїчних рис
у фонетичній, морфологічній, лексичній і синтаксичній системах. Особливо цікавими
для дослідження є архаїчні явища, що нині послідовно виявлені у вокалізмі дослідженої
нами діалектної системи.
Вагомою рисою вокальної системи досліджуваної гуцульської говірки і однією з найдавніших рис вокалізму української діалектної мови в цілому є рефлексація *ę, а також
*а після м’яких приголосних, зокрема і м’яких шиплячих як звуків еи і е, як у кореневих, так і у суфіксальних морфемах. Проведені аудіозаписи у говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області у 2010 році послідовно засвідчили збереження
таких рефлексів у мові корінних жителів як старшого, так і среднього покоління, наприклад: м’н’есо, з’ет’, с’в’ето, п’р’ежу, за’т’ег, у’с’ек’і, вів’ч’ер, ко’ш’ера, п’е’т’ірко,
‘ш’епка, ‘ж’ели (жали), ‘т’егнеи, ‘т’егут’ (тягнуть), завйе’зати, два’нац’:ет’, ‘м’іс’ец’,
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‘д’екувати,’йагн’ета, дів’ч’ета; вз’еў, г’ремн’е (гримлять), сплав’л’ели, пох’рест’ет; у
закінченнях, зокрема, у флексіях іменників жіночого роду I відміни однини: Го’верл’е,
пше’ниц’е, ‘палиц’е, ‘земле; у флексіях іменників середнього роду: ‘тел’е,’йегн’е, ‘п’ір’е,
цибу’лин’е; у коренях після приголосного *j: ‘йегн’е, йей’це, бур’йен. Рідше у зазначених
позиціях вжиті форми з більш високими контитуантами и і і – ж’і’л’у (жалю), деревйі’н’і,
дер’жити, зам’і’шити. Рефлекси е, еи були системно виявлені дослідниками переважно
в південній частині гуцульського говору. Зокрема, О.Б. Курило зазначала, що зміна ’а
на е систематичніше проявлена в південних говірках, “переважно в південній частині
гуцульського діялекту” [9: 101]. За даними КДА рефлексом *ę у різних позиціях у гуцульських говірках Рахівщини послідовно виступає е [8: к. 1, 2, 3, 10]. У досліджуваній
говірці переважаючим є рефлекс еи, на відміну, зокрема, від перехідних говірок гуцульсько-покутської зони, західної частини буковинських говірок, де домінує рефлекс і [10:
38]. Ще І. А. Панькевич зазначав, що південно-карпатську область разом з Гуцульщиною
охоплює рефлекс *а, що в кількох випадках переходить у вузьке е, так як е з *ę: йейце,
пйений, вод’енка, вівч’ер, та “м’яких а пнів жіночого роду”: черешн’е, шабл’е, газдин’е,
по шиплячих: ж’еба, ш’епка, ч’ес [3: 269]. Карта № 47 II тому АУМ [1: к. 47], яка відображає рефлекси *ę в кінцевому наголошеному складі, зокрема, у словоформах йаг’н’е,
ло’ш’е, показує, що говірки сіл Богдана, і далі на північ до сіл Кваси, Ясеня перебувають
в ареалі континуанта е, що підтверджують і сьогочасні спостереження.
Серед учених, загалом, не було одностайності у потрактуванні е-континуації, що є
вагомим фактором в історії розвитку не лише української, а і слов’янської вокальної
системи в цілому. Ф.Т. Жилко наголошував, що фонема а, яка походить з *ę, після м’яких
приголосних у частині українських говорів переходить в е [5: 50]. Ряд учених, і, зокрема, Є. К. Тимченко, писали про явища безпосередньої континуації *ę – е в українському
мовному просторі. Є. К. Тимченко відзначав, що в говірках, які “тепер становлять південно-український діялект, прасл. *ę через ступінь ’ą перейшло в ’а… Дальший ступінь
в напрямі звуження ’а і ’е до і” [12: С. 144-145].
Учений констатував, що випадки звуження етимологічного а і переходу його в е, а
далі в і у північних і південно-західних говорах української мови потрібно відрізняти від
збереження давнього *е після споконвічно м’яких шиплячих та *j: “чєс, чіс, кричєти,
держєти, стоєти, жєба” тощо [12: 120].
Щодо північно-українських говірок Є. К. Тимченко був прихильником безпосередньої континуації ę в е [12: 144-145].
В історичній фонології закріпилась і набула більшого поширення протилежна точка
зору. Так, зокрема, Ф. П. Філін вважав безпідставними і ненауковими спроби пояснити
безпосередню континуацію *ę – е [13: 36–50].
А. М. Залеський, залучивши багатий діалектний матеріал, що ввійшов до I тому
АУМ, намагався довести однозначність розвитку різних континуантів *ę в українських
говорах. Дослідник доводив, зокрема, що в XI–XII ст.ст. на теренах України існувала
єдина мовна система, що на спільносхіднослов’янському ґрунті праслав’янський *ę еволюціонував через ряд проміжних стадій у голосний ä; всі ж інші голосні, які зустрічаються тепер в окремих діалектах східнослов’янських мов на місці давнього *ę – це звуки
нового, вторинного походження, наслідок змін власне звука ä [7: 42].
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Нам видається достатньо обґрунтованою думка М.А. Жовтобрюха, який зазначав, що
територія рефлексації а після палаталізованих приголосних як е чи і в основному та сама
незалежно від його походження. Тому учений не підтримував гіпотезу про збереження в
діалектах, які знають зміну а в е після шиплячих та *j, на відміну від позиції після інших
м’яких приголосних, давнього е з праслав’янського *е довгого. Процес переходу а в е
після м’яких приголосних в окремих східнослов’янських говорах належить до фонетичних явищ пізнішого часу, ніж заміна е в а після шиплячих та *j [6: 295]. Про окремий
розвиток рефлексації *ę в північних діалектах пише В.М. Мойсієнко. Учений, зокрема,
підтримує думку Ф.Т. Жилка про нерозрізнення вже в племінних діалектах деревлян і
сіверян фонем е з *ę і е з *е [11: 223].
На карті № 41 [1: к. 41] ми бачимо, що ця архаїчна риса рефлексації *ę як е утворює
один ареал, що розмежовує Гуцульський і Закарпатський говори. У праці “Матеріали
до словника гуцульських говірок. Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області” Ю.О. Піпаш і Б.К. Галас, характеризуючи говірку села Росішка Рахівського району Закарпатської області, вважають функціонування у ній рефлексів *ę як
а, на відміну від типової для гуцулів рефлекспації *ę як е, и, проявами перехідності цієї
говірки, яка перебуває на території умовного поділу між Гуцульським і Закарпатським
говорами. За матеріалами карти № 42 [1: 42], до ареалу е- рефлексації у лексемі ‘міс’ец’
потрапляють лише говірки сіл Кваси і Ясеня Рахівського району, що розташовані, як і
село Богдан вздовж Чорної Тиси. За нашими спостереженнями, нині це явище відмічене
і південніше, зокрема є типовим для досліджуваної говірки, варіант місіц’ нами у сьогоденних спостереженнях над говіркою не засвідчений. Карта № 47 [1: 47], яка відображає
рефлекси *ę в кінцевому наголошеному складі, показує, що говірки сіл Богдана, Квасів,
Ясені перебувають в ареалі рефлексів е, що підтверджено сьогочасними спостереженнями. На місці праслав’янського *ę у говірці села Ковалівка, як і у досліджуваній, зафіксовано еи, приголосний при цьому зберігає історичну м’якість, навіть якщо це шиплячий,
в ненаголошеній позиції спостерігаємо аналогічну відмінність від покутської говірки:
рефлекси е і і відповідно. На думку М. Лесюка, залишається незрозмілим факт збереження в літературній українській мові і у говорах пом’якшеної вимови приголосних перед
рефлексами *ę, коли перед етимологічним *е та е, що походить з *ь, вони стверділи
[10; 277]. Рефлексом праслав’янського *а після м’яких, і зокрема м’яких шиплячих у
досліджуваній говірці є еи . Така рефлексація відома і на Покутті, хоча в ненаголошеній
позиції спостерігаємо відмінність: у досліджуваній говірці маємо рефлекс е, у говірці
села Ковалівка – і, що є загалом типовим рефлексом покутських говірок, напр.: каші
(каша), лігати, вівалітісі [10: 277]. У досліджуваній говірці ми послідовно відзначаємо
таку давньоукраїнську особливість як збереження е в аулауті після м’яких приголосних
в іменниках середнього роду 2 відміни: ве’сіл’е, з’б’іж’е, ко’лос’е, ‘к’іс’е. Це явище, як
відомо, М. А. Жовтобрюх [6: 210] вважав збереженням *е, на відміну від точки зору
С.П. Бевзенка, який пов’язував це явище з перезвуком а – е, тобто вважав його більш
пізнім [2: 188–193.]. Але до цієї думки С. П. Бевзенко прийшов не одразу. У більш ранній
праці “Нариси з історичної граматики української мови” учений зазначав, що у більшості південно-західних діалектів української мови в іменниках знанє, житє, зілє збереглася
стара флексія є, подовження приголосних відсутнє [3: 59].
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Дослідники Гуцульщини і Буковини, зокрема К. Ф. Герман, надали перевагу безпосередній е-рефлексації, виходячи з матеріалів буковинсько-молдавських грамот XIV–XV
ст.ст., де послідовно вжиті закінчення е. Заміна а на е, за твердженням К. Ф. Германа,
наклалася пізніше [3: 39].
Для таких іменників характерна відсутність подовження м’яких приголосних перед закінченням. Це явище відзначив і Д. Гринчишин як таке, що системо зафіксоване
пам’ятками української мови XIV–XV ст.ст. [4: 39].
Ця риса характерна загалом для покутського, гуцульського, наддністрянського (опільського) говорів. Поява в літературній мові на його місці звука а (з усіх слов’янських лише
в українській мові) задовільного пояснення немає. Це явище має аналогічний характер,
оскільки в літературній мові *ę послідовно змінилося в а.
Приголосні у говірці послідовно зберігають м’якість вимови перед рефлексами *ę і
*а, в той час як перед рефлексами етимологічного і секундарного е вони стверділи. Відхиленням від загальної тенденції є тверда вимова приголосних перед еи у деяких лексемах, наприклад: на ‘верт’і (на варті), кри’чели, ‘одегу, куку’рузенойі.
Простежене нами явище функціонування у фонематичній системі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області континуантів еи і е давніх *ę і *а
підтверджує думку про те, що е-рефлексація є домінантною рисою гуцульського говору,
проливає світло на ті історичні зміни, які були характерні для континуантів *ę і *а у
гуцульських говірках від праслав’янського періоду до сучасного стану, відкриває перспективи для дослідження динаміки фонематичної і фонетичної структур гуцульської
діалектної системи.
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СОМАТИЗМ HAND У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються семантичні особливості компоненту hand у складі фразеологізмів англійської мови. Визначається значення компоненту і його класифікація.
Семантика компоненту hand визначається та характеризується в межах лінгвокраїнознавчого підходу до значення слів. З’ясовується національна специфіка фразеологічних
одиниць англійської мови з компонентом hand.
Ключові слова: семантика, соматичний, лінгвокраїнознавчий підхід, фразеологізм,
класифікація, національні особливості.
Статья посвящена изучению семантических особенностей компонента hand в составе фразеологизмов английского языка. Определяется значение компонента и его
классификация. Семантика компонента hand определяется и характеризуется на основе лингвострановедческой теории значения слов. Выясняется национальная специфика
фразеологических единиц английского языка с компонентом hand.
Ключевые слова: семантика, соматичный, лингвострановедческий подход, фразеологизм, классификация, национальные особенности.
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The article deals with the investigation of the semantic peculiarities of the component hand
as a constituent of the English idioms and attempt to classify them semantically. The semantics
of the component hand can be defined within the frame of the linguistic studies theory. The
national specific features in the English idioms with the component hand are identified.
Key words: semantics, somatic, linguistic area studies theory, idiom, classification, national specific features.
Мовознавство є наукою, що розвивається стрімко, і на сучасному етапі свого розвитку має багато нових підходів до вивчення мовного матеріалу. Когнітивні дослідження складають один з напрямів дослідження, що допомагає організувати і виокремити
певні механізми і процеси, які беруть участь в аналізі пізнавальної діяльності людини,
світосприйняття і світорозуміння. Важливе місце займають категорії, які є невід’ємною
частиною у процесі формування картини світи, яка відображається у свідомості носіїв
мови. Вивченню фразеологічних одиниць в рамках когнітивної лінгвістики з погляду
особливості мовних картин світу кожного народу присвячено роботи таких дослідників
як І.О. Голубовська [1], О.О. Селіванова [2], Ю.П. Солодуб [3].
Людський фактор стає об’єктом дослідження сучасної лінгвістики, а саме дослідження соматичних одиниць, які своєю семантикою відображають усе, що складає сферу поняття тілесності. Антропоцентризм мовної картини світу пояснюється тим, що людина
стає центром уваги, і тому соматична лексика складає групу словникового складу мови
і вирізняється широкою вживаністю. Семантична структура соматичної лексики надає
можливості до символізації функцій різних частин тіла, і зокрема руки (hand). Утворення із соматизмом мають багато переносних значень, що становить інтерес даного дослідження. Слова-соматизми утворюють певні групи, кожну з яких потрібно вивчати як
єдине ціле, тому що кожна група є лексичним представником певної єдиної схематизації
досвіду або певного знання [4: 53].
Когнітивний потенціал соматизму hand визначається у межах лінгвокраїнознавчого
підходу, який передбачає аналіз мовних даних, що репрезентують значення соматизму в
англійській мовній картині світу. Соматизм у складі фразеологічних одиниць є одиницею
семантичного простору мови, який здійснює зв’язок між мовною і ментальною картинами світу. Дослідження соматизму додають нові значення для моделювання соматичного
фрагменту мовної картини світу. Мовна картина світу кожного народу є індивідуальною
і зберігає специфічний комплекс знань і уявлень про окрему мовну спільноту, які експлікують за допомогою мови. Зміст може розширюватися в залежності від розвитку людини
і зі зміною меж її сприйняття дійсності.
Актуальність зумовлюється важливістю дослідження проблем взаємодії мови, мислення і культури. Аналіз соматичного компоненту є невід’ємною частиною мовної картини світу, що уможливлює сприйняття дійсності іншого народу крізь розуміння власної.
Мова і культура завжди знаходяться в процесі інтеракції і взаємозалежності. Разом
вони створюють одиницю, дослідження якої формує наше уявлення про навколишній
світ власної дійсності, що викликає інтерес до інших картин світу, і як вони діють. Актуальним є також питання про міжкультурні стосунки у глобальному сенсі та інтерперсональні стосунки – у вузькому [5: 389].
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Вивчення загальних закономірностей взаємодії мови і ментальних процесів викладено у працях Ч. Філмора, Є.С. Кубрякової, Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюнової та ін.
Сприйняття та інтерпретація світу – це складна перцептивна діяльність і когнітивний
процес. Слова, що позначають частини тіла людини, допомагають побачити загальну
картину сприйняття простору людиною, яка має відмінну картину світу, і, яка має інший
досвід формування просторових перцепцій. Соматизм рука (hand) являє важливу частину тіла, яка привертає увагу до людини, яка активно використовує жести, а також за
допомогою рук можна звернути увагу інших людей на події та важливу інформацію. За
допомогою рук можна окреслити простір, який може бути як бажаним, так і небажаним
для спілкування з іншими. З погляду сприйняття руки у просторі – це те, що вказує напрям, відкритість або замкненість.
Простір, який формує значення соматизму hand, складається з декількох факторів:
перший надає первинне тілесне значення (як частина тіла людини) і другий – функціонально-діяльносний, який формує комунікативну функцію.
У межах антропоцентричної парадигми увага дослідників спрямована на вивчення
особливостей структурування і засвоєння інформації, отриманої з оточуючого середовища [6]. Перша асоціація, пов’язана з рукою, говорить про те, що щось пов’язане з майном, яке рука може тримати або вказувати, як на своє. До такої групи відносимо фразеологічні одиниці: to take something in hand – накласти руку на щось, to lay hands on – узяти
до своїх рук, прибрати щось до рук; to take oneself in hand – взяти себе в руки, hands off!
– руки геть!, to fall / get into somebody’s hands – попастись в чиїсь лапи.
Значення діяльності або бездіяльності: at first / second hand – з перших, других, третіх рук (дізнатися, купити, знати щось), to come to hands – потрапляти під руку, to give a
free hand – розв’язати руки, to change hands – переходити з рук в руки.
Значення неефективності або небажання змінити щось: to live from hand to mouth –
жити впроголодь, to be tired / bound hand and foot – бути зв’язаним по руках і ногах, not
to lift a hand – і пальцем не поворухнути.
Руки означають матеріальне втілення намірів людини: to seek somebody’s hand in
marriage – просити руки, to win smb.’s hand - завоювати серце, to wash one’s hands of –
умити руки.
Окремий інтерес складають ФО, де наголошується на різниці правої і лівої рук, що
може мати як позитивний характер – to be smb’s right hand – бути чиєюсь правою рукою,
так і негативний – not to let one’s left hand what one’s right hand does – ліва рука не відає,
що творить права, to have two left hands – мати діряві руки.
Фразеологічні одиниці зі складовою-соматизмом hand є певною тематичною групою, їх об’єднує множинність первинних і вторинних номінацій соматизму.
Однією з особливостей соматичної лексики є складна семантична структура, яка породжує інші асоціативні зв’язки та переносні значення. У процесі вторинної номінації
відбувається переосмислення вже існуючого значення на основі асоціацій за схожістю
і за суміжністю значень у інших сферах діяльності людини. Соматизм виражає перш за
все типові якості, тобто ті, які виникають на основі первинних асоціацій на основі найчастіших життєвих ситуацій. Іншою частиною соматизму у складі ФО є зміна первинного значення на вторинне – символічне.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ ЯК БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО
РЕЛЕВАНТНОГО СИТУАТИВНОГО КОНТЕКСТУ
Стаття присвячена дослідженню функціональних характеристик складного речення в англійській мові. Аналіз цієї синтаксичної одиниці здійснюється із залученням постулатів теорії функціональної перспективи речення, розробленої Я. Фірбасом.
Ключові слова: складне речення, функціональна перспектива речення, безпосередній
релевантний ситуативний контекст, контекстуально залежний / незалежний елемент
речення.
Статья посвящена исследованию функциональных характеристик сложного предложения в английском языке. Анализ этой синтаксической единицы осуществляется с
использованием основных постулатов теории функциональной перспективы предложения, разработанной Я. Фирбасом.
Ключевые слова: сложное предложение, функциональная перспектива предложения, непосредственный релевантный ситуативный контекст, контекстуально зависимый / независимый элемент предложения.
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The article deals with investigation of the functional characteristics of composite sentence
in English. The analysis of this syntactic unit is performed on the ground of the postulates of
J. Firbas’s theory of functional sentence perspective.
Key words: composite sentence, functional sentence perspective, immediately relevant
situational context, context-dependent / independent element of the sentence.
Дослідження речення через призму теорії функціональної перспективи, запропонованої чеським лінгвістом Я. Фірбасом, розкриває нові горизонти для розвитку сучасної
синтаксичної теорії. Попри існування значної кількості розвідок, присвячених актуалізації реченнєвих утворень (Ф.С. Бацевич, В.В. Богданов, В.Д. Івшин, А.В. Лепетюха,
Н.В. Лешкова, Н.О. Меркулова, K. Lambrecht, R. Quirk та ін.), залишаються певні питання, що потребують висвітлення та осмислення. Саме царина складного речення виявляється, на наш погляд, невичерпним джерелом для подальших наукових пошуків.
Мета представленої статі полягає у репрезентації складного речення в англійській
мові як релевантного ситуативного контексту. Вона передбачає послідовну реалізацію
таких конкретних завдань:
− представити концепцію релевантного ситуативного контексту Я. Фірбаса;
− здійснити аналіз зазначених синтаксичних одиниць з позицій теорії функціональної перспективи речення;
− визначити елементи складного речення як релевантного ситуативного контексту
та їх особливості.
Дослідження здійснено на матеріалі творів доби Регентства, а саме романів Дж. Остін
“Sense and Sensibility”, “Pride and Prejudice”, “Emma” та “Persuasion”.
Я. Фірбас розглядає комунікативну перспективу речення як тріаду компонентів: теми
– про що йдеться у повідомленні (англ. theme, aboutness, Th), та нетеми (англ. non-theme),
яка, у свою чергу, є поєднанням перехідного елемента (англ. transition element, Tr) і власне реми (англ. rheme proper, RhPr) та є кінцевим пунктом комунікації, у напрямі котрого
відбувається розгортання функціональної перспективи речення (далі – FSP). FSP є співвідносною з комунікативною інтенцією автора. Остання направлена на відкриття мети
комунікації. Комбінація “aboutness + мета комунікації” закодована мовцем та має бути
декодована слухачем [1: 74].
Розвиток комунікації, тобто розгортання FSP, відбувається від елементів з мінімальним ступенем комунікативного динамізму (англ. communicative dynamism, CD) (теми)
до елементів з максимальним ступенем комунікативного динамізму (далі CD) (нетеми),
який є “інформативною цінністю”, “важливістю” повідомлення. Нетематичний елемент
має такий вигляд: власне перехідний елемент (англ. transitional proper element) + елемент,
орієнтований на нього (англ. transition proper oriented part), + остаточна частина перехідного елемента (англ. rest of transition) + рема за винятком власне реми (англ. rheme to
the exclusion of rheme proper) + власне рема (англ. rheme proper) [1: 72]. Жодне з понять
не є позиційно зв’язаним (англ. position bound). Вони відносяться до інтерпретаційного
аранжування, що може збігатися / не збігатися з аранжуванням лінійним.
Визначення функціональної перспективи речення має безпосередній зв’язок із поняттям контексту як завершеного в смисловому відношенні відрізку письмової мови
(тексту), що дає можливість точно встановити значення окремого слова або речення,
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котре до нього входить [2: 302]. Можливим також є тлумачення цього поняття як семантико-граматичної й комунікативної єдності певного текстового елемента (слова, висловлення, періоду) із текстовим і ситуативним оточенням як індикатором значення й
функціональної ваги цього елемента [3: 251 – 252].
Лінгвісти говорять про контекст як умови вживання мовної одиниці в мовленні. У
широкому смислі це поняття ототожнюють із “ситуацією мовленнєвого спілкування”
[2: 302].
Наступність у змісті окремих речень спостерігається в контексті: дане речення, розкриваючи комунікативне завдання попереднього речення, одночасно ставить комунікативне завдання для наступного [4: 31]. Складне речення, на відміну від простого, містить щонайменше два компоненти, які побудовані на зразок того чи іншого простого
речення. Воно являє собою певну послідовність простих речень, перебудованих різними
способами. Специфіка цього реченнєвого утворення полягає у його контекстній природі:
складне речення є контекстом по відношенню до самого себе, точніше до своєї частини
[5: 150-151]. Довжина складних речень, як, наприклад, у романах доби Регентства, та
їх надзвичайно розгалужена система підрядних клауз дозволяють цілком обґрунтовано
твердити, що складне речення може слугувати безпосереднім релевантним ситуативним
контекстом (термін Я. Фірбаса).
Такий контекст та відновленість / невідновленість інформації у його межах відіграють важливу роль у визначенні FSP, тому потрібно зупинитися на цих поняттях докладніше. Ми, услід за Я. Фірбасом, виділяємо безпосередній релевантний ситуативний
контекст (англ. immediately relevant situational context) та вербальний контекст (англ.
verbal context), що є безпосередніми складниками загального ситуативного контексту,
супроводом котрого виступає контекст емпіричний. Останні є частиною спільних знань
та досвіду співрозмовників, які гармонійно вплетені в контекст загальнолюдських знань
та досвіду [1: 23].
Безпосередня релевантність (англ. immediate relevance) контексту оцінюється за його
відношенням до моменту (точки) продукування речення в потоці комунікації та відділяє
вже накопичену інформацію від тієї, що буде акумульована в подальшому. Межі безпосереднього релевантного ситуативного контексту можуть бути звужені до декількох
або навіть одного складного речення, клаузи та навіть напівклаузи (англ. semiclause),
що є складовою частиною останньої. Площиною безпосереднього релевантного ситуативного контексту, який слугує дистрибутивним полем реалізації комунікативного динамізму (англ. distributional field, DF), у нашому дослідженні виступає складне речення та
його клаузи. Таке поле, у свою чергу, є ієрархічною системою, що передбачає існування
певних взаємопідпорядкованих рівнів (англ. distributional subfields, DS). У нашій розвідці
DF дорівнює складному реченню (в окремих випадках декільком реченням або ССЦ), а
DS відповідають його клаузам (або реченням).
Як мовленнєві акти, речення взагалі та складне речення зокрема, орієнтовані на вираження інформації двох типів: 1) такої, що несе знання, спільне для співрозмовників,
але вважається невідомою та невідновленою (англ. irretrievable information) у межах
безпосереднього релевантного ситуативного контексту (1), та 2) такої, що несе знання,
спільне для співрозмовників, але цілком відновленої (англ. retrievable information) у межах безпосереднього релевантного ситуативного контексту (2):
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(1) The young ladies arrived, their appearence was by no means ungenteel or unfashionable
(S/S: 115).
(2) During dinner, Mr. Bennet scarcely spoke at all; but when the servants were withdrawn,
he thought in time to have some conversation with his guest, and therefore started a subject, in
which he expected him to shine, by observering that he seemed very fortunate in his patroness
(P/P: 54).
Відповідно інформація першого типу є контекстуально незалежною (англ. contextindependent information), а другого – контекстуально залежною (англ. context-dependent
information). Якщо елемент уперше згаданий у тексті, то незалежно від позиції він є
носієм невідновленої в межах даного безпосереднього релевантного ситуативного контексту інформації. Так, наприклад, речення (3), у якому авторка розповідає про одного із
головних героїв роману “Sense and Sensibility” містера Генрі Дешвуда:
(3) By a former marriage, Mr. Henry Dashwood had one son; by his present lady, three
daughters (S/S: 1).
Виділені елементи є носіями контекстуально незалежної інформації, яка не може
бути відновлена з безпосереднього релевантного ситуативного контексту: в романі вперше згадується про дітей містера Генрі.
На відміну від слухача, читач має змогу перечитати написаний текст / уривок тексту
та витратити певний час на його інтерпретацію. Розглянемо речення, які відкривають
розділи романів “Sense and Sensibility” (4) та “Emma” (5):
(4) 1) [From a night of more sleep than she had expected (Th)], 2) [Marianne (Th)
awoke the next morning to the same consciousness of misery, in which she had closed her
eyes] (S/S: 194).
(5) They had a very fine day for Box Hill; and all the other outward circumstances of
arrangement, accommodation, and punctuality, were in favour of a pleasant party (E: 277).
Саме той факт, що речення виконують інтродуктивну функцію, дозволяє говорити
про контекстуальну незалежність теми кожного з них. Клауза From a night of more sleep
than she had expected виявляється залежним елементом у реченні, оскільки займає в ньому ініціальну позицію. Темою всього речення, на наш погляд, є іменник Marianne, який
уводить речення до комунікації, тому його позиція є комунікативно незалежною. У цьому випадку за інформативною значущістю йому поступається навіть дієслово. Тема клаузи виражена займенником she, референтом якого є Marianne, тобто антецедент передує
референту. Це дозволяє нам зробити висновок про можливість постпозиції безпосереднього релевантного ситуативного контексту.
Безпосередній релевантний ситуативний контекст, яким є складне речення, може
бути уплетений у ширший, яким є ССЦ. Прикладом цього може слугувати уривок (6) із
роману “Emma”. Він виявляється цікавим з огляду на те, що до його складу входять два
ССЦ, першим елементом яких є займенник they.
(6) They had a very fine day for Box Hill; and all the other outward circumstances of
arrangement, accommodation, and punctuality, were in favour of a pleasant party. Mr Weston
directed the whole, officiating safely between Hartfield and the vicarage, and every body was
in good time. Emma and Harriet went together; Miss Bates and her niece, with the Eltons; the
gentlemen on horseback. Mrs Weston remained with Mr Woodhouse. Nothing was wanting but
to happy when they got there. Seven miles were traveled in expectation of enjoyment, and every
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body had a burst of admiration on first arriving; but in general amount of the day there was
deficiency. There was languor, a want of spirits, a want of union, which could not be got over.
They separated too much into parties. The Eltons walked together; Mr Knightley took charge
of Miss Bates and Jane; and Emma and Harriet belonged to Frank Churchill. And Mr Weston
tried, in vain, to make them harmonize better (E: 277).
Синтаксична побудова, а саме ССЦ, яка є частиною зазначеного уривку (6), на функціональному рівні може бути презентована у такий спосіб:
DS 1 [They had a very fine day for Box Hill; and all the other outward circumstances of
arrangement, accommodation, and punctuality, were in favour of a pleasant party]. DS 2 [Mr
Weston directed the whole, officiating safely between Hartfield and the vicarage, and every
body was in good time]. DS 3 [Emma and Harriet went together; Miss Bates and her niece,
with the Eltons; the gentlemen on horseback. Mrs Weston remained with Mr Woodhouse].
Як дистрибутивне поле для реалізації СD виступає безпосередній релевантний ситуативний контекст. Таке поле, у свою чергу, є ієрархічною системою, що передбачає
існування певних взаємопідпорядкованих рівнів.
У DS 1 займенник they завдяки ініціальній позиції є комунікативно незалежним елементом. Його референтами є тематичні та рематичні елементи, що входять до складу
DS 2 та DS 3: Mr Weston (Th), every body (Th), Emma and Harriet (Th), Miss Bates and her
niece, with the Eltons (Th), the gentlemen on horseback Mrs Weston (Th), with Mr Woodhouse
(Rh). Таким чином, безпосереднім релевантним ситуативним контекстом, у межах якого
може бути відновлена інформація про героїв, яких Дж. Остін уводить у розповідь як they,
слугують речення у ССЦ, які забезпечують розкриття теми.
Друге ССЦ представленого уривку (6) також починається із займенника they. Він,
по-перше, сприяє його зв’язності завдяки співвіднесенню з темами попередніх речень
every body та they, а по-друге, його референти належать до DS, які займають постпозицію по відношенню до антецедента. Отже, інформація може бути відновлена не тільки з
DS безпосереднього релевантного ситуативного контексту у препозиції, як у переважній
більшості випадків, а й із DS, що розташовуються у постпозиції.
Носії інформації, відновлюваної в межах безпосереднього релевантного ситуативного контексту, є контекстуально залежними елементами речення (англ. context-dependent
elements), а носії інформації, відновлення якої неможливе в межах безпосереднього релевантного ситуативного контексту, отримують статус контекстуально незалежних елементів (англ. context-independent elements). Залежність від контексту пов’язана з наявністю
інформації та / або референта (англ. givenness) у безпосередньому релевантному ситуативному контексті. Висунута теза може бути підтверджена таким прикладом:
(7) Elinor (B, Th) now (TrPr) found (+, TrPr; Q, Tr) the difference (Sp, RhPr) between the
expectation of unpleasant event, however certain in the mind may be told to consider it (Set,
Th), and certainty itself (Sp, RhPr) (S/S: 349).
Elinor – ім’я героїні роману “Sense and Sensibility” – початковий елемент складного
речення, який виконує подвійну інтродуктивну функцію: з одного боку, він розпочинає
новий розділ книги, з іншого – вводить саме речення до комунікації. Навіть таке розташування даного елемента не змінює його статусу на цьому рівні. Він характеризується
відсутністю новизни, оскільки персонаж уже є відомим читачеві з попередньої розповіді,
тому за цієї умови лише слугує засобом уведення нового знання, носіями якого є the
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difference between the expectation of unpleasant even та certainty itself. Таким чином, інформація, відома комунікантам, пов’язана з контекстуально залежним елементом речення,
який у цьому випадку становить відправний пункт повідомлення. У зв’язку з цим підкреслимо контекстуальну залежність теми як її характерну ознаку.
У тексті роману “Sense and Sensibility” за реченням (7) безпосередньо йде речення (8):
(8) She (B, d, Th) now (TrPro) found (+, TrPr, Q, Rh), that in spite of herself, she had
always admitted a hope, while Edward remained single, that something would occur to prevent
his marrying Lucy; that some resolution of his own, some mediation of friends, or some eligible
opportunity of establishment for the lady would arise to assist the happiness of all (Sp, RhPr)
(S/S: 349).
Воно є продовженням розповіді авторки про Елінор, яка є головною дійовою особою літературного твору. Особовий займенник she вказує на присутність референта,
інформація про якого відома учасникам комунікації та може бути відновлена в межах
безпосереднього релевантного ситуативного контексту. Отже, цей елемент визначимо як
контекстуально залежний.
Оскільки імена інших героїв, Едварда та Люсі, входять до складу елемента речення, що займає фінальну позицію, тобто позицію теми, та виконує функцію деталізації
(Sp), їх можна охарактеризувати як контекстуально незалежні. Навіть у ході подальшого
тема-рематичного розподілу компоненту (Sp, RhPr) FSP даного речення їх позиції залишаються незмінними та зберігають свою незалежність від безпосереднього релевантного ситуативного контексту, тобто речення (8). Таким чином, рематичний компонент
складного речення завжди контекстуально незалежний, оскільки, за визначенням, він є
носієм нового.
Контекстуально незалежним, наприклад, може бути елемент, що виражає тему речення (на синтаксичному рівні він є підметом), у випадку, коли він відкриває роман (9),
як, наприклад, у романі Дж. Остін “Persuasion”, або вперше вводиться автором у його
сюжет, як у романі “Emma” (9):
(9) Sir Walter Elliot, of Kellynch Hall, in Somersetshire, was a man, who, for his own
amusement, never took up any book but the Baronetage; there he found occupation for an idle
hour, and consolation in a distressed one; there his faculties were roused into admiration and
respect by contemplating the limited remnant of the earliest patents; there any unwelcome
sensations arising from domestic affair changed naturally into pity and contempt as he turned
over the almost endless creations of the last century; and there, if every other leaf was
powerless, he could read his own history with an interest which never failed (P: 1).
(10) Her mother had died too long ago for her to have more than an indistinct remembrance
of her caresses, and her place had been supplied by an excellent woman as governess, who had
fallen little short of a mother in affection (E: 1).
Отже, складне речення може функціонувати як релевантний ситуативний контекст,
можливість чого забезпечується насамперед внутрішніми ресурсами самої синтаксичної одиниці. Вона є сукупністю функціональних елементів. Залежність / незалежність
елементів релевантного ситуативного контексту безпосередньо пов’язана з можливістю
відновлення тієї інформації, носіями якої вони є, безпосередньо в його межах.
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СТАЛІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ З ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ
У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ЕКОНОМІКИ
У статті розглянуто використання та функцію сталих словосполучень з дієслівним
компонентом у німецькій мові економіки. Для висвітлення цього питання визначено поняття «німецька фахова мова економіки» та «стале словосполучення з дієслівним компонентом», проаналізовано наявність сталих словосполучень з дієслівним компонентом
у німецькій економічній лексиці, зроблено висновки.
Ключові слова: фахова мова, німецька мова економіки, стале словосполучення з дієслівним компонентом, морфологічна структура, категорія стану, аспектуальна семантика.
В статье рассмотрено использование и функцию устойчивых словосочетаний
с глагольным компонентом в немецком языке экономики. Для рассмотрения этого
вопроса определено понятие «немецкий язык экономики» и «устойчивое словосочетание
с глагольным компонентом», проанализировано наличие устойчивых словосочетаний с
глагольным компонентом в немецкой экономической лексике, сделано выводы.
Ключевые слова: профессиональный язык, немецкий язык экономики, устойчивое
словосочетание с глагольным компонентом, морфологическая структура, категория
состояния, аспектуальная семантика.
The article deas with the use and function of fixed collocations with the verbal component
in the German language of economy. For the purpose of covering this issue the concept of
“German professional language of economy” and “fixed collocations with the verbal component” is defined.
Key words: professional language, German language of economy, fixed collocation with
the verbal component, morphological structure, category of voice, aspectual semantics.
Різноманіття економічних і соціальних процесів у сучасному світі та розширення
міжнародних контактів сприяє зацікавленню лінгвістів фаховими мовами.
Перші теоретичні засади вивчення фахових мов датують XX століттям. Над питанням фахових мов працювали Гофман (1985), Флук (1996), Вюстер (1981), Кальферкеммпер (1998), Байер (1980), Мьон/ Пелка (1984), Штеґер (1988) Рьольке (1999). Термін
«фахова мова» (Fachsprache) використовує німецький лінгвіст Лотар Гоффман і дає
таке визначення цього поняття «Фахова мова – це сукупність всіх мовних засобів, що
використовуються в спеціально окресленій комунікативній сфері з метою досягнення
розуміння між всіма фахівцями певної галузі» [1: 53]. Першочергове завдання, яке виникає перед дослідником будь-якої фахової мови, це – окреслити рамки досліджуваного
об’єкта. Об’єктом дослідження фахових мов є особливості мови певної галузі науки. У
нашому випадку мови економіки.
© Галема О.Р., 2012
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Мета дослідження – проаналізувати явище сталих словосполучень з дієслівним компонентом в економічній лексиці німецької мови. Для досягнення цієї мети необхідно
виконати такі завдання: 1) дати визначення поняття «фахова мова економіки»; 2) охарактеризувати поняття «стале словосполучення з дієслівним компонентом»; 3) систематизувати і класифікувати сталі словосполучення з дієслівним компонентом у німецькій
мові економіки.
Об’єкт дослідження – сталі словосполучення з дієслівним компонентом, що використовуються у фаховій мові. Предмет – лексико-семантичні характеристики сталих
словосполучень з дієслівним компонентом у німецькій фаховій мові економіки.
Фахову мову економіки можна окреслити як сукупність усіх мовних засобів, що використовуються з метою комунікації в економічній сфері, аби забезпечити порозуміння
між людьми, які задіяні в економічній діяльності. Економіка як «система планового матеріального забезпечення і збереження людського життя окремого індивідуума та соціальної спільноти» [2: 113] слугує для забезпечення людських потреб в товарах і послугах,
тому становить центральну ділянку суспільного життя і впливає на усі сфери суспільства
та політики. З одного боку, люди задіяні в економіці, з іншого боку, вони є її клієнтами.
Отже, той факт, що всі люди певним чином задіяні в економічній діяльності, відображає
і комунікація.
Багато робіт і досліджень присвячені темі «німецька мова економіки» (пор. Бульман / Феарнс 2000; Больтен 1991; Гундт 1995). Чітке визначення того, що потрібно розуміти під поняттям «німецька мова економіки» (Wirtschaftsdeutsch), є досить важким.
За Шолтес-Шмідт [3: 35], це пов’язано з тим фактом, що економічна галузь набагато
сильніше переплетена з повсякденним життям, ніж інші сфери діяльності. Горст [4:49]
вважає характеристику мови економіки проблематичною, оскільки «економіка» є дуже
гетерогенним поняттям. Вона інтерпретує мову економіки як комплекс, що складається
з інших фахових мов. Цей комплекс охоплює економічні науки, економічну політику,
торгівлю, промисловість, біржу, рекламу, податки і право. Із розвитком торгівлі та підприємництва розвинулись також інші економічно спрямовані фахові мови, що охопили
такі сфери діяльності як, наприклад, маркетинг, консалтинг, податкова консультація та ін.
Із багатьох визначень німецької мови економіки необхідно виділити визначення Бульман
/ Феарнс, що, опираючись на опис фахової мови Гоффмана, сформулювали цю дефініцію
так: «Німецька мова економіки – це сукупність усіх фахових мов, тобто усіх мовних засобів, які використовуються у фахово обмеженій комунікативній сфері, а саме, у сфері
економіки, щоб досягати порозуміння між людьми, задіяними у цій сфері» [5: 306].
Важливим питанням дослідження німецької мови економіки є класифікація мови
економіки. За А. Боргуля розрізняють три групи фахової мови економіки:
«наукова мова економіки»;
«напівнаукова або науково-популярна група» (мова економіки преси, економічні фахові журнали призначені для широкого кола громадськості). Коло адресатів: широке коло
читачів, яких цікавить економіка та які мають низький рівень економічних знань;
«практично-фахова група» (мова економічної практики, реалізації, управління економіки) [6: 420].
У цьому дослідженні розглянуто сталі словосполучення з дієслівним компонентом
(ССзДК) в «напівнауковій або науково-популярній групі», тобто в економічній фаховій пресі.
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Сталим словосполученням з дієслівним компонентом (Funktionsverbgefüge – FVG) в
німецькій мові називають словосполучення, яке складається з дієслова та іменника, що
виконують у реченні функцію присудка, наприклад: Arbeit leisten, in Ordnung bringen,
einen Antrag stellen. Дієслівна частина ССзДК за Петером фон Полєнцом [7] називається
функціональним дієсловом (ФД, Funktionsverb). Функціональні дієслова у ССзДК, повністю або частково втративши своє лексичне значення, виконують граматичну функцію
експонента дієслівних категорій (акціональності, стану, модальності). Значення присудка перемістилося в іменникові члени ССзДК, що є абстрактними іменниками, похідними
від дієслів або прикметників, і за своїм лексичним значенням дорівнюють відповідним
базовим дієсловам або прикметникам. Функціональне дієслово та іменна частина разом
становлять семантичну єдність. Ця семантична єдність виражена також у тому, що ССзДК
можна перефразувати відповідним за значенням повнозначним дієсловом (Vollverb) або
прикметником зі зв’язкою, котрі мають той самий корінь, що й іменник у ССзДК:
Verantwortung tragen → verantwortlich sein
Rücksicht nehmen → berücksichtigen.
1963 року Карлгайнц Даніельс і Петер фон Полєнц представили свої праці, у яких
ССзДК досліджено з граматичного погляду і подано їхні семантичні та синтаксичні
особливості порівняно з простими дієсловами. Автори захищали «право на існування»
ССзДК (пор. Полєнц 1963; Даніельс 1963). Дослідження Полєнца та Даніельса [8] викликали жваве зацікавлення лінгвістів сталими словосполученнями з дієслівним компонентом і водночас дали поштовх до ґрунтовного аналізу цього мовного явища в німецькій мові. Протягом приблизно п’яти років було опубліковано майже одночасно багато
праць, у яких ССзДК розглядались з різних сторін, наприклад, роботи Штьотцеля, 1965
р.; Кольба, 1966 р.; Недялкова, 1967 р., 1968 р.; Шмідта, 1968 р.; Герінґера, 1968 р.; Енґелена, 1968 р.; Панцера, 1968 р.; Шіппан, 1969 р.; Рьош, 1994р.; Зайферт, 2004 р.; Гайне,
2006 р.
Матеріалом нашого дослідження є 180 ССзДК, отриманих методом суцільної вибірки із німецьких фахових видань. Джерелом інформації слугували інтернет-сторінки економічних журналів Wirtschaftswoche та Handelsblatt. З метою здійснення аналізу ССзДК
опрацьовано 206 статей названих фахових журналів, що стосуються такої тематики:
1. Підприємства, банки (Unternehmen, Banken);
2. Фінанси, біржа (Finanzen, Börse);
3. Податки і право (Steuern und Recht);
4. Нерухомість (Immobilien);
5. Страхування, профілактика (Versicherung, Vorsorge).
Процентне співвідношення наявності ССзДК у цих п’яти сферах економіки наочно
показує діаграма.
Найчастіше ССзДК є у фахових статтях, пов’язаних з проблемами податків та права
(40%), на другому місці – статті зі страхування та профілактики (25%), на третьому – з
підприємств, банків (18%). У статтях такої тематики часто трапляється пряма мова, репортери опитують думку експертів, клієнтів, співробітників, керівників зазначеної сфери. Саме в таких текстах часто використовують ССзДК. На противагу цьому, статті на
теми фінансів, біржі й нерухомості містять незначну кількість ССзДК, оскільки вони
передовсім містять факти та числові дані, що не підлягають обговоренню.
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Аналізуючи морфологічну структуру ССзДК, виділяємо такі типи:
1. Функціональне дієслово + іменник: Anspruch haben, Rücksicht nehmen, Beitrag
leisten, Unterstützung leisten, Klage erheben.Ця група налічує 54 ССзДК і є серед проаналізованих ССзДК найпоширенішою.
Viele Arbeitnehmer haben Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen, nutzen sie aber
nicht [9].
2. Функціональне дієслово + іменник + прийменник + артикль (50 одиниць): zur
Verfügung stehen, im Umlauf sein, zur Verfügung stellen, zur Kenntnis nehmen, zu einer
Entscheidung kommen.
Visa hat Mastercard aber zahlreiche Kunden abgejagt, Ende 2011 waren elf Millionen
V-Pay-Karten im Umlauf [10].
3. Функціональне дієслово + іменник + прийменник (46 одиниць): in Anspruch
nehmen, auf Verständnis stoßen, in Frage kommen, in Betracht kommen, unter Druck setzen.
Was aber ist, wenn Lokal-, Landes- oder Bundespolitiker Bankdienstleistungen in
Anspruch nehmen? [11].
У цій та попередній групі ССзДК використовуються різні прийменники, а саме: auf,
aus, außer, bei, hinter, in, um, unter, zu. Особливо частими прийменниками є in та zu:
Bis das Gesetz in Kraft tritt, dürfte es jetzt nur noch zwei bis vier Wochen dauern [12].
Auch das Auto kann getrost abgeschafft werden und wenn es doch einmal benötigt wird,
stehen Car-Sharing Fahrzeuge mittlerweile in großer Anzahl an hunderten von Stationen im
gesamten Bundesgebiet dem rüstigen Rentner zur Verfügung [13].
4. Функціональне дієслово + іменник + артикль (30 одиниць): eine Untersuchung
einleiten, eine Entscheidung fällen, einen Verdacht haben, einen Anspruch haben, eine
Untersuchung einleiten.
Und wenn sie einen Verdacht haben, gibt es sogar die Möglichkeit, dass sie eigene
Gutachterdienste einschalten [14].
З погляду категорії стану розрізняють ССзДК з активним та пасивним значенням:
1. У ССзДК з пасивним значенням перефразування здійснюються пасивними формами повнозначного дієслова:
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Nordrhein-Westfalens Förderbank NRW.Bank ist wegen ihres milliardenschweren
Kapitalanlagegeschäftes in die Kritik geraten [15].
In die Kritik geraten → wird kritisiert
2. У ССзДК з активним значенням перефразування здійснюються активними формами повнозначного дієслова:
Die EU will spätestens bis 9. Februar eine Entscheidung fällen [16].
Eine Entscheidung fällen →entscheiden
Аналізуючи аспектуальну семантику (Aktionsarten) сталих словосполучень з дієслівним компонентом, розмежовуємо три класи ССзДК:
1. ССзДК, що позначають дію у її протіканні, тобто є дуративними (durativ): sich in
Entwicklung befinden, einen Beitrag leisten, einen Einfluss haben (58 одиниць).
73 Prozent der Bundesbürger fürchten, dass die Maßnahmen zur Euro-Rettung sich
zumindest teilweise auf ihre persönlichen Finanzen auswirken. Ebenso viele glauben, dass die
Rettungsmaßnahmen Einfluss auf die eigene Altersvorsorge haben. [17].
2. ССзДК, що позначають зміну стану чи дії, перехід з одного стану в інший, початок або завершення дії, тобто мають ознаку інхоативності (inchoativ): Beziehungen
aufnehmen, einen Auftrag bekommen, Klage erheben (62 одиниць).
Klage vor Gericht erheben: Unzufriedenheit alleine genügt nicht für einen Prozess [18].
3. ССзДК, що виражають спонукання до зміни стану чи дії або чужий вплив на зазначений процес, тобто мають ознаку каузативності (kausativ): einen Befehl geben, in
Bewegung setzen, in Auftrag geben (60 одиниць).
Die KBV habe mehrere Studien in Auftrag gegeben, bei der die Forschungsgruppe Wahlen
jeweils 2.000 bis 6.000 Versicherte befragte [19].
Деякі ССзДК, маючи ту ж саму номінальну частину, відрізняються за акціональними
видовими ознаками, тому що на них впливає семантика дієслова:
Anspruch haben (dur)
In Anspruch nehmen (incho)
Anspruch stellen (caus)
Nach Angaben der Privaten Krankenversicherung zahlen immer mehr Mitglieder keine
Beiträge, obwohl sie Anspruch auf Leistungen haben [20].
Die PKV nimmt für sich in Anspruch: „Die weitaus meisten Wechsel zur GKV erfolgen
zwangsweise auf Grund gesetzlicher Vorgaben – vielfach sogar gegen den erklärten Willen der
Versicherten“ [21].
Ansprüche werden oft gestellt, denn Ärzte machen häufiger etwas falsch als gedacht [22].
Таким чином, сталі словосполучення з дієслівним компонентом посідають важливе
місце у фаховій мові економіки, оскільки вони несуть у собі щільне інформаційне навантаження і уможливлюють пасивне зображення дії, що дозволяє висловитись предметно,
не називаючи аґенс. Головною семантичною функцією ССзДК є передача акціональної
семантики: дуративності, інхоативності, каузативності. Тим самим вони збагачують
можливості вираження аспектуальної семантики в німецькій мові і є більш точними
порівняно з відповідними повнозначним дієсловом, оскільки стосуються різних рівнів
перебігу події: початку, спонукання до дії, завершення. Оскільки для фахових мов, зокрема і для мови економіки характерний номінальний стиль, сталі словосполучення з дієслівним компонентом є їхньою невід’ємною частиною, особливо завдяки формальному,
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«шаблонному» стилю ССзДК. «Тобто формальність і тип моделі роблять ССзДК «попередньо сформованими готовими елементами» [23: 105], що часто використовується в
німецькій фаховій мові економіки.
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Лексично-граматичні особливості ремарок
режисерського сценарію
(на матеріалі французької мови)
Стаття присвячена виявленню лексичних та семантичних особливостей ремарок режисерського сценарію. Дослідження виконано на основі зіставлення роману
О. де Бальзака «Полковник Шабер» та режисерського сценарію до однойменного фільму
І. Анжело.
Ключові слова: кінотермін, компресія, метонімія, модальність, нинішній час, номіналізація.
Статья посвящена выявлению лексических и семантических особенностей ремарок режиссерского сценария. Исследование выполнено на основе сопоставления романа
О. де Бальзака «Полковник Шабер» и режиссерского сценария к одноименному фильму
И. Анжело.
Ключевые слова: кинотермин, компрессия, метонимия, модальность, настоящее
время, номинализация.
The article deals with lexical and grammatical peculiarities of the shooting script scenario. The research is based on the comparative analysis of the O. Balzac novel “Colonel
Chabert” and the shooting script scenario to the homonymous Y. Angelo film.
Key words: cinematic terms, compression, metonymy, modality, Present Tense, nominalization.
Появление новых типов текстов в современном обществе, связанное с научно-техническим прогрессом, вызвало устойчивый интерес у исследователей, занимающихся проблемами лингвистики текста. В рамках данного направления ученые изучают различные
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типы текстов, а также присущие данным текстам структурные единицы. В частности,
в последнее время все чаще в работах лингвистов освещаются вопросы, связанные со
спецификой ремарки. Так, в исследовании Комаровой В.П. анализируются обстановочные ремарки; в работе Хватовой М.Ю. рассматриваются стилистико-грамматические
особенности сценических ремарок; Закареишвили М.К. изучает семантику и формы сценической ремарки во французских текстах; Зорин А.Н. выявляет особенности поэтики
ремарки на основе текстов XVIII-XIX веков русского языка; Хижняк А.В. анализирует
локально-структурный, функционально-семантический и переводческий аспекты ремарки в текстах Ф. Шиллера; Ярусова Е.А. устанавливает функционально-семантические и
структурные особенности паралингвистических ремарок в произведениях французских
авторов. Однако следует отметить, что во всех вышеперечисленных работах ремарка изучалась как структурная составляющая пьесы, которую часто пиравнивают к литературному сценарию.
В данной статье рассматриваются лексические особенности ремарки французского
режиссерского сценария (далее РС), созданного на основе романа О. де Бальзака «Полковник Шабер».
В соответствии с этапами производства фильма (литературный сценарий, РС, съемка, монтаж, микширование, показ) съемка фильма начинается с формирования режиссерского сценария. Написание киносценария состоит из двух этапов. Первый заключается в создании литературного сценария, второй – режиссерского [1: 68].
В отличие от литературного РС делится на кадры (plans). Содержание литературного сценария сохраняется и в РС, однако представлено оно в несколько иной форме.
Упрощается синтаксис: сложные предложения заменяются простыми. Вводятся специальные термины: указания передвижений персонажа сопровождаются кинотерминами
(PE – plan d’ensemble ‘дальний план’; PA – plan américain ‘американский план’; PG – plan
général ‘общий план’).
РС создает впечатление видимости и слышимости происходящего на стадионе, картина как бы «оживает»:
1. Plan 328: PRP légèrement plongeant, serré sur Derville, la comtesse en HC gauche. Il
regarde le HC supérieur gauche. Derville: « … de force à nous obtenir l’annulation de l’acte
de décès. (Il regarde ailleurs, en HC inférieur droit; zoom avant léger.) Et si vous perdez sur ce
point le reste suivra!» Il la regarde. CUT.
Plan 329: PRP légèrement plongeant de ¾ dos, droite/gauche, de Derville regardant la
comtesse qui s’assoit sur le divan où se trouve l’avoué, en proche vis-à-vis. Léger zoom avant
sur elle: « Quels intérêts soutenez-vous, Derville? Lui ou moi?» Elle le regarde fixement et
parle d’une voix blanche. CUT [2: 151].
Данный фрагмент исследуемого текста мы определяем как РС на том основании,
что он сегментирован на планы-кадры (plan 328, plan 329), а в его вербальную структуру
включены многочисленные технические термины, сопровождающие движения и речь
персонажей: PRP – plan rapproché poitrine ‘первый план’; HC – hors champ ‘вне поля съемочной площадки’; CUT – coupe franche ‘гладкий срез’; zoom ‘зум, перемена фокусного
расстояния’. Технические термины сопровождаются перцептивными глаголами, типа
regarder ‘смотреть’, voir ‘видеть’, entendre ‘слышать’, уточняющими предполагаемый
способ восприятия информации, образа, события. Например:
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2. La comtesse en HC gauche. – On voit la comtesse en HC gauche. ‘Графиня вне поля
съемочной площадки слева. – Можно увидеть графиню вне поля съемочной площадки
слева’.
Ремарка как структурно-семантическая составляющая РС по своему объему значительно превосходит ту часть РС, которая называется репликой. Итак, ремарка, определяемая в «Современном толковом словаре русского языка» как «пояснение автора к тексту,
касающееся обстановки, поведения действующих лиц, их внешнего вида» [3: 676], по
своей сути представляет трансформированную авторскую речь литературного текста.
А. Лексические особенности РС.
Киносценарист должен написать текст, тщательно отбирая лексические средства, настолько точно и прозрачно, чтобы его содержание воспринималось зрением и слухом.
Поэтому образные, экспрессивные средства, метафоры, сравнения, пословицы художественного текста в ремарках РС, как правило, отсутствуют. Например:
3. Le colonel Chabert était aussi parfaitement immobile que peut l’être une figure en cire
de ce cabinet de Curtius où Godeschal avait voulu mener ses camarades [4: 37].
Сравнение que peut l’être une figure en cire ’какой может быть восковая фигура’, используемое О. Бальзаком в художественном тексте для описания immobile ’неподвижного’ Шабера, в киносценарии отсутствует.
4. Plan 212:… Panoramique latéral droit, contre-plongeant, devant la rambarde
métallique, saisissant le cadre de porte illuminé du bureau, avec Chabert en PM, en ¾ dos
gauche/droite. [2: 128].
Сценарист изображает immobile ‘неподвижного’ Шабера, описывая положение его фигуры в кадре кинематографическими терминами (PM ‘средний план’; ¾ dos ‘¾ спины’).
Для лексического оформления текста ремарок характерна прежде всего насыщенность терминами. Кинематографические термины (индексальные знаки) в киносценарии
представлены именами существительными и именными словосочетаниями с терминологическим значением: fondu ‘наплыв’, panoramique ‘панорамирование’, angle de prise
de vue ‘ракурс’; а также аббревиатурами: GP – gros plan ‘крупный план’, PDE – plan demiensemble ‘широкий план’, СС – contrechamp ‘обратная точка’ (кадр, снятый с противоположной точки), PR – plan rapproché ‘приближенный план’, PM – plan moyen ‘средний план’.
Выбор киносценаристом плана в совокупности с лексикой, описывающей поведение
персонажа, направлен на функциональную реализацию этого плана в кинотексте:
5. Plan 279: … Panoramique latéral droit, descendant sur Chabert qui est saisi en quasi
GP contre-plongeant. Chabert: «Ma mort!... (étouffé, hochement de tête désespéré)» [2: 140].
В РС прилагательное étouffé ‘подавленный’, односоставное номинативное предложение hochement de tête désespéré ‘отчаянное покачивание головой’ служат для описания
душевного состояния Шабера, выражают переживаемые им чувства угнетенности, отчаяния. Вместе с тем ремарка сопровождается кинотермином GP. Роль крупного плана
чаще всего – это инструкция (побуждение) к созданию актером соответствующего выражения лица персонажа.
Монтаж, крупный план, ракурс «из наплыва», фотография, отрываясь от внешних
мотивировок, приобретают «свой», особый смысл Обычно крупный план играет роль
«эпитета» или «глагола» (лицо с подчеркнутым в крупном плане характерным выражением); но возможны и иные цели его использования. Если после кадра, на котором
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крупным планом представлен человек на лугу, будет следовать крупным же планом кадр
с изображением свиньи, гуляющей здесь же, то в результате такой последовательности
кадров создается смысловая фигура сравнения: человек – свинья. Так возникают и закрепляются самостоятельные смысловые законы кино как искусства [5: 333 – 334].
Ю.Н. Тынянов, исследуя кинематографические средства, указывает, что понимание
С.М. Эйзенштейном крупного плана как стилистического приема аналогично метонимическому изображению части вместо целого (раrs рrо toto). Как подчеркивалось многими
теоретиками кино и семиотики, начиная с Р. Якобсона, метонимический прием показа части вместо целого – это основной способ, используемый в кино для превращения
предметов в знаки [6: 176–177]. Например:
6. Plan 279:…Panoramique descendant et GP sur le bras et la main de la comtesse qui
caresse le dos du comte, sous sa chemise [2: 126].
Крупный план руки графини обозначает присутствие графини, следовательно, является метонимией.
Однако анализ вербальных средств ремарки не дает возможности классифицировать
кинематографические термины как стилистические приемы (эпитеты, метонимия и т.п.),
поскольку характер их раскрывается полностью только в кинотексте.
В ремарках РС практически отсутствуют жаргонизмы, диалектизмы, просторечные
слова; не допускаются литературные слова с эмоциональной окраской, – это та лексика, которая специфична для художественного текста. В РС они заменяются на лексемы
с нейтральной окраской. Например, вместо brûle-gueule для обозначения курительной
трубки используется лексема pipe в РС:
7. Plan 312:… Derville se trouve debout, de dos, Chabert, assis sur la droite, occupé à
bourrer sa pipe … [2: 147].
В романе О. де Бальзака:
8. Il avait à la bouche une de ces pipes notablement culottées, une de ces humbles pipes
de terre blanche nommées des brûle-gueule [4: 65].
В сноске к тексту романа приводится следующее пояснение о короткой курительной трубке (brûle-gueule): pipe à tuyau court; ce mot apparu fin XVIII est donné comme
« populaire et trivial» par le grand Larousse du XIX siècle. L’adjectif culotté est alors un
néologisme; il est familier. Приводимая в сноске информация свидетельствует о том, что
в авторской речи своего произведения О. Бальзак использует лексику разговорного регистра речи (brûle-gueule) и неологизм (сulotté) XIX в. До настоящего времени brûle-gueule
‘короткая трубка’ в словарях французского языка имеет помету разг., что означает принадлежность данной лексемы к разговорному стилю.
Итак, анализ лексического состава ремарок РС позволяет выделить следующие их
особенности:
− включение в канву текста ремарки лексических единиц, принадлежащих двум
разным функциональным стилям: литературно-художественному и научно-техническому (кинематографические термины);
− использование (вместо разнообразных стилистических приемов романа) технических терминов, реализация которых в кинотексте способствует созданию образности,
отражающей замысел авторов первичного и вторичного текстов;
− отсутствие в тексте ремарки выразительных, эмоционально насыщенных элементов.
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Б. Грамматические особеннности ремарки РС.
В ремарке как составной части РС наблюдается четко выраженная тенденция к номинализации глагола, что выражается в широком использовании отглагольных имен
существительных, обозначающих жесты, движения частей тела (haussement ‘пожимание’, hochement ‘покачивание’, respiration ‘дыхание’, sanglot ‘всхлипывание’, rire ‘смех’,
sourire ‘улыбка’, mouvement ‘движение’):
9. Hochement de tête de dépit [2: 133].
10. Mouvement de menton dédaigneux … [2: 152].
В тексте ремарки преобладают причастия, причастные и герундиальные обороты,
которые выступают субститутами разного рода придаточных предложений и свидетельствуют о реализации такого свойства вторичного текста, как компрессия:
11. Il vocifère en regardant le HC droit [2: 106].
Использование неличных форм глагола способствует экономии языковых средств в
ремарках РС. Вместе с тем их употребление и однозначность толкования объясняется
и ориентацией текста киносценария на точность передачи поведения актера. В художественном же тексте авторская речь – непосредственное выражение мировосприятия
адресанта, направленное на общение с читателями. Маркерами авторского рассуждения
являются употребление личного местоимения 1-го лица единственного числа я (je):
12. …pour faire de cette figure je ne sais quoi de funeste qu’aucune parole humaine ne
pourrait exprimer [4: 38].
Подобные высказывания структурированы по модели я – ты, отражающей ситуацию непосредственного общения, т.е. речевого взаимодействия в конкретной ситуации.
Структурно этой ситуации наиболее соответствует вопросно-ответный комплекс, побудительная конструкция и другие формы выражения интенциональности.
Автор литературного произведения устанавливает непосредственный контакт с читателем,
обращаясь к нему, используя местоимение второго лица множественного числа вы (vous):
13. Ses yeux paraissaient couverts d’une taie transparente: vous eussiez dit de la nacre
sale dont les reflets bleuâtres chatoyaient à la lueur des bougies [4: 37].
В ремарке РС отсутствует, в отличие от авторской речи романа, «я» сценариста. Киносценарист пишет киносценарий от третьего лица, четко определяя деятельность съемочной группы, максимально точно организуя действия каждого участника кинопроекта, не вступая с ним в диалог.
14. Plan 467: Chabert entre dans le champ par la gauche pour la rattraper, l’agrippe par
le bras et la ramène à la lumière de la pièce [2: 169].
В ремарке киносценарист инструктирует актера, исполняющего роль Шабера, который должен войти (entre) на съемочную площадку (dans le champ) слева (par la gauche) с
целью догнать (pour rattraper) графиню (la), затем схватить ее за руку (l’aggrippe par le
bras) и отвести в освещенную часть комнаты (la ramène à la lumière de la pièce).
Кроме того, в этом фрагменте РС можно отметить возрастающую роль дейктических
средств: так, для указания на графиню трижды используется местоимение (la rattraper,
l’aggrippe, la ramène).
Одной из важных и специфических характеристик РС, связанных с использованием
грамматических средств в ремарках, является глагольное время. Отсутствие в ремарке
согласования времен, закономерного для французского языка, свидетельствует о суще160

ственном перераспределении модальности во вторичном тексте. Ремарка формулируется
преимущественно в настоящем времени. Автор не выражает своего отношения к персонажам: он нейтрален и лишь описывает, констатирует последовательность их действий,
используя глаголы в 3-м лице настоящего времени. Форма настоящего времени исключает эмоциональность, ее прагматическим значением становится настоящее сценическое
[7: 72]: автор текста не может себя назвать, он обладает рангом «за кадром» [8: 403].
Его задача – не производить действия, а представлять действия, которые должны выполняться другими, и синхронно комментировать их. Настоящее время в таких случаях обозначает действие в процессе его выполнения (Chabert entre, l’agrippe, la ramène).
Адресат (актер, костюмер, оператор и т.д.), зрительно воспринимая описание действий,
их выполняет. Форма сценического настоящего времени обладает высокой степенью
воздействия на адресата, побуждает его к реализации обозначенных действий. Здесь
обнаруживается способность грамматических форм приобретать вторичные значения,
обусловленные их языковой семантикой и прагматической направленностью текста. К
основному значению настоящего времени (действие, происходящее в момент речи) добавляется значение побудительности (действие, которое должно быть незамедлительно
выполнено). Особенностью настоящего сценического РС является то, что значение побудительности связано не со 2-м лицом (которое мы можем обнаружить в речи: Tu me fais
ça pour demain ‘Ты сделаешь мне это на завтра’), а с 3-м (Сhabert entre ‘Шабер входит’
– и актер выполняет это действие).
Только порядок перечисления действий в тексте сообщает об их последовательности
и движении. Читатель видит каждое действие персонажа изолированно, и это придает
тексту некую статичность [9: 206–207].
Анализ глагольных форм в ремарке РС показал преимущественное использование
формы настоящего времени в 3-м лице единственного числа изъявительного наклонения, отсутствие глагольных форм кондиционала, императива и сюбжонктива.
Настоящее сценическое глагола активно используется как коммуникативно направленное грамматическое средство, обеспечивающее перевод вербальных знаков в знаки
другой семиотической системы.
Анализ синтаксиса ремарки осуществлен поэтапно: подсчет общего количества предложений, входящих в структуру ремарки РС; классификация предложений на простые
и сложные, полные и неполные, двусоставные и односоставные. В общем количестве
выделенных предложений простые предложения составляют примерно 84%, сложные
(бессоюзные, с сочинительной и подчинительной связью) – 16%. Простые предложения,
составляющие основной корпус ремарки, представляют собой:
двусоставные – 16%:
15. ....Elle esquisse un mouvement pour se lever sur la gauche. CUT [2: 152];
односоставные номинативные – 29%:
16. …Bruit de sabots sur le pavé [2: 113];
однословные антропономинативные1 – 4 3 % :
1
Условный термин для обозначения типа предложения, выраженного в РС именем существительным (антропонимом), называющим лицо, которое произносит реплику. Специфическая черта
сценарного текста. В художественном тексте данный тип предложения выражается всегда двусоставно: Chabert dit: …
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17. ... Derville: «Vous disiez avoir écrit à la comtesse Ferraud …» [2: 135];
неполные предложения – 8%:
18. … Delbecq d’une voix atone: « ... » [2: 175].
Таким образом, доминирующим типом предложения в РС является простое предложение. В свою очередь односоставные и неполные предложения превосходят по численности двусоставные предложения, что говорит о тенденции к экономии языковых
средств в ремарке.
Для ремарок РС, в отличие от авторских слов художественного текста, не характерно использование восклицательных и вопросительных предложений, маркируемых соответствующими пунктуационными знаками.
В художественном тексте широко используются все виды предложений: повествовательные, вопросительные и восклицательные. При этом восклицательные и вопросительные предложения свидетельствуют о желании автора вступить в прямой диалог
с читателем, помогают выразить его отношение к описываемым фактам, событиям. В
авторской речи писателя активно реализуется модальность как категория текста:
19. Trouver chez un avoué ces dix pièces d’or qui lui avaient été refusées pendant si
longtemps, par tant de personnes et de tant de manières! [4: 50].
Восклицательный знак в конце предложения как бы побуждает читателя сопереживать
главному герою Шаберу, когда адвокат предлагает ему десять золотых монет (dix pièces
d’or), в которых ему так долго отказывали (qui lui avaient été refusées pendant si longtemps).
20. Les avoués ne sont-ils pas en quelque sorte des hommes d’État chargés des affaires
privées? [4: 78].
Авторскими словами читателю задается вопрос, требующий ответной реакции согласия. Риторический вопрос не предполагает ответа и используется не для того, чтобы
побудить слушателя к отклику, а сообщить нечто неизвестное говорящему. Функция риторического вопроса – привлечь внимание, усилить впечатление, повысить эмоциональный тон, создать приподнятость настроения. Ответ в нем уже подсказан, и риторический
вопрос только вовлекает читателя в рассуждение или переживание, побуждая его самого
сделать вывод.
Отсутствие вопросительных и отрицательных знаков в авторской речи сценарного
текста свидетельствует об отсутствии оценочной модальности в тексте ремарки.
Анализ ремарок РС позволил выявить их грамматические особенности:
− отсутствие эксплицитно выраженной модальности сценарного текста;
− тенденция к номинализации предикативного узла, компрессия, выражающаяся в
широком использовании отглагольных имен существительных, причастных и герундиальных оборотов;
− наличие односоставных номинативных и однословных антропономинативных
предложений как знак свернутости ремарки;
− использование неполных предложений в целях экономии языковых средств и акцентуации сохраненных элементов;
− приобретение структурными единицами ремарки вторичных функций, обусловленное общей прагматической направленностью текста ремарки и использованием в их
структуре кинотерминов и аббревиатур: все типы предложений наделяются неспецифичным для их функционирования в художественном тексте значением побудительности.
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АСОЦІАТИВНІ ВІДНОШЕННЯ
В КУЛЬТУРНО МАРКОВАНІЙ ЛЕКСИЦІ
(на матеріалі китайського 豆腐 ‘тофу’)

У пропонованій статті описуються особливості синтаксичної деривації культурно маркованої китайської лексеми 豆腐 ‘тофу’ в контексті дослідження культурно та
етнічно відзначених лексичних одиниць китайської мови в їхніх асоціативних зв’язках.
Ключові слова: асоціативні відношення, культурно-маркована лексика, 豆腐 ‘тофу’,
лінгвокраїнознавство.
В предлагаемой статье описываются особенности синтаксической деривации в
гнезде культурно маркированной китайской лексемы 豆腐 ‘тофу’ в контексте исследований культурно и этнично отмеченных лексических единиц китайского языка в их
ассоциативных связях.
Ключевые слова: ассоциативные отношения, культурно маркированная лексика,
豆腐 ‘тофу’, лингвострановедение.
The article deals with the Chinese term 豆腐 ‘tofu’.
Key words: associative relationships, culturally marked vocabulary, 豆腐 ‘tofu’ studies.
Постановка проблеми. Лінгвокраїнознавство як частина лінгвістики досліджує передусім національно-культурний компонент семантики лексичних одиниць, зосереджений у безеквівалентній та фоновій лексиці, фразеології й народних пареміях (афористиці) як в одиницях/елементах мови з максимально вираженою кумулятивною функцією.
Оскільки мовні одиниці, що містять інформацію про культуру носіїв мови, є предметом
вивчення різних наук, відповідно існують різні підходи до розгляду даної проблеми –
лінгвістичний та етнолінгвістичний (реалії / культурно маркована лексика / лексика з
культурним компонентом / культурологічно значима лексика), перекладознавства (безеквівалентна лексика / фонова лексика), культурології (концепти, фрейми, скрипти), психолінгвістики (прототипи) тощо. Тому вважаємо за актуальне розглянути в пропонованій
статті особливості синтаксичної деривації культурно маркованої китайської лексеми 豆
腐 ‘тофу’ в межах дослідження культурно та етнічно відзначених лексичних одиниць
китайської мови в їхніх асоціативних зв’язках у заявленому науковому контексті.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема національно-культурної специфіки семантики мовних одиниць лежить передусім у руслі лінгвокультурології, у межах якої
розглядаються особливості національної культури й менталітету в їхній мовній реалізації. У різних ракурсах вона привертала увагу таких класиків лінгвістичної науки, як
В. фон Гумбольдт [9; 10], О. О. Потебня [14; 15;16], Е. Сепір [17], Б. Уорф [25], а наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. національно-культурна проблематика постала в центрі уваги
В. М. Костомарова й Є. М. Верещагіна [6; 7], Н. Д. Арутюнової [1; 2], І. О. Голубовської
[8], А. Вежбицької [4; 5], В. М. Телія [19; 20], С. Г. Тер-Мінасової [21; 22], В. А. Мас© Коломієць Н.В., 2012
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лової [11; 12] та інших учених. Від простого усвідомлення, що мови різні не тільки з
точки зору устрою їхнього формального механізму, лінгвокультурологія пройшла довгий
шлях до розуміння того факту, що в сучасному мультикультурному світі взаємодіють і
конфліктують різні системи поглядів, мовна специфіка, що відбиває особливості способу життя й мислення народу, відчувається сьогодні гостріше при спілкуванні людей,
що розмовляють різними мовами. Дістатися адекватного взаєморозуміння в ситуаціях
міжкультурної комунікації, уникнути комунікативного (культурного, етичного) шоку неможливо без знання етнічно та культурно забарвленої лексики [18].
Виклад основного матеріалу. Ідея структурності значення й розробка комунікативного підходу до значення слова вимагали розширення наявних уявлень про обсяг значення слова. Так званий диференційний принцип виділення компонентів значення приводить до створення диференційної моделі значення, яка припускає, що значення складається з невеликого числа компонентів, які виявляються в системних парадигматичних
опозиціях [5]. Ця модель, що є підтвердженням гіпотези про структурну членованість,
подільність значення, на сучасному рівні розвитку семасіології є недостатньою, оскільки
виявляється неаддитивність реально функціонуючого, «мовного» значення до невеликої
кількості семантичних компонентів [19; 20].
На лексичному й фразеологічному рівнях мови найяскравіше втілена своєрідність
пізнавального й емоційного досвіду етносу, очевидно й безпосередньо фіксуються його
ціннісні орієнтації, система його моральних, етичних і естетичних преференцій. Особливу цінність у цьому плані представляють так звані «предметні» слова, що описують
елементи матеріального світу, який є тотожнім самому собі, стабільним та первинно
нейтральним, оскільки на статичному матеріалі легше показати специфіку національнокультурних переосмислень.
Й. Трир увів поняття семантичного поля «для пояснення того факту, що значення
лексичних елементів визначаються лише на основі їх подібності з одними релевантними
одиницями й відмінності від інших елементів», і визначення поля в термінах семантичних компонентів сприяє точній вказівці на організацію певних полів і відношення між
їхніми членами [3: 182]. Уточнення й специфікація поняття «поле» виявили що:
1) семантичні поля не розділені твердими межами й постійно взаємодіють одне з
одним,
2) виявляються сфери притягання й відштовхування, обумовлені наявністю спільних
і диференційних ознак,
3) виділяються центральні й периферійні області, причому центр виражає сутність
усього семантичного комплексу,
4) у периферійних областях утворюються зони «збурювання» внаслідок значного
ослаблення значеннєвих зв’язків, що приводить до відриву окремих елементів поля або
входженню їх паралельно в інші поля.
Становить великий інтерес дослідження національної специфіки польових утворень,
у першу чергу – семем і лексико-семантичних полів як з погляду структури, так і з погляду функціонування в мові. Для виявлення національної специфіки лексичного угруповання й окремих одиниць, що до нього входять, використовується зіставний (контрастивний) аналіз, причому під контрастивною лінгвістикою в такому разі розуміється
«основний методичний інструмент аналізу мовного матеріалу, що використовує метод
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типологічного синхронного порівняння (зіставлення). Проте, на відміну від типології
й характерології контрастивна лінгвістика має справу з попарним зіставленням мовних
систем (структур) на всіх рівнях незалежно від генетичної або типологічної приналежності зіставлюваних мов, із метою виявлення їхніх структурних і функціональних особливостей, подібностей і відмінностей (контрастів)» [13: 82]. Попарне зіставлення може
розумітися не лише як статичне порівняння двох сучасних мов, а й як мовних систем
певного культурного стандарту – у цьому випадку Б. Уорф, наприклад, орієнтувався на
мови EuSL для висвітлення культурної семантики індіянських мов нутка чи токава [25],
– що припустиме й у межах нашого дослідження культурної специфіки асоціативно-семантичної групи слів та висловів, пов’язаних із китайським 豆腐 ‘тофу’.
Тофу – відома китайська страва, соєвий сир, який метафорично ще називають «мозком східного дракона». Існує велика кількість різновидів тофу, з яких виготовляють ще
більшу кількість страв. Найпопулярніші це: 豆腐脑儿 ‘кисле соєве молоко’, яке китайці вживають на сніданок; 臭豆腐 ‘маринований тофу або ж «смердючий» тофу’, 豆腐
干 ‘засушений смужками тофу’, 豆腐皮 ‘листовий тофу’. Саме з них виготовляють як
закуски так і самостійні страви, наприклад, такі як 香椿拌豆腐 ‘тофу з паростками китайської цедрели’, 麻辣豆腐 ‘тофу зі спеціями’, 沙锅豆腐 ‘тофу в горнятку’ тощо. Тофу
– один із улюблених продуктів китайців, тому в китайській мові є дуже багато висловів,
пов’язаних з ним.
Велика кількість фразеологізмів, в яких є слово ‘тофу’ вживаються в розмовній мові
та мають гумористичний відтінок, наприклад: висміюючи повну та низькорослу людину
говорять що вона 没有三块豆腐高 ‘не вище за три шматичку тофу’; а коли прагнуть відзначити детальну та чітку роботу, скажуть 小葱拌豆腐——一清二白 ‘змішувати тофу з
цибулею, чітко і зрозуміло’ що означає ‘бездоганний, кристально чистий’. Фразеологізм
刀子嘴，豆腐心 ‘рот гострий як ніж, а серце м’яке як тофу’ означає ‘суворий на словах,
але добрий серцем’. Вислів же 马尾穿豆腐 ‘тофу нанизані на хвіст коня’ означає ‘не
треба згадувати про це!, і не кажіть!’ його вживають коли відповідають на запитання про
неприємну або безвихідну справу.
Деякі назви продуктів, виготовлених з ‘тофу’ також стали фразеологізмами і отримали нові значення. Наприклад: 豆腐干 ‘соєвий сир, засушений смужками’ означає ‘опублікувати в пресі коротку статтю’; 臭豆腐——闻着臭，吃着香 ‘смердючий тофу неприємний на запах, але приємний на смак’ означає що ‘хоча репутація і сумнівна, але викликає
захоплення його здібності та професіоналізм’. 冻豆腐——难办（拌） ‘заморожений
соєвий сир важко розмішувати’ означає ‘справа, яку важко впорядкувати’; 豆腐渣 ‘осад
після приготування соєвого молока’ має переносне значення ‘непотрібна річ (людина)’;
так 男人四十一枝花，女人四十豆腐渣 ‘чоловік у 41 мов квітка, а жінка в 40 мов осад
з соєвого молока’ має значення ‘чоловік у 40 років тільки розквітає, а жінка – в’яне’; 自
己夸成一枝花，别人贬为豆腐渣 ‘сам думаєш що квітка, інші ж думають що осад з соєвого молока’ має переносне значення ‘вважати себе Богом, тоді коли інші тебе ні в що
не ставлять’.
Також, є ряд фразеологізмів, які пов’язані з технологією виготовлення ‘тофу’, наприклад: 卤水点豆腐——物降一物 ‘крапати розсіл у тофу – знайдеться річ що перевершить
іншу’ означає ‘на кожну дію знайдеться протидія’; 豆腐房的石磨——道道就是多 ‘в
кам’яному жорно, що в приміщені для тофу – канавок багато-багато’ означає що ‘є бага166

то планів, ідей, задумів’; 豆腐房里的驴——听喝 ‘осел у приміщені для тофу – слухає та
п’є’ означає ‘підкорятися наказам, не мати своєї думки’; 豆腐房里的驴——转圈子‘осел
у приміщені для тофу – кружляє’ означає ‘ходити навколо, критикувати когось не прямо,
говорити манівцями’; 铜刀切豆腐——两面光 ‘мідний ніж, що ріже тофу – гладкий з усіх
боків’ має значення ‘ні вашим ні нашим’, вживається для того щоб охарактеризувати
людину, яка балансує між двома позиціями або ж зберігає проміжну позицію; 豆腐好吃
磨难推 ‘тофу легко їсти, важко вимішувати’ означає ‘успіх хоча й приємний, але не легко
здобутий’; 豆腐多了一泡水 ‘тофу побільшало на краплю води’ переносне значення ‘порожні розмови, ніхто не вірить його словам, з пустого порожнє’.
Процес приготування ‘тофу’ також відбитий на фразеологічному рівні китайської
мови, так: 咸菜煮豆腐 ‘готувати тофу з підсоленими овочами’ означає ‘немає про що
багато говорити, слова зайві’; 咸菜拌豆腐 ‘тофу змішувати з підсоленими овочами’ має
значення ‘заздалегідь домовитися, домовитися завчасно’; 黄豆煮豆腐, ‘тофу варити з
соєю’ та 毛豆子烧豆腐 ‘тофу смажити з соєю’ означає ‘своя людина’; а синонімічні вирази 清水煮豆腐——淡而无味 та 自水煮豆腐——淡而无味 ‘тофу варити в прісній воді –
прісний та несмачний’ має переносне значення ‘розчаруватися’; 西瓜子拌豆腐 ‘насіння
кавуна смішане з тофу’ означає ‘чітко розрізняти, де біле, де чорне, розрізняти добро та
зло’; 豆腐白菜 ‘тофу та капуста’ означає ‘у кожного свій смак’.
В давні часи торговці ‘тофу’ ходили вулицями, продаючи його, і це була важка робота,
до того ж, заробітки були не дуже високі. Саме в цей період виникло ряд фразеологізмів,
які збереглися до наших часів: 夜里寻思千条路，早起还是卖豆腐 ‘вночі продумувати
тисячі шляхів, зранку знову продавати тофу’ має значення ‘життя гірке та безпорадне’;
卖豆腐的掉在河里——人死了架子不倒 ‘все для продажу тофу впало у річку’ означає
‘людина померла, а амбіції лишилися’ використовують для того щоб описати зарозумілу пихату людину, яка напускає на себе поважний вигляд; два синонімічні вирази 豆腐
佬摔担子——倾家荡产 та 卖豆腐的摔挑子——倾家荡产‘продавець тофу розбив свою
ношу – розорився’ означають ‘промотати все майно; розоритися’. 关公卖豆腐——人硬
货软 ‘Гуан Гун продав тофу – люди тверді, речі м’які’ означає ‘людина тільки здається
жорсткою’; 买豆腐花肉价钱 означає ‘купувати тофу за ціною м’яса’ ‘невигідний, збитковий’.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, на матеріалі семантичного гнізда китайської лексеми 豆腐 ‘тофу’ та пов’язаних з цією лексемою виразів із усталеною семантикою ми можемо прослідкувати чи не всю сукупність виражених
у мовленні асоціацій, що співвідносяться із уже закріпленими в китайській лінгвокультурі уявленнями, оцінками й емоціями. Виявляючись саме на зрізі переносних значень, це
може знаходити лексикографічне відбиття, а може перебувати в стані «перевірки часом».
Частина переносних значень слів та виразів, пов’язаних із 豆腐 ‘тофу’ узуальна, частина
– оказіональна й носить індивідуально-авторський характер. При цьому межа між узуальністю й оказіональністю розпливчаста й тонка. На основі традиційних значень створюються контекстуальні, але й окремі індивідуально-авторські значення з художнього
тексту можуть згодом отримати загального схвалення й включатися до узусу. Важливим
аспектом національно-культурної специфіки значення слова 豆腐 ‘тофу’ полягає в тому,
що лексема набуває значеннєвих асоціацій, обумовлених традиціями, побутом, міфами,
релігією, фольклором, літературою тощо, заряджаючись новим асоціативно-семантич167

ним потенціалом, розбудовуючи своєрідний, глибоко національний семантичний простір, адекватне розуміння якого можливе тільки за урахування етнокультурної й світоглядної суті китайського етносу.
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КОНВЕНЦІЙНІ НОРМИ ТА ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ЕМОЦІЙНИХ
ІНТЕРАКЦІЙ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
Статтю присвячено дослідженню вияву конвенційних норм соціалізації емоцій у
сучасному художньому англомовному дискурсі. Виявлено кореляції між стратегічним
спрямуванням комунікативної взаємодії та рівнем концептуалізації емоцій.
Ключові слова: соціокультурні норми, емоційна компетенція, емоційний фон, інтерактивний розвиток емоцій.
Статья посвящена исследованию проявлений конвенциональных норм социализации
эмоций в современном художественном англоязычном дискурсе. Выявлены корреляции
между стратегическим направлением коммуникативного взаимодействия и уровнем
концептуализации эмоций.
Ключевые слова: социокультурные нормы, эмоциональная компетенция, эмоциональный фон, интерактивное развитие эмоций.
The article is devoted to the study of manifestation of emotion socialization rules in the
contemporary English discourse. The correlation between the strategic planning of communication and the level of emotion conceptualization have been elicited.
Key words: socio-cultural norms, emotional competence, emotional background, interactive development of emotions.
Концептуалізація поняття природи емоцій допоки не знайшла консенсусу у вивченні
цього феномену, водночас відкриваючи найрізноманітніші моделі формування та функціонування емоцій як з точки зору соціологічних, так і психологічних наукових розвідок
[1; 2; 3]. Загалом, підходи до вивчення емоцій розходяться у питаннях їх онтогенезу, де
з одного боку, природа появи емоцій зумовлюється біо-фізіологічними процесами, а з
іншого – основною передумовою генерування емоцій є соціокультурний фактор. Класичний підхід у вивченні емоцій передбачає їх розуміння як інтегративного психічного та
соціокультурного явища. З іншого боку, визначальним у формуванні емоційного досвіду
як здатності до ідентифікації та категоризації відчуттів та емоцій, а також їх усвідомлюваного вибору є невіддільність когнітивних та фізіологічних процесів. Актуальність
даного дослідження визначається сучасною тенденцією емотіології до гетерогенності
підходів у виявленні природи емоцій та дослідженні їх функціонування у дискурсі.
Залучення когнітивного підходу, що не відкидає базових біологічних процесів породження емоцій та ґрунтується на інтенційності та соціальній зумовленості їх формування, дозволило науковцям помітити взаємозв’язок між культурною ідеологією соціуму та
обмеженням емоційної поведінки особистості [4; 5]. Конфігурації емоційної поведінки
регулюються соціокультурними нормами та ґрунтуються на емотивній компетенції особистостей. Інакше кажучи, переживання та вираження емоцій базується на принципах
обумовленості психіки факторами культури [6]. Метою статті є окреслити базові соціо© Пініч І.П., 2012
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культурні норми вияву емоцій та виявити кореляції їх застосування у основних стратегіях емоційної взаємодії сучасного англомовного дискурсу. Вирішення поставленої мети
передбачає розв’язання таких конкретних завдань:
- охарактеризувати систему конвенційних норм вияву емоцій;
- встановити зв’язок між рівнем концептуалізації емоцій та типом стратегічного
спрямування емоційної взаємодії;
- виявити динаміку особистісних емоційних переживань та динаміку спільного емоційного поля комунікативних взаємодій.
Об’єктом дослідження є сучасний художній англомовний діалогічний дискурс.
Концептуалізація емоцій у дискурсивних реаліях відображає не лише множинність
внутрішніх психологічних процесів, а й безперечну соціальну базу емоцій, тобто правила емоційності, що регулюють адекватність відчуттів, їх вияв та розвиток у процесі
комунікації. Ритуалізований контроль і управління процесом вираження емоцій і визначення їх інтенсивності здійснюються нормами, прийнятими в кожному соціо-культурному середовищі [7: 82-83]. Мовці, виражаючи свій емоційний стан, мають керуватися
результатами розв’язання системи рівнянь із такими змінними, як: ситуація, самоідентифікація, естетичні міркування та сприйняття публікою.
Правила вибору емоцій визначають тип та інтенсивність емоцій, відповідних та соціально прийнятних для певного типу ситуації з точки зору як мовця – носія емоції, так і
інших учасників комунікації. Існує наявність досить чітких культурологічних очікувань
щодо відповідності певної емоції та її інтенсивності у конкретній ситуації. Дж. Коултер,
у свою чергу, зазначає, що типи ситуацій парадигматично пов’язані з типами емоційних
реакцій, які є прийнятними для кожного конкретного соціокультурного середовища [8:
133]. Зокрема, для більшості східних культур нормативна поведінка жінки має субмісивний характер: жінка ніколи не вступатиме у суперечку та намагатиметься згладити
незручні або гіпотетично конфліктні ситуації. Подібної реакції чекає від своєї співрозмовниці (1) чоловік, її коханець, який ввічливо говорить про свою зайнятість та просить
залишити його на одинці зі своїм адвокатом.
(1) Evans started to stand to let Ann take his seat, but Morton pushed him back down again.
“Ann,” he said, “I must say you look more lovely than ever, but Peter and I are having a small
business discussion.” She glanced at the papers and Evans’s open briefcase. “Oh, I didn’t know
I was interrupting.” “No, no, if you’d just give us a minute.” “Of course. I’m sorry.” But she
lingered. “this is so unlike you, George, doing business on the plane.” “I know Morton said,
“but, if y must know, I am feeling quite unlike myself these days.” That made her blink. She
didn’t know how to take it, so she smiled, nodded, and moved away (Crichton, 148).
Невластива поведінка мовця у присутності дами, яка звикла до постійної уваги,
спантеличує її, однак вона поводиться як того вимагає норма, так як від неї очікує співрозмовник: не виказуючи невдоволення чи обурення приймає позицію лідера.
Правила маніфестації регулюють тип та інтенсивність емоцій, які припустимо
оприлюднити незалежно від тих почуттів, які насправді переживає мовець. Наприклад,
в андроцентричному світі це стосується накладення табу на вираження болю чи взагалі
будь-якого вияву слабкості чоловіками (2).
(2) One of the graduate students leaned forward. “Mr. Evans, I’d like to talk to you about
land use, the urban heat island effect, the satellite data on the temperature of the troposphere.”
171

Evans thought, Oh, Jesus. But he just nodded. “Okay…” (Crichton, 107).
Юрист, який слабко поінформований з питань екології, повинен дати показання з
цих питань у суді, так як запевнив сторону, що позивається, у своїй компетенції. Намагаючись зберегти свою репутацію, він не виказує свого спантеличення та керується
відповідними соціокультурними нормами поведінки для чоловіків у стресовій ситуації.
Правила релевантності регулюють добирання мовцем типів емоцій та способів їх
вираження у відповідь на певні емоції співрозмовника. Конвенційна умова релевантності та адекватності емоційних станів комунікантів виключає, наприклад, неприховний
стан веселості на фоні печалі та смутку з приводу втрати близької людини партнером
по взаємодії (3).
(3) The late edition papers had printed the story that George Morton, depressed by the
death of his wife, had died in a tragic automobile crash. /…/ Evans thought he should go to the
office, but unexpected tears came to his eyes. /…/ He was too tired to go to the office. Instead,
he would go back to his apartment. He was almost home when his cell phone rang. It was
Jennifer Haynes. “I’m sorry about George,” she said. “it’s just terrible. Everybody here is very
upset, as you can imagine” (Crichton, 166-169).
Правила кодифікації описують та визначають, яку саме поведінку можна визнати
маніфестацією певних емоцій. Правила стосуються як визначення поведінки якою можна виражати емоції, так і арсеналу індикаторів поведінки комуніканта, які дозволяють
інтерактантам розпізнавати ту чи іншу емоцію. Керування нормами кодифікації емоцій
дозволяє мовцям насамперед адекватно інтерпретувати емоційний стан та поведінку
співрозмовника з метою оптимізації комунікації. Порушення норм кодифікації емоцій
призводить до різного роду непорозумінь та комунікативних невдач, і це лише з причини
невірної трактовки переживань чи ставлень співрозмовника.
Вираження емоцій співвідносне з відповідною культурною моделлю кожного окремого соціуму знаходить своє відображення у системі різних мовних засобів. Мова, відповідно, у такий спосіб застосовує відповідний фільтр кодифікації емоцій та емоційних
станів, визначаючи не лише прийнятні емотивну лексику та синтаксичні структури, але
й окреслюючи табуйовані одиниці вербального вираження емоцій як на лексичному, так
і на прагматичному рівнях. Правила застосування емотивної лексики та інших символічних засобів кодифікації емоцій співвідносяться з конвенційними нормами соціалізації
емоцій. Отже, коли мовець опиняється в ситуації, яку можна охарактеризувати конкретною емотивною одиницею мови, існує вірогідність, що комунікант повинен переживати
відповідну емоцію та поводитися згідно із ситуацією. У такому випадку емоції та емоційні стани відіграють функцію соціальних ролей, окреслюючи тип мовної особистості
та водночас визначаючи тип комунікативної ситуації і комунікативних дій мовців.
У прикладі (4) зухвалість та зверхність юриста Болдера у його комунікативних діях
по відношенню до колеги підкріплюється почуттям його самовпевненості та надзвичайної поінформованості. Подібна поведінка ініціатора дискусії змушує містера Еванса діяти за правилами гри його опонента, він пітніє та почуває себе студентом, втрачає впевненість Well, sir, I guess … not really in this case, хоча внутрішньо він протестує проти
принизливого ставлення та обурюється Evans felt a burst of hot anger.
(4) As always John Balder was dressed all in blue, his manner was intense, his eyes
narrowed as he looked at Evans. In spite of himself, Evans was intimidated to meet the famous
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litigator. /…/ “Mr. Evans, you yourself believe in global warming, I take it?” “Of course.” “When
you have a strong belief, don’t you think it’s important to express that belief accurately?” Evans
was starting to sweat. He really felt like he was back in law school. “Well, sir, I guess … not really
in this case. Because when you refer to global warming, everybody knows what you are talking
about.” “Do they? I suspect that even you don’t know what you are talking about.” Evans felt
a burst of hot anger. Before he could check himself, he had blurted, “Look, just because I may
not be expressing the fine details of the science –” “I’m not concerned about details, Mr. Evans.
I’m concerned about the core of your strongly held beliefs. I suspect you have no basis for those
beliefs.” “With all due respect, that’s ridiculous.” He caught his breath. “Sir.” (Crichton, 95-97).
Статус лідера в аналізованому фрагменті підкріплюється загальною атмосферою комунікації, її емоційним тоном, що виявляється у виборі ділового регістру комунікативної
взаємодії з чітко вираженим субординативним характером. Болдер піддає сумніву професіоналізм опонента, демонструючи свою перевагу, у той час як його співрозмовник
приміряє роль переможеного “felt like he was back in law school” щойно ототожнивши
ситуацію з емоційним станом заляканості (intimidated).
Дискурс є видом соціальної взаємодії, в якому інтеракціональний резонанс складає
основу будь-якої емоційної взаємодії, а людські відчуття та почуття чинять вплив, а іноді
навіть і визначають комунікативну поведінку та перебіг комунікації. У процесі комунікативної взаємодії мовці починають вибудовувати деяке «спільне психологічне середовище» та «єдину емоційну подію», де започатковуються процеси взаєморозкриття і взаєморозвитку [9: 36]. У межах такого спільного психологічного середовища, що носить
суто символічний характер, за допомогою спеціальних комунікативних стратегій і тактик інтерактанти вирішують специфічні комунікативні та позалінгвальні завдання, серед
яких можна виділити три основних класи таких завдань: маніфестація, інтерпретація
та інтерактивний розвиток емоцій.
Адекватність та продуктивність самовияву та розуміння людьми один одного визначається здатністю виражати та сприймати інформаційно- енергетичні одиниці емоцій
[10]. Успішні маніфестація та інтерпретація емоцій під час комунікативної взаємодії
слугує підґрунтям для свідомого вибору стратегії дискурсивної емоційної поведінки. Таким чином, психоемоційні установки мовців впливають на вибір емоційної домінанти
комунікації та визначають перебіг подальшої взаємодії мовців, утворюючи певний емоційний фон. Cпираючись на принцип типологізації стратегій “інтерактивного розвитку
емоцій” мовців, сформульований для терапевтичного дискурсу Р. Філером [7: 93], ми
розробили класифікацію стратегічної спрямованості емоційної взаємодії мовців у неформальних умовах комунікації.
Емоційно-консолідаційна стратегія включення в емоцію належить до стратегій синхронізації емоційних переживань мовців. Інтерактант сприймає виражену співрозмовником емоцію як відповідну згідно конвенційних норм ситуації і поділяє її. Динаміка
емоційних переживань розвивається від інтерсуб’єктивної у носія до інтрасуб’єктивної
між мовцями та знову до інтерсуб’єктивної у слухача з відповідними фізіологічними
характеристиками її переживання. Соціальний контекст, який задає нормативи і координати такої психологічної діяльності, створює єдиний емоційно-мотиваційний фон, який
сприяє кооперативній комунікативній взаємодії. Ця стратегія спрямована на співпрацю, і
провідним прийомом у ній є прийом співчуття, що ілюструє приклад (5):
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(5) “So,” she said, “what’s all this about George?” “I’m sorry,” Evans said, “but George
crashed his Ferrari at very high speed and was thrown from the car. His body hasn’t been
recovered but they expect it to turn up in a week or so.” He fell down a cliff – they found a shoe
at the bottom – and into the water (Crichton, 170).
Щоб не травмувати жінку недобрими новинами, містер Еванс добирає правильних
слів та відповідного прагматичного забарвлення своєму висловленню, керуючись конвенційними нормами емоційної поведінки з позицій адекватності кодифікації та релевантності емоційних переживань. Мовець співпереживає горе втрати, вибудовуючи
спільне емоційне поле, щиро поділяє переживання співрозмовниці, намагаючись полегшити її страждання.
Емоційно-протиставна стратегія аналізу адекватності емоції належить до стратегій, в яких обраний тип емоційного реагування з його інтенсивністю є предметом обговорення або аналізу. Причиною піддавання аналізу емоційного стану співрозмовника є
порушення ним нормативної бази дискурсивного представлення емоції в рамках кодифікації або релевантності. Метою мовця в межах цього стратегічного спрямування є пряме
або опосередковане спонукання співрозмовника до уточнення, пояснення та/або зміни
його психічного стану. У прикладі (6) мовець спантеличений нерелевантністю реакції
співрозмовниці намагається розтлумачити серйозність подій та отримати відповідну реакцію у відповідь.
(6) With her love of drama, he was sure Margo would start to cry, but she didn’t. She just
stared at him. “That’s nonsense,” she said. “Why do you say that, Margo?” “Because he is
hiding or something, you know it.” “Hiding? From what?” “Probably nothing, he’s become
completely paranoid.” /…/ “I see, but it’s possible he isn’t in hiding, that he really crashed his
car…” (Crichton, 171-172).
Замість очікуваного розпачу Еванс зіштовхується із байдужістю та недовірою фактам з боку співрозмовниці. Спроба з’ясувати причину подібної реакції та відновити емоційний баланс не призводить до очікуваних наслідків: Марго залишається при думці, що
її чоловік не помер, а просто переховується від ворогів.
Застосування емоційно-протиставної стратегії зумовлене невідповідністю переживань співрозмовників та характеризується прагненням принаймні одного з мовців до
утворення синхронізованого розвитку емоційного поля взаємодії. Обговорення адекватності відчуттів мовця базується на підходах емоційної відповідності / невідповідності
та виправданості / невиправданості шляхом імпліцитної або експліцитної апеляції до
правил емоційності. Предметом обговорення є насамперед сама емоція, а не тільки її
маніфестація. Стратегія аналізу адекватності емоцій носить терапевтичний характер та
демонструє можливість модифікації емоцій у процесі комунікативної взаємодії.
Свідоме нехтування соціокультурними нормами кодифікації, маніфестації та релевантності емоцій супроводжується глобальною інтенцією конфронтації, що може виявлятися як у непорозуміннях, так і в суперечках. Емоційний фон таких взаємодій має
деструктивний характер, який у разі інтенсифікації може призвести до розриву взаємодії
або, навіть до фізичного вияву агресії.
Емоційно-роз’єднувальна стратегія сумнівів у адекватності емоції застосовна у ситуаціях, коли емоції мовця або їх інтенсивність не сприймаються співрозмовником як
відповідні, а їх маніфестація не є виправданою. Основною характеристикою емоційно174

протиставних стратегій є егоцентричність поведінки мовців, а тому глобальним завданням інтерактантів є відстоювання власних позицій, або навіть емоційна опозиція.
У прикладі (7) чоловік дорікає своїй колезі за її легкодухість та нераціональність у
ситуації пограбування, наділяючи її рисами беззахисної жінки, обіймає її.
(7) “I think we should leave.” “Leave?” “Get out of town for a while.” “It’s natural to feel
this way after a robbery,” he said. “But I think the proper thing to do right now is to call the
police.” “George wouldn’t like it.” “George is no longer with us.” /…/ “Did you call the police
about your place?” “Not yet, but I will.” /…/ “Listen, I have to go see Nick for a bit.” “I’ll be
fine.” “I’ll come back,” he said, “as soon as I can.” “I’ll be fine,” she repeated. He stood and
she stood, too. On a sudden impulse he gave her a hug. “It’s going to be okay,” he said. “Don’t
worry, it’ll be okay.” She returned the hug but when he released her, she said, “Don’t ever do
that again, Peter. I’m not hysterical. I’ll see you when you get back.” He left hastily, feeling
foolish (Crichton, 180-181).
Однак, очікувана у цій ситуації реакція від жінки не співпадає з реальною. Бізнес
леді, яка звикла самостійно боротися за своє життя та майбутнє не потребує надлишкових сентиментів, про що й говорить своєму колезі відкрито “Don’t ever do that again,
Peter. Проте, не зважаючи на зміщення соціальних норм поведінки емансипованих жінок, незручно себе почуває чоловік he left hastily, feeling foolish. Характерною рисою
застосування стратегії сумнівів у адекватності емоційних станів у даному разі є протиставлення емоційних переживань, що призводить до інтенсифікації несприятливого
емоційного фону та розриву комунікації.
Ще однією стратегією спрямованою на дисонанс є емоційно-роз’єднувальна стратегія ігнорування емоцій застосовна у ситуаціях, коли інтерактант, попри те, що сприйняв
та правильно інтерпретував емоцію, свідомо та однозначно уникає визнання цього у ході
взаємодії або навмисно поводиться усупереч переживанням співрозмовника. Свідоме нехтування емоційним станом співрозмовника є граничним прикладом конфронтативних
взаємовідносин, як правило, завчасно визначеним складником дискурсивної взаємодії
дивергентного характеру. Інтерактант розраховує комунікативні ходи таким чином, що
при їх дотриманні емоційний стан його співрозмовника має бути не лише діаметрально
протилежним, а й характеризуватися відношеннями прямопропорційної залежності: чим
більше болю, наприклад, відчуває співрозмовник, тим задоволеніший «агресор». Заподіяння «психологічних збитків» інтерактантові, як у прикладі (8), супроводжується актами
фізичної розправи на тлі емоційного стану люті.
(8) The woman was petite and strikingly beautiful. /…/ The man who accompanied her
could not have been more different. He was a red-faced, beefy American, with slightly piggish
features and as big as a football player. /…/ “I’ll have a latte, sweetheart. Nonfat. Grande.” She
said, “I thought you would get one for me, like a gentleman.” “I’m not a gentleman and you are
not a f… lady. Not after you didn’t come home last night. So, we can forget about ladies and
gentlemen, okay?” She pouted, “Cheri, do not make a scene.” “You going to get it or not?” he
glared at her. “I’ve really had it with you, Marisa, you know that.” “You don’t own me, I do as
I please.” “You’ve” made that obvious” /…/ She said to the football player, “William, you are
tiresome.” “You want me to leave?” “Perhaps it is best.” “Oh, f.. you”, he said, and slapped her
(Crichton, 136-137).
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Асоціальна природа агресії виключає необхідність слідуванню конвенційним нормам вибору та вияву емоцій. Відсторонення та відчуженість від емоцій жінки з одного
боку, та байдужість до переживань чоловіка з іншого сприяють подальшому зростанню
агресії між співрозмовниками. В умовах подібної взаємодії звинувачення використовуються з метою демонстрації своєї зверхності та як результат безпорадності. Патовість
такого роду взаємодій полягає у бажанні свідомого заподіяння психічної шкоди опонентові.
Дискурсивна емоційна взаємодія у англомовному середовищі підпорядковується
соціокультурним нормам вибору, маніфестації, релевантності та кодифікації емоційних
переживань. Виконання конвенційних засад адекватної соціалізації емоцій сприяє конструктивній взаємодії, взаєморозумінню та синхронізації емоційних переживань. Свідоме ухилення від соціокультурних норм вияву емоцій та низький рівень емоційного
інтелекту призводить до емоційної дисгармонії та розриву комунікації.
Соціальна природа емоцій передбачає інтерактивну взаємодію в дискурсивному акті
розвитку емоційного фону, що можливе завдяки стратегіям: включення в емоцію, аналізу
адекватності емоції, сумнівів у адекватності емоції та ігнорування емоції. Набір відповідних комунікативних стратегій та конвенційні норми емоційної взаємодії комунікантів
складають емотивну мовну компетенцію. Тому розглядати емоційну комунікативну взаємодію необхідно, виходячи з точки зору екологічного фактору, тобто з позицій її продукування та розвитку співрозмовниками.
Перспективою подальшого дослідження вбачається виявлення етнокультурних факторів нормативної емоційної поведінки у англомовному дискурсі.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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(Томск, Россия)
РАДИОВЕДУЩИЙ КАК СУБЪЕКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

У публікації, спираючись на асоціативний експеримент, анкетування і дані інтернету виявляються параметри моделювання особистості радіоведучого, що відповідає
сучасним вимогам до ефективного здійснення професійної радіокомунікації.
Ключові слова: радіоведучий, мовна особистість, моделювання, асоціативний експеримент, анкетування.
В публикации с опорой на ассоциативный эксперимент, анкетирование и данные
интернета выявляются параметры моделирования личности радиоведущего, отвечающего современным требованиям к эффективному осуществлению профессиональной
радиокоммуникации.
Ключевые слова: радиоведущий, языковая личность, моделирование, ассоциативный
эксперимент, анкетирование.
Relying on the association experiment, questioning and data from the Internet the article
presents how parameters of modeling of the radio-presenter’s personality, which should meet
modern requirements for effective realization of professional radio-communication, are revealed.
Key words: radio-presenter, speech personality, modeling, association experiment, questioning.
В условиях конвергенции средств массовой коммуникации радио претерпело значительные изменения. Сегодня радиопрограмму можно прослушать, не только воспользовавшись радиоприёмником, но и посредством компьютера, как в режиме онлайн, так и в
записи; функцию радио могут выполнять современные мобильные телефоны, авторучки
и другие гаджеты. С развитием новых технологий радио, технической особенностью
которого традиционно считалось отсутствие визуализации, становится аудиально- визуальной формой коммуникации. Меняется функция адресата: радиослушатель может
слушать радио и благодаря интернету наблюдать за происходящим в эфире, становясь
таким образом «радиозрителем». По существу, можно говорить о появлении новой роли
у субъекта, включённого в массовую коммуникацию.
Два последних десятилетия отмечены специальным интересом к языковой личности,
реализующей себя в устном медиадискурсе; см., к примеру, работы Г.Н. Беспамятновой,
© Нестерова Н.Г., 2012
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М.А. Канчер [1; 2]. Л.В. Ениной и Э.В. Чепкиной исследуется проблема коллективной
и персональной самоидентичности журналиста, ведущего публичный диалог «по значимым социальным проблемам» [3: 159]. В работах Л.И. Ермоленкиной находит отражение изучение специфики речевого поведения радиоведущего, которая связывается с
ролью посредника между событием и аудиторией [4]. О.Р. Арслановой анализируются
особенности речи радиожурналиста на современных информационных радиостанциях.
В результате анализа автор приходит к заключению, что для слушателя информационной радиостанции восприятие речи журналиста связано не только с особой стилистикой,
лексикой и смысловым наполнением, но и с общей тональностью сообщения, поэтому
для аудитории весьма значимы произносительные и интонационные особенности ведущего, манера говорения, гендерная и возрастная принадлежность [5: 15].
П.Н. Босым радиоречь изучается в аспекте успешности/неуспешности, выявляются
причины коммуникативных неудач, при этом основная ответственность за успешность
коммуникативного акта закрепляется за радиоведущим [6]. Выявляется своеобразие
коммуникативных стратегий и тактик, реализуемых ведущими специальных радиопрограмм. Так, Т.Е. Арсеньевой ведётся изучение стратегий и тактик, к которым прибегают ведущие просветительской передачи «Говорим по-русски» на радиостанции «Эхо
Москвы» [7]. Спонтанный радиодискурс открывает новые возможности для изучения
языковой игры, которая С.В. Фащановой исследуется как коммуникативный и манипулятивный феномен [8].
Культурно-речевой аспект изучения радиодискурса представлен в альманахе «Журналистика и культура русской речи», который издаётся с 1996 факультетом журналистики МГУ им. Ломоносова. Значительное место в нём занимает исследование речи ведущих на радиостанциях, популярных среди молодёжи (Европа плюс, Серебряный дождь,
Русское Радио, РДВ, Максимум), «где очень ярко представлен новый тип ди-джея, молодого, раскованного, ироничного и говорящего всё, что приходит в голову» [9:72].
В условиях глобализации исследователей разных стран заботят общие проблемы.
Так, составляя речевой портрет современного болгарского журналиста, В. Попова в качестве одной из задач ставит «преодоление предрассудков и предубеждений, заложенных в обществе, к этой профессиональной группе» [10].
Языковая личность как феномен – это производное социальной среды, так как формируется в ней. В языковой личности преломляются многочисленные и противоречивые
воздействия профессиональных, социально-групповых, возрастных, половых и т.д. отношений, и в то же время это «активно действующий субъект, осознающий своё место в
мире людей и самоё себя, адекватно оценивающий свои достоинства и недостатки. Личность руководствуется собственными интересами и мотивами, утверждает свою индивидуальность, использует общепринятые нормы, правила деятельности и коммуникации»
[11: 4]. Отмеченные особенности полностью распространяются на языковую личность
радиоведущего, который выступает как субъект профессиональной массовой коммуникации. В данной статье в центре внимания – коллективная языковая личность радиоведущего как личность профессиональная, реализующая свои языковые и коммуникативные
особенности в сфере радиокоммуникации.
Свободный ассоциативный эксперимент на слово радио, проведённый среди 112
представителей молодёжной субкультуры, продемонстрировал, что радио по-прежнему
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является востребованным СМИ и используется в разных целях: как источник информации (в скобках здесь и далее приведены слова (словосочетания)-реакции и их количество: информация 15, новости 12, свежие новости 1, прогноз погоды 1, программа 1,
информационное 1, получение информации 1), основная же цель использования радио
связана с отдыхом, релаксацией, получением удовольствия (музыка 38, развлечение 5,
песня 5, хорошее настроение 3, мечта 2, танец 2, призы 1, фоновая музыка 1, заводящее
1, звуковой фон 1, рейтинг 1, relax 1 конкурс 1, позитив 1, помогающее не скучать 1,
улыбка 1).
Использование в качестве слов-реакций преимущественно традиционных понятий
даёт основание считать, что радио воспринимается прежде всего в его традиционной
форме трансляции (приёмник 17, волна 15, звук 8, антенна 5, эфир 4, магнитофон 4,
вещание 3, диктор 3, слушать 3, микрофон 2, динамик 2, прибор 2, слух 2, вещать 1,
эфирный 1, электромагнитная волна 1, провода 1, радист 1, Морзе1), реже ассоциируется с современными мобильными устройствами (сотовый 2, плеер 2, наушники 1, батарейки 1, диктофон 1, радиоэлектроника 1). В числе слов-реакций не последнее место
занимают названия радиостанций и радиодиапазона, на основании чего можно строить
предположения о наиболее востребованных в молодёжной среде радиоформатах (Fm 6,
Маяк 5, DFm 4, Европа Плюс 3, Радио Максимум 3, Сибирь 3, Наше радио 3, Авторадио
2, Питер Fm 2, Русское 2, Love Радио 2, Шансон 1, УКВ 1).
Главный субъект радиокоммуникации выступает как обобщённая или конкретная,
персонифицированная личность (ди-джей 6, ведущий 5, радиоведущий 1, журналист 1;
Попов 8, Чебатков 1); значимое положение занимает главный профессиональный «инструмент» ведущего (голос 10, дикция 1).
Немногочисленны ассоциации, указывающие на технические особенности радио как
средства массовой коммуникации (связь 1, частота 1, ритм 1, физика 1, шум 1), на
включённость его в ряд других СМИ (телевидение 4, телевизор 3, масс-медиа 1), вездесущность радио, удобство использования (кухня 3, подоконник 1, стол 1), возможность
слушать его при разных условиях (машина 2, автобус 1, автомобиль1) и в удобное время
(утро 2, день 1). Слова-стимулы содержат оценки: прямые и косвенные, преимущественно положительные, (доступность1, без него не могу 1, постоянно слушаю 1, с утра 1,
всегда 1, везде 1, плюс 1, динамичное 1, интересное 1, перспективный вид СМИ); реже
отрицательные (болтовня 2, хреновая музыка 1).
На вопрос «Какой радиоканал Вы слушаете чаще всего?» в ходе анкетирования получено 53 ответа: DFM 11, Love радио 5, Русское радио 5, Европа Плюс 4, Ретро FM 4, Радио Сибирь 4, Радио Рекорд 2, Наше радио 2, Маяк 2, Милицейская волна 2, Авторадио1,
Moskva.FM 1, Relax FM 1, Радио Максимум 1, Hit FM 1, Россия» 1, ГТРК Новосибирск
1, нет конкретного 2.
Следствием технических изменений стал рост рейтинга радио как канала СМИ,
повышение интереса к радио со стороны интернет-пользователей. Престиж работы в
качестве радиоведущего остается высоким, при этом меняются стандарты и критерии,
предъявляемые к ведущим, ди-джеям, что выдвигает в число приоритетных проблему
профессиональной подготовки современного радиожурналиста и радиоведущего. Эффективность решения обозначенной проблемы напрямую зависит от мотивации студентов к решению задач, нацеленных на профессиональное, компетентностное развитие
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личности. Обозначенная позиция обусловила включение студентов, будущих журналистов, в попытку моделирования образа идеального радиоведущего. С этой целью была
проведена серия ассоциативных экспериментов и анкетирование, которые были разделены по времени, чем объясняется, в частности, разное число участников.
В ходе анкетирования студентам предлагалось назвать пять характеристик, соответствующих образу идеального радиоведущего. В опросе приняли участие 102 студента
первого курса факультета журналистики ТГУ. Полученные данные свидетельствуют, что
большая часть студентов (91%) оценивает значимость произносительных качеств речи:
хорошую дикцию, отсутствие дефектов речи, картавости, отсутствие акцента. На
втором месте речевая грамотность: грамотная речь, логичность речи, знание языка, правильные ударения, верные формы слов и окончаний, смысловая законченность высказываний (88%). Третье место участники опроса отдали требованиям к интонации и голосу
(54%); оцениваются качества голоса: приятный голос, поставленный голос; обращается
внимание на интонацию и факторы, определяющие интонацию: тембр, темп речи. Далее следуют коммуникативные качества радиоведущего (44%), в числе которых отмечаются чувство юмора, артистизм, коммуникабельность, умение общаться с людьми,
находчивость. Другие коммуникативные характеристики, составляющие образ идеального радиоведущего, включают качества, соответствующие этической норме (вежливый,
тактичный, корректный, толерантный, лояльный, воспитанный, внимательный, эмоциональный) и подчёркивающие личностные качества: активный, энергичный, смекалистый, харизматичный.
Характеристики, отвечающие профессиональной компетентности, составляют 31%:
образованный, компетентный, широкий кругозор, эрудированный. Далее (по убывающей) следуют характеристики-требования, связанные с отношением к работе: трудолюбивый, ответственный, любовь к своей работе, пунктуальный, собранный; умение
отслеживать время – 9%. В числе редко встречающихся требований, предъявляемых к
идеальному радиоведущему, выделим развитую мимику.
Анкетирование выявило мнение студентов, в соответствии с которым радиоведущий
должен обладать прежде всего хорошей дикцией, нормами произношения, красивым голосом, грамотной речью. Обязательными качествами признаются чувство юмора, артистизм и находчивость. Меньше внимания обращается на образованность и интеллектуальные качества ведущего. По существу, студенты считают, что каждый человек с хорошей дикцией и правильным произношением может попробовать себя в работе на радио.
В ассоциативном эксперименте на слово радиоведущий (приняли участие 98 студентов. В ответах доминирующее положение заняла реакция микрофон 17, как профессионально значимое слово, внешний атрибут ведущего, менее представлены другие профессиональные атрибуты (ди-джей 10 , передача 4, наушники 3, с наушниками 1, программа
3, эфир 2, радио 2, новости 2, волна 1, радиостанция 1, радиостудия 1). Весьма важно
для исследования, что в свободном ассоциативном эксперименте, когда не предусмотрено специальное время для обдумывания, такое же положение, как и в анкетировании,
занимает голос 14 и конкретизирующие, а также семантически близкие к нему единицы
(приятный голос 1, сексуальный голос 1, интонация 2, дикция 1, тембр 1).
Значимое место среди реакций отводится интеллектуальным качествам ведущего
(интеллект, талант, умный, знающий, сообразительный), умению строить речь и со181

держанию речи, при этом за коннотациями , содержащимися в словах-реакциях, чётко
просматриваются неоднозначные оценки речевой способности радиоведущих (говорить
1, красноречие 1, спикер, язык, грамотный 1, спонтанный 1 – с одной стороны, и болтун
7, болтливый 2, очень болтливый 1, болтать 1, болтовня1, балабол 1– с другой). Многие
результаты ассоциативного эксперимента также коррелируют с данными, полученными в ходе анкетирования, в частности, отражающие неординарность языковой личности
радиоведущего (креатив 2, креативный 3, энергичный 1, интересный 1, заинтересовывающий 1, идеальный 1, солнечный1, необычный 1, оригинальный 1, яркий 1, бодрый 1,
оптимист; эмоциональные характеристики радиоведущего (весёлый 9, весельчак 1, весело 1, позитив 2, юмор 1, смешной 1, заводила, 1 хорошее настроение) соответствуют
стратегии «быть весёлым, когда тебя слушает многомиллионная страна» [12: 72]. Ассоциативный эксперимент даёт также некоторое представление о популярных ведущих,
программах, радиостанциях: Комолов 3, И. Крендель 2, Абрамов 1, Вася Эскобар 1, Глеб
Гагарин 1, Ольга Шелест 1, Фоменко 1, Юлия Радуга 1, Эхо Москвы 1, Русские перцы 1.
Изучению мнения целевой аудитории способствовали данные сайта prof.biografguru.
ru, где в числе качеств радиоведущего, обеспечивающих успешность в профессии, отмечаются: общительность, отличная память, раскованность, энергичность, решительность, чувство юмора, фото-киногеничность, эрудированность, лабильность
(гибкость) мышления; способность к импровизации, выносливость, сильный, красивый
голос, находчивость, развитая словесно-логическая память, доброжелательность, обаяние, умение устанавливать необходимые контакты и вести беседу, хорошо развитые
дикция и артикуляция. Приведённые на сайте данные демонстрируют, что целевой аудиторией на первое место выдвигаются интеллектуальные и коммуникативные качества
ведущего, произносительные способности оказываются в конце рейтинга.
В ряду приводимых профессиональных качеств обращает на себя внимание фотокиногеничность. Это качество и развитая мимика (отмечено студентами), вероятно, обусловлены подчёркнутым выше влиянием интернета. Кроме того, многие радиостанции
рекламируют себя посредством телевидения, что даёт визуальное представление о радиоведущих, которых адресат привык воспринимать аудиально.
Результаты опроса, посвящённого изучению профессиональных качеств ди-джея,
представлены также на сайте www.getonair.ru. Большинство посетителей данного сайта
– потенциальные интернет-радиослушатели, которые, как показывает опрос, отмечают
готовность воспринимать прежде всего умного ведущего с хорошим чувством юмора.
Итоги голосования пользователей демонстрируют, что на первое место выдвигаются интеллектуальные качества личности ведущего (здесь данные удобнее представить в процентах): умный (40%), с чувством юмора (30%), красноречивый (10%), харизматичный
(10%), доброжелательный (5 %), интеллигентный (5 %).
Рассмотрение вопроса о моделировании языковой, а точнее, коммуникативной, личности радиоведущего посредством привлечения различного эмпирического материала
позволяет сделать ряд выводов. В век информации и информатизации, когда в радиокоммуникации ведущие практически вытеснили дикторов, радиослушатели приветствуют
ведущего многогранного. Коммуникативный параметр требует от личности ведущего
функционировать в радиодискурсе, осуществляя свободное ведение эфира, диалога с
гостями, приглашёнными в студию, с радиослушателями. Языковой параметр отража182

ет требования к тезаурусу языковой личности ведущего как личности профессиональной, обладающей навыками ведения публичного общения, готового свободно говорить
о сложных проблемах. В ситуации, когда многие радиокомпании практикуют интернеттрансляции своих программ, радиоведущий должен строить общение по законам языка, быть эрудированным, быть личностью в нравственном, и в духовном плане, а также
иметь привлекательные внешние данные. Широкий спектр требований, предъявляемых
к личности современного радиоведущего, свидетельствует о необходимости отношения
к проблеме как значимой в профессиональной подготовке журналиста.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
У статті йдеться про одне з характерних явищ інтернет-комунікації, а особливо
соціальних мереж, - статусі. Виступаючи відображенням настрою або стану користувача на даний момент, статус часто формується відповідно до тенденції зближення
письмової та усної мови, що проявляється на різних рівнях мови.
Ключові слова: статус, усне мовлення, інтернет-комунікація.
В статье идет речь об одном из характерных явлений интернет-коммуникации, а
особенно социальных сетей, – статусе. Являясь отражением настроения или состояния пользователя в данный момент, статус зачастую свидетельствует о тенденции
сближения письменной и устной речи, что проявляется на разных уровнях языка.
Ключевые слова: статус, устная речь, интернет-коммуникация.
This article is about one of the characteristic features of the Internet-communication,
especially of social communities, - status. Being the reflection of a user’s mood or state at
the moment, status is often built up according to the tendency of written and oral speech
convergence, which becomes apparent at different speech levels.
Key words: status, oral speech, Internet-communication.
Функционирование языка в интернете заслуживает особого внимания. Современная
коммуникация – электронная почта, общение при помощи форумов, общение при помощи интернет-пейджеров и чатов, смс-общение – подразумевают достаточно оперативный, сжатый жанр, общение, которое максимально приближено к устному общению, но
не является им. Основным местом реализации такого общения становится интернет. С
точки зрения лингвистики, интернет – это особая коммуникативная среда, место функционирования языка, никогда ранее не существовавшее. Многие ученые полагают, что
на данный момент можно говорить о формировании особой дисциплинарной парадигмы
«Лингвистика Интернета». Это научное направление должно соединить подходы различных научных дисциплин: психолингвистики, социолингвистики, лингвистики текста и т.д.
Т.Ю. Виноградова говорит о нескольких отличительных особенностях общения через Интернет. Одна из наиболее важных – анонимность. Несмотря на то, что иногда в
социальных сетях возможно получить некоторые сведения анкетного характера о собеседнике, они недостаточны для реального восприятия личности. Чаще всего, при виртуальном общении наблюдается скрывание или презентация ложных сведений о себе.
Собеседники, не видя друг друга в глаза, даже если знакомы лично, зачастую чувствуют
себя гораздо более раскованными в выборе языковых средств. Поэтому общение через
интернет подразумевает определенную выразительность, которую иногда просто невозможно допустить в устной речи или «бумажной» переписке. Вследствие подобной анонимности и безнаказанности в Интернете проявляется и другая особенность, связанная
со снижением психологического и социального риска в процессе общения - аффективная
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раскрепощенность, ненормативность и некоторая безответственность участников общения. С другой стороны, к ложной информации может привести и тот факт, что пользователи стремятся к нетипичному, нестандартному поведению, презентуют себя с иной
стороны, проигрывают роли, необычные для них вне сети. Кроме того, эмоциональный
компонент затруднен, но собеседники стремятся к эмоциональному наполнению текста,
которое может осуществляться несколькими способами: с помощью специальных значков, описанием эмоций словами в скобках после текста или с помощью особенностей
устной речи на разных языковых уровнях. Еще одной особенностью общения в интернете является добровольность контактов – пользователь сам завязывает контакты и уходит
от них [1: 63-67].
Именно с этими характерными чертами связан тот факт, что, излагая в письменной
форме свои мысли в естественных условиях общения, человек зачастую не заботится
о редакции и коррекции своего сообщения. Так, нормы кодифицированной письменной речи нарушаются из-за опечаток, которые автор не успевает исправить, так как нет
времени на редактирование письменного текста. Подобные оговорки и недоговорки
существуют и в устной речи, но будучи непосредственно облеченными в письменную
форму, они производят впечатление небрежности и неправильности. Человек сегодня,
ежедневно сталкиваясь с огромным потоком информации, воспринимает только ее суть,
перестает обращать внимание на ее форму, постепенно привыкая к некоторым ошибкам.
В подобной ситуации единственно значимым параметром является коммуникативная достаточность: если адресат понимает мысль автора, значит, текст является коммуникативно-эффективным.
В современной коммуникативной среде происходит активный процесс изменения соотношения между письменной и устной формами речи. Рассмотрим, почему это происходит. Традиционно язык имеет две формы речи: устную и письменную, которые характеризуются особенностями как лексического состава, так и грамматической структуры.
Устная речь – это звучащая речь, применяемая для непосредственного общения. Благодаря интонационному разнообразию – темпу, ритму, паузам, - а также жесто-мимическому
каналу устная речь может передать все богатство чувств, настроений и переживаний
человека: эмоциональное состояние, согласие/несогласие, удивление, гнев, радость и
т.д. Одной из особенностей устной речи является отсутствие возможности вернуться в
какой-то определенный момент речи еще раз, поэтому говорящему приходится говорить
и мыслить одновременно. В силу этого устной речи могут быть свойственны следующие
характеристики: неплавность, преобладание простых нераспространенных конструкций, членение высказывания на короткие сегменты, уточнения, неполные предложения,
дистантное расположение синтаксически связанных единиц, постановка коммуникативно важных компонентов в инициальную позицию и т.д.
Основной функцией письменной речи является фиксация устной речи. Письмо служит средством коммуникации между людьми, когда непосредственное общение невозможно. Письменная речь дает пишущему возможность продумывать речь, возвращаться
к написанному ранее, перестраивать части текста, заменять слова, уточнять, осуществлять длительный поиск форм выражения мислей и, наконец, воспользоваться справочниками и словарями. В письменной речи, в отличие от устной, порядок слов в предложении закрепленный, инверсия нетипична. Для письменной речи характерны сложные
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синтаксические конструкции, распространенные предложения, причастные и деепричастные обороты, вставные конструкции.
С возникновением Интернета, огромной новой сферы коммуникации, можно утверждать, что появился некий промежуточный тип коммуникации, который в каком-то
смысле является письменным (визуальным), а в каком-то – устным. «Механизм гибридизации устной и письменной форм языка в Интернет-коммуникации основан на том,
что <…> актуализируется лишь часть признаков как устной, так и письменной речи, а
остальные дифференциальные признаки нейтрализуются, что и формирует гибридный
характер формы существования языка в Интернет-коммуникации» [2: 6]. А.В. Кузнецов
считает, что есть два значительных отличия, позволяющих отделить сферу общения в
сети от устной речи: во-первых, у пользователя сети есть хотя бы минимум времени для
обдумывания текста сообщения, а во-вторых, пользователь всегда видит свое сообщение перед отправкой, чего не бывает в устной речи [3: 24-26]. По способу восприятия
– это, безусловно, визуальная речь, то есть воспринимается глазами. Мы можем делать
длительные паузы во время разговора, что недопустимо во время устной беседы – отправитель сообщения может ожидать ответ в течение длительного времени, в течение
нескольких дней, учитывая занятость адресата, возможности доступа к Интернету и т.д.,
хотя многие средства связи предполагают моментальный ответ. С точки зрения структуры используемого языка такая речь является устной.
Однако, это средство общения больше, чем просто гибрид письма и речи. Электронные тексты обнаруживают непостоянность, синхронность (будучи доступны на многих
компьютерах сразу), они обладают проницаемыми границами (из-за возможности текста
быть объединённым внутри других текстов или содержать ссылки на другие тексты).
Все эти особенности накладывают отпечаток на язык, и вместе с признаками, свойственными устной и письменной форме речи, делают язык Интернета настоящим третьим
средством общения [4: 11].
Рассмотрим, что представляет собой так называемый статус в социальных сетях.
Толковый словарь русского языка под редакцией С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой определяет слово «статус» следующим образом: «СТАТУС, -а, м. 1. Сложившееся состояние,
положение (книжн.). С. общественных отношений, жизни общества. 2. Правовое положение (спец.). Правовой с. гражданина. Поселку присвоен с. города [5]».
Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А. Кузнецова приводит
следующее определение слова «статус»: «СТАТУС, -а; м. [лат. status] 1. Совокупность
прав и обязанностей гражданина или юридического лица. С. зоны свободного предпринимательства. Дипломатический с. С. независимости государства. 2. Положение, состояние. Его с. в коллективе достаточно высок. Иметь с. доктора наук. Прошу уважать мой
с. Социальный с.» [6].
Толковый словарь иноязычных слов под редакцией Крысина Л.П. определяет слово
«статус» как «правовое положение, состояние. Социальный с. С. депутата» [7].
Обобщая приведенные определения, выявляем дифференциальные признаки понятия «статус»: 1. Правовое положение, права и обязанности. 2. Сложившееся положение,
состояние.
К какому же определению можно отнести статусы в социальных сетях? Изначально
статусы появились в интернет-пейджерах, таких как ICQ, в виде графических смайликов
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и обозначали занятость или настроение пользователя. С появлением социальных сетей
стали широко применяться текстовые статусы. Пользователь сам устанавливает статус,
когда хочет поделиться с другими пользователями настроением, новостями из собственной жизни, шуткой или интересным изречением. Таким образом, в современном мире
происходит расширение значения слова «статус» за счет употребления его в контексте
Интернет-коммуникации. «Самое заметное из изменений, происходящих в языке, - это
появление новых слов и – чуть менее яркое – появление новых значений», - пишет ученый-лингвист, занимающийся изучением современного русского языка, автор книги
«Русский язык на грани нервного срыва» М. Кронгауз [8: 9].
Статус является средством самопрезентации автора. Такая самопрезентация может
включать: имя пользователя (ник), аватар (картинку или фотографию, сопровождающую записи и комментарии пользователя, служащая его символом), список интересов/
антинтересов, дизайн Интернет-страницы. Через вербальные средства самопрезентации
– выбор имени, статуса и составление списка интересов – проявляет себя номинативная
способность автора и реализуется намеченная им линия речевого поведения, а также
основные черты виртуального образа, которые мы ожидаем увидеть в дальнейшем общении с автором.
А.А. Селютин говорит о двух типах коммуникантов. Пассивный коммуникант преследует единственную цель в Интернет-общении - получение информации, что соот
ветственно и формирует его интенции в коммуникативном процессе. Под активной
вовлеченностью пользователя мы подразумеваем иную ситуацию общения, когда коммуникант выполняет функции и автора, и реципиента, то есть не только принимает информацию, но и сам создает ее. Активный коммуникант, вступающий в процесс Интернетобщения, может преследовать четыре цели:
1) обмен информацией (подразумевает не только вербальное предоставление опреде
ленных данных, но также и обмен аудио- и видефайлами, графическими изображениями,
вложенными файлами и т. д.);
2) создание и поддержание контактов (коммуникант в зависимости от интенции может искать контакты, связанные с его биографией, профессиональной деятельностью,
сферой интересов и наклонностей, религиозными и нравственными ценностями);
3) повышение личного рейтинга (данная цель подразумевает самореализацию ком
муниканта посредством повышения личного рейтинга благодаря своим знаниями или
поступкам, а также как следствие степени пользы данного коммуниканта для сетевого
сообщества);
4) развлечение («общение ради общения» является одной из доминирующих целей
интернет-коммуникации).
Данные цели являются достаточно условными, они редко существуют независимо
друг от друга. Как правило, пользователь преследует сразу несколько целей, вступая в про
цесс интернет-общения, среди которых одна является прямой, а остальные - косвенными
[9: 141]. В зависимости от цели коммуникации, пользователь выбирает языковые средства.
Рассмотрим подробнее статусы в социальной сети vkontakte.ru как проявление специфики Интернет-коммуникации. Условно статусы можно разделить на несколько типов.
Первый тип статусов наиболее приближен к литературному языку. Это мудрые высказывания, цитаты известных людей, афоризмы. В такого рода статусах в наибольшей
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мере сохранены нормы кодифицированного языка. Например: «Мир внутри меня меняет
эту планету J»; «Жизнь – это коктейль из несовместимых ингредиентов»; «Что бы там
ни говорили, а для любимых всегда можно найти время»; «Доказывать, что мы помним и
гордимся, нужно не обрезками ленточек, а делами». Такие статусы выбираются из многочисленных источников и требуют минимума творческих способностей пользователя.
Ко второму типу можно отнести статусы, содержащие шутки, остроумные высказывания, комические ситуации. Г.В. Колшанский пишет, что, выбирая языковые средства
для такого типа статусов, пишущий осуществляет прагматическое воздействие на возможных читателей (интеллектуальное и эмоциональное), ожидая интерпретации своего
замысла. Помимо интеллектуального воздействия с помощью смыслового содержания,
такие статусы достигают эмоционального воздействия разными способами, например,
отклонением от норм, метафорическим употреблением слов, неконвенциональным построением фразы, языковой игрой [10: 146-147]. Языковая игра используется для усиления выразительности текста или для создания комического эффекта. Нарушая языковые нормы, она представляет собой мощное средство воздействия на аудиторию. На
принципе обыгрывания многозначности и омонимии построены многие примеры такого
вида языковой игры, как каламбур. Каламбур – это шутка, основанная на смысловом
объединении в одном контексте либо разных значений одного слова, либо разных слов
(словосочетаний), тождественных или сходных по звучанию: «Жену надо носить на руках, а уж на шею она сама сядет. Уже год как на своем месте и счастлива!» Приведенный
пример является сложным случаем, так как сочетает в себе два устойчивых выражения
(«носить на руках» и «садиться на шею»), подобранных по смыслу, в которых раскрываются одновременно фразеологическое и свободное значение. Фразеологизмы также
часто подвергаются трансформациям в статусах. Стремясь к речевой экспрессии, авторы
обращаются с устойчивым выражением как с сырьем, в результате чего возникают оригинальные словесные образы, привлекающие внимание: «Пространство рубят – щепки
летят». Первичное устойчивое выражение «Лес рубят – щепки летят» обретает новое
значение, не теряя при этом художественную образность.
Языковая игра часто строится на всевозможых тропах. Так, приведенный ниже пример является гиперболой, вызывающей комический эффект: «Если в вашем доме становится тихо, значит, ваш ребенок уже облизал ботинки, задушил кота, разрисовал обои и
теперь моет руки в унитазе…».
Сознательная деформация причинно-следственных отношений также вызывает комический эффект за счет возникновения алогизмов. Такое построение фразы гарантирует усиленный эффект обманутого ожидания, так как неожиданная ситуация является
причиной для сильного эмоционального потрясения. Это явление строится на контрасте
между психическим состоянием, вызванным ожиданием, и тем, что оно не оправдалось,
результатом чего становится проявление чувств: «Такая погода хорошая, надо себе чтонибудь купить»; «Весна… Из-под кроватей появляются первые весы…».
К третьему типу статусов можно отнести статусы, описывающие действительное состояние пользователя, его деятельность или новости на данный момент. Этот тип
статусов наиболее приближен к устной речи. Так, на фонетическом уровне появляются
особенности передачи манеры произношения на письме – фонографические элементы.
Автор может использовать в некоторых словах растягивание ударных гласных, применяя
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для этого графический способ повторения гласной несколько раз: «Надоеееело всё!!!!!!»
– в этом примере таким способом автор выражает досаду, но помимо этой эмоции, растягивание гласных может выражать удивление, иронию, положительную эмоциональную реакцию, гнев, радость и т.д.: «Аааааа! Вот этот дьявол, вселившийся в антенну
моего телевизора!»
Интерес для нас представляют случаи, связанные с редукцией, нейтрализацией гласных фонем, и прочие явления, которые обычно не отражаются в письменной форме.
Примером может быть тенденция к рассредоточению согласных, к уменьшению консонантной насыщенности текста. В кодифицированном языке такому упрощению подвержены группы из трех или двух согласных, например, группы, включающие звук [л’]: «Ну
скоко будут продолжаться эти дожди?....»
На синтаксическом уровне кодифицированные нормы игнорируются за счет следования тенденциям построения синтаксических конструкций устной речи. «ЦСКААМКАР… Смотрим…»; «ЦСКА-АМКАР… Посмотрели..»; «Я закован в гипс… Три недели кушать одной рукой…»; «Что-то весна не задалась… Может ну ее… и сразу лето?».
В приведенных примерах видно, что эллиптичные предложения позволяют облегчить
структуру языковой единицы и сэкономить речевые усилия пишущего. Пунктуация
также играет роль в построении высказываний – наличие многоточий передает определенные эмоции (например, грусть или задумчивость), подменяя паралингвистические
средства общения, невозможные в данной ситуации: «Приторно-сладкий дурманящий
запах цветущей акации настырно лезет сквозь закрытые окна… Ну кто придумал, что в
мае надо учиться?...»
Часто статусы такого типа включают в себя отступления от нормы сразу на нескольких языковых уровнях. Большое количество восклицательных знаков, многократное
повторение какой-либо буквы (имитирующее протяжность соответствующего звука),
использование заглавных букв, звукоподражание, множественные смайлики являются
способом передать экспрессивно окрашенные сообщения. А именно в разговорной речи
экспрессивно-оценочные языковые пласты занимают значительное место. Приведем
примеры таких статусов: «ЫЫЫЫЫЫЫ =DDDD столько теплых слов! Как же приятно!!!!!!»; «МИНУС СЕЕЕССИЯ!!!!!!»; «БАКАЛАРРРРВ)))))))))».
Итак, язык тесно связан с действительностью, с жизнью общества, язык хранит культурные ценности – в лексике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах письменной и устной речи. Каждая научно-техническая революция, если её рассматривать как возникновение какой-то новой системы, сопровождается лингвистической революцией. Формирующийся язык отражает
полностью и адекватно развитие данного аспекта культуры и влияет на общие языковые
процессы, происходящие в обществе. «Язык, который существует в меняющемся мире
и не меняется сам, перестает выполнять свою функцию. <…> Более того, запаздывание
изменений приносит обывателям значительное неудобство» - пишет М. Кронгауз [8: 10].
Отклонение от кодифицированных норм письменного языка, слияние двух форм речи –
письменной и устной, - а также использование возможностей обеих объясняется главной
задачей Интернет-коммуникации: донести информацию до собеседника, сделать общение коммуникативно-эффективным. Статусы, являясь типичным примером современного общения в сети Интернет, наглядно демонстрируют это.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ
СМС-КОМУНІКАЦІЇ
Стаття присвячена дослідженню фразеологічних одиниць в сучасній німецькомовній смс-комунікації. Здійснюється аналіз структури, семантики та функціонування
фразеологічних одиниць в смс-повідомленнях.
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Статья посвящена изучению фразеологических единиц в современной немецкоязычной
смс-комуникации. Анализируются структура, семантика и функционирование фразеологических единиц в смс-сообщениях.
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Цілком очевидним є факт того, що життя людини ХХІ-го століття визначається надзвичайно інтенсивним використанням комп’ютерів та інформаційних технологій в усіх
сферах її життєдіяльності. Швидкі темпи розвитку та вдосконалення новітніх різновидів комунікації, до яких належать Інтернет-комунікація, соціальні мережі, чат, СМСкомунікація тощо, окреслюють широкі перспективи лінгвістичних досліджень щодо
різноманітних аспектів мовних одиниць, що вживаються в будь-яких опосередкованих
комунікаційних процесах.
Новітні засоби комунікації, що ґрунтуються на різноманітних різновидах інформаційних технологій, інтегрують в одну систему письмове та усне мовлення, текст, звук,
зображення та ін., впливаючи на розвиток мови, особливо на зміни в її лексичному складі. Вітчизняні та закордонні вчені різних лінгвістичних шкіл займаються вивченням
особливостей Інтернет-комунікації [1], визначають характерні ознаки мовних засобів в
електронному листуванні [2], чатах [3], смс-комунікації [4; 5; 6] та ін.
Проте, слід зазначити, що багато мовних явищ в окреслених видах комунікації вимагають більш глибокого і детального дослідження, йдеться, напр., про особливості використання фразеологічних одиниць в смс-комунікації, що і визначає актуальність та
новизну лінгвістичного дослідження у цій площині.
Недостатній рівень висвітлення окресленої проблематики в сучасному мовознавстві,
а також багатогранність об’єкта дослідження визначають мету цієї статті, що полягає
в аналізі фразеологічних одиниць сучасної німецької мови, які вживаються в сучасній
німецькомовній смс-комунікації, та визначенні їхніх структурно-семантичних ознак й
особливостей функціонування.
Об’єктом нашого дослідження є фразеологічні одиниці, що використовуються носіями німецької мови в смс-повідомленнях, предметом – структурно-семантичні ознаки
визначених фразеологічних одиниць та їхній функціональний аспект.
Матеріалом проведеного аналізу слугували німецькомовні смс-повідомлення, опрацьовані авторкою дослідження під час стажування у Регенсбурзькому університеті (Німеччина 2011 р.), а також смс-повідомлення, зібрані мовознавцями-дослідниками Гановерського університету [7] та засновниками Інтернет-сторінки «SMSvonGesternNAcht.
Zitate und Sprüche von deinem Handy» [8].
Поява мобільного зв’язку наприкінці ХХ-го століття, постійне вдосконалення можливостей мобільного телефону як засобу зв’язку, що використовується не тільки для
усного, а й для писемного спілкування, а також є невід’ємним атрибутом індивідуальної
та масової комунікації сучасної людини, сприяло виникненню нового різновиду писемної опосередкованої комунікації – смс-комунікації, яка святкує у цьому році своє двадцятиріччя [9].
Смс-комунікація найбільш розповсюджена серед дітей, молоді та людей середнього
віку, оскільки саме ця вікова категорія шукає необмеженого повноцінного спілкування.
Крім того, молоде покоління завжди більш легко використовує усе нове, що з’являється
в сучасному світі.
Зазначимо, що згідно з останніми статистичними дослідженнями німецької агенції
BITKOM, у 2010 році у ФРН було відправлено 41,3 мільярди смс-повідомлень, тобто
1 300 смс за одну секунду, що становить на 20% більше, ніж у 2009 році. Кожний мешканець Німеччини віком від 14 років відправляє за рік приблизно 700 смс-повідомлень [9].
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Завдяки широкому вживанню мобільного телефону для спілкування будь-де та будь-коли
в німецькій мові навіть виникли нові номінативні одиниці, що характеризують молоде
покоління Німеччини: «Handy-Generation», «GenerationSMS», які співіснують з такими
одиницями як «neue Mediengeneration», «Windowsgeneration», «Generation @» [10].
Відомо, що смс-комунікація є опосередкованою інтерактивною міжособистісною
комунікацією, що відбувається шляхом обміну смс-повідомленнями, які містять у собі
160 знаків. Комунікація, опосередкована мобільним телефоном, відбувається за своїми
правилами та законами, що безпосередньо впливають як на сам процес спілкування, так
і на мовлення в цілому, яке визначається деякими лінгвістами сучасності як усним за
концепцією та писемним за засобом реалізації водночас [11; 12].
Під час смс-комунікації виникають нові види скорочення інформації, зумовлені
принципом економії, специфічне використання знаків пунктуації або відмова від їхнього застосування, вживання в писемному мовленні невербальних засобів спілкування,
смайлів, емотиконів та ін. На думку П. Шлобінськи, всі ці ознаки свідчать не про занепад
мови, як вважають 48% німецького населення, а лише про неформальний стиль комунікації, коли важливою є швидкість процесу спілкування, а не граматично правильна
конструкція [13: 106-107; 126].
Смс-комунікації властивий свій етикет, що має свої мовні правила і норми, які регламентують мовну поведінку учасників комунікації шляхом обміну смс-повідомленнями.
Згідно з цими правилами і нормами відбираються мовні одиниці та іншомовні мовленнєві кліше, як правило, англомовні, які слугують виконанню головної функції спілкування
– комунікативній функції [ 14].
Результати дослідження фактичного матеріалу свідчать про те, що в смсповідомленнях використовуються такі нарізнооформлені мовні одиниці, які є фразеологічними одиницями (далі – ФО), тобто віртуальними мовними знаками, номінативними
одиницями з повним або частковим переосмисленням значення компонентів, яким властива експресивність, та які існують в мові як додатковий засіб вираження тих значень,
що викликають певні труднощі [15: 48].
Це ствердження ґрунтується на наявності у цих одиниць найважливіших істотних
ознак ФО, визначених багатьма лінгвістами сучасності [15: 48 ]:
1) нарізнооформленість – ці одиниці мови складаються не менше ніж з двох слів,
пов’язаних між собою зв’язком керування за законами синтаксису словосполучень;
2) ідіоматичність – значення ФО не випливає безпосередньо зі значень слів, з яких
вони складаються. Значення приписується ФО як єдиному цілому;
3) відтворюваність – ці мовні одиниці існують у мові у готовому вигляді, вони не
конструюються як будь-які вільні словосполучення чи речення, а автоматично відтворюються;
4) лексико-граматична стійкість, яка пояснюється, по-перше, відносно сталим складом лексичних компонентів ФО, варіативність яких можлива лише у межах фразеологічної варіативності або структурної синонімії, при цьому збереження семантичних інваріантів обов’язкове; по-друге, для більшості цих одиниць мови характерним є закріплений
порядок складових компонентів, які стоять у певних граматичних формах, тобто йдеться
про граматичну стійкість (морфологічну і синтаксичну).
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Згідно зі структурно-семантичною класифікацією [16: 182], ФО сучасної німецької
мови поділяються нами на три великі групи: 1) фразеологічні єдності (95%), 2) фразеологічні сполучення (0,5%) та 3) фразеологічні вирази (4,5%). Аналіз смс-повідомлень показав, що в нашому фактичному матеріалі представлені ФО усіх трьох видів. Розглянемо
це більш докладніше на прикладах.
1. Фразеологічні єдності. Фразеологічні єдності є семантично неподільними стійкими сполученнями з різною синтаксичною структурою, значення яких вмотивоване значенням компонентів, що зазнали семантичного трансформування. Фразеологічні єдності
становлять найбільшу групу ФО німецької мови, в якій виокремлюються дієслівні, іменникові та прислівникові ФО (лексико-синтаксична класифікація) [16: 181-182].
Аналіз матеріалу дослідження свідчить, що ФО цього різновиду складають найбільшу кількість ФО у смс-повідомленнях, а саме – 95%. Проаналізовані одиниці поділяються нами на наступні групи:
1). Дієслівні ФО (86%), різні за своєю синтаксичною структурою, напр., Präp + Sobl
+V, Adj + V, Sa+V та ін., виникають шляхом семантичної трансформації вільних словосполучень, частіше внаслідок метафоризації, та виконують в реченні в першу чергу
роль предиката: sich aus einer Affäre ziehen – «sich der Verantwortung entziehen; sich aus
einer schwierigen Situation befreien»; blau sein – «betrunken sein»; im Zelt sein – «da sein»;
Schmetterlinge im Bauch haben – «glücklich / aufgeregt sein; sich leicht fühlen; verliebt sein»;
einen Knall haben – «leicht verrückt sein »; jemandem den Kopf verdrehen – «jemanden
so stark beeindrucken, dass dieser an nichts anderes mehr denken kann; jemanden verliebt
machen; jemanden verwirren» і т.д. [17]:
(1) 15:21 Zwischenprüfung geschrieben juuuungeee!! – 15:21 ja stimmt ja ^^ und wie
wars? – 15:22 Ganz gut gelaufen. Kennst mich doch. Bis zum Tag davor nix machen und sich
dann überragend aus der Affäre ziehen [8].
(2) 06:04 Bin gleich da. Man bin ich noch blau. Bis gleich [8].
(3) 20:43 Schaaaaaatz?? Sag mal, siehst du die Schmetterlinge? – 20: 50 ä? Was für
Schmetterlinge? – 20:55 a, die in meinem Bauch :P ... ich liebe dich :P <3 [8].
(4) 19:24 Hey Oide bist noch im Zelt? – 19:40 Mio molto betrunko! Mi chiama
dichtsau! Baci von matschi! [8].
(5) 04:12 Hast du nen Knall? Wir sind nicht im Märchenwald, wo Einhörner Schmetterlinge
fressen, Regenbogen kotzen und Wölkchen pupsen, du Spacko! Mag dich trotzdem... [8].
(6) Hey Einstein, wann verdrehen wir den Männern wieder den Kopf mit deinem IQ? [7].
Згідно з проведеним аналізом встановлено, що найбільш вживаними ФО у смсповідомленнях є, по-перше, ФО (keinen) Bock auf etw. haben – «etwas nicht wollen;
unmotiviert oder unwillig sein, etwas zu tun» [17], оскільки значна частина досліджуваних
смс-повідомлень є запрошеннями зробити щось разом у вільний час, по-друге, ФО das
ist ein Hammer!, завдяки якій висловлюється оцінка певної ситуації. Ця ФО використовується найчастіше в модифікованому вигляді та, в залежності від контексту, має такі значення: «das ist ein Skandal / ein schwerer Schlag / schlimm / unerhört » та «das ist sensationell
/ unglaublich / eine (angenehme oder unangenehme) Überraschung» [17]:
(7) NADINE,SITZ VOR D COMPUTER+MACH BIO.WETTER IST SCH...!HAB KEINEN
BOCK MEHR AUF LA!MORGEN MUSS ES KLAPPEN.SCHÖNEN SO.WAREN GESTERN
AUFM SCHÜTZENP.GRUSS KIRSCHI [7].
193

(8) Wolln wir ins Kino gehen? Oder willst Du in Bett rein? - Kannst auch Sasha mitbringen,
wenn er bock hat.
(9) BIN IN vEGAS. DER HAMMER. DARF ICH DICH AUCH TANTE NENNEN? WIE
IST DER JUNGE? KUSS AN RAUL. KOMME SPÄT ENDE ENDE NÄCHSTE WOCHE ZU
EUCH [7].
(10) ..nn via mail versucht über Marge rauszufinden, ob sie was weiß etc. ist doch echt der
Hammer wieder mal! [7].
2). Іменникові ФО (6,5%), що становлять невелику групу у проаналізованих смсповідомленнях, мають синтаксичну структуру Adj. + Sn та є у більшості випадків лайливими словами, що використовуються з метою образи свого співрозмовника. Так, найбільш вживаними у смс-повідомленнях є лайлива та образлива ФО blöde Kuh – «eine
dumme, einfältige Frau» по відношенню до жінок і розмовні звертання до чоловіків alter
Schwede, alter Sack, що в залежності від контексту можуть сприйматися як образливо
«der alte Mann», так і іронічно « alter Kumpel, Freundchen, alter Kamerad» [17]:
(11) 1:27 Warum is M. denn so schnell aufs Klo gerannt? – 1:36 Als sich die blöde Kuh
permanent am Prosecco vergriffen hat hab ich ihr Tabasco ins Glas und als Aperol Sprizz
verkauft!!! [8].
(12) 07:56 Du blöde Kuh, komm her! Beweg dein Arsch hier her! Achso, gute Besserung.
[8].
(13) 15:49 Alter Schwede!! Gib nicht immer „sexuelle Gefälligkeit“ oder „Sexuelle
Dienstleistung“ im Betreff an, wenn du mir Geld überweist!!! Ich trau mich schon kaum mehr
an den Schalter in der Bank!! Niemand mag dich, wenn du so bist!!! [8].
(14) Hey, alter Sack, geh Sonntag klar, bis dann cu Dirki [7].
Зазначимо, що серед ФО цієї групи зустрічаються і такі номінативні одиниці, які мають позитивне забарвлення, але кількість таких ФО невелика, напр., ein helles Köpfchen
– «ein kluger / intelligenter Mensch» [17]:
(15) Ich habe bestanden! Mit 2- ! – Supei!! Du bist echt ein helles Kopfchen! Wird heute
abend gefeiert? Gruß J. [7].
3). Прислівникові ФО, що мають різноманітну синтаксичну структуру, виконують
в реченні в першу чергу роль обставини та поділяються на три великі групи: 1) ФО зі
структурою прийменниковою групи, 2) ФО-порівняння та 3) парні ФO [16: 187].
Проведений аналіз смс-повідомлень свідчить про те, що під час смс-комунікації
використовуються в першу чергу порівняльні ФО (2%) з синтаксичною структурою
[V] + Konj + S [Vergleichsgruppe bzw. -satz], напр., wie ein Penner – «ein ungepflegter /
disziplinloser / unfähiger Mensch sein; Obdachloser», voll wie ein Eimer sein– «betrunken
sein» [17]:
(16) 22:14 Alter!ich komm mir vor wie so‘n Penner! Sitz hier mit der flasche auf der bank
und es ist langweilig! ich werde dir in den folgenden 25 minuten einen einblick in das leben
eines temporären penners mit nahezu Hochschulreife gewähren. Die korrekte Interpunktation
werde ich dafür teilweise aus faulheitsgründen aussetzten. – 22:17 haha xD ts maul … [8].
(17) 02:59 O mein gott miemehr so bose vortrinken fühl mich wie son penner sitze auf ner
bank mit flasche in der hand hab keine anung wem die klamotten sin die ich trag und weiß kein
bisschen wo ich bin mirs kalt und ich hab hunger und weiß nix wo ich bin haha ich werd dich
jetzt leifbericht aus meinen leben als obdachloser geben [8].
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[8].

(18) 03:00 Du bist doch voll wie ein eimer!!? – 03:05 Ne ne ich bin voll wie drei eimer!

Зазначимо, що в останньому наведеному прикладі завдяки вживанню числівника
«drei» відбувається оказіональна гіперболізації значення ФО voll wie ein Eimer sein в
цілому.
Парні сполучення слів, тобто такі сполучення слів, які складаються з двох однорідних слів та поєднуються між собою за допомогою прийменників auf, bis, in, und фактично не зустрічаються. У проаналізованих смс-повідомленнях нами було знайдено
лише одну ФО (0,5%) із синтаксичною структурою Adv + Konj + Adv hin und weg sein
– «verblüfft / angenehm überrascht überwältigt sein; vor Begeisterung stumm sein» [17]:
(19) Hi dra! Meine nacht war der Hammer! Ich bin hin und weg! – habe die Dümmerwette
erfüllt!
ФО зі структурою прийменниковою групи в проаналізованому матеріалі нами не
було знайдено.
2. Фразеологічні сполучення. Фразеологічні сполучення – це словосполучення, характерною ознакою яких є те, що один із компонентів виступає з вільним значенням,
а другий – із зв’язним, фразеологічним значенням [16: 197]. У ході дослідження було
знайдено одну ФО (0,5%) зі структурою: Adj.+ Sn, в якій семантично трансформований
прикметник позначає постійну ознаку об’єкта позамовної дійсності, виділяючи його як
певний різновид певного роду, напр., ein rabenschwarzer Tag – «ein Unglückstag; ein Tag
voller Misserfolge»[17]:
(20) :-( EIN RABENSCHWARZER TAG HEUTE :-( WERDS IHM AUSRICHTEN :-(
ALLES KLAR BEI DIR? FREUE MICH AUF UNSER DATE AM FR :-) EINEN STRESSFREIEN
TAG WÜNSCHE ICH, GUK, ME [7].
3. Фразеологічні вирази. Фразеологічні вирази – стійкі звороти, які характеризуються предикатною сполучуваністю слів та є реченнями за своєю структурою [16: 192].
Серед них виділяють прислів’я та приказки, стійкі вигуки чи модальні речення, крилаті
вислови. У нашому досліджені було проаналізовано дві групи фразеологічних виразів:
1) стійкі вигуки і модальні речення (4 %) та 2) прислів’я та приказки (0,5%).
1). Стійких вигуки та модальні речення (4%), що вживаються в смс-повідомленнях,
є здебільшого розмовними ФО, у значній кількості випадків навіть грубими та вульгарними, та мають різноманітну структуру. Найбільш вживаними є наступні вигуки [17]: oh
mein Gott, oh Gott nochmal – «Ausruf der Verärgerung / Ungeduld / des Überdrusses »; ach du
scheiße – «Ausruf der Bestürzung / des Erstaunens / der Betroffenheit»; oh Mist – «Wertloses;
Misserfolg; Unsinn; Fehler; Unfug»:
(21) 8: 18 Ach du scheiße geradeaus laufen fällt aus wegen ist nicht [8].
(22) OH GOTT NOCHMAL! L. IST IN LISTE D PLAYMATES V FFN! ES GIBT ABER
BESSERE BILDER. VIELL GEWINNT SIE JA PLAYBOYSHOOTING, HAT NUR 32
KONKURRENTINNEN! GuK [7].
(23) Weißte jetzt schon, wo du bist? – nee keine ahnung – ach du scheiße dann frag doch
die leute da!
(24) 10:58 Heute ist der 11.1.11 und gleich ist 11:11Uhr und 11 sekunden. Wenn die welt
untergeht, sehn wir uns dann im paradies? – 11:15 Jaah wo bist du? Hier gibts obst und alle
sind nackt! 11:16 Oh Mist :D [8].
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2). За словами мовознавців [16: 194], прислів’я – це граматично й інтонаційно оформлені судження узагальнюючого змісту фольклорного походження, які співвідносяться з
реченням та характеризуються повсякденно-розмовною сферою вживання, а приказки –
словесні комплекси, організовані як речення, які на відміну від прислів’їв не формулюють певної закономірності чи правила. Прислів’я містить у собі загальний практичний
досвід певної національної спільноти.
Відомо, що прислів’я мають синтаксичну структуру простого або складного речення, тому зрозуміло, що їхнє вживання у повідомленні, обмеженому 160 знаками, є скоріше виключенням, ніж правилом. У ході нашого дослідження було знайдено лише одне
прислів’я (0,5%), що становило одне повноцінне смс-повідомлення:
(25) Wer sich zum Teufel zu Tische setzt, der muss sich vorher einen langen Löffel besorgen [7].
Зазначимо, що ця ФО – оказіональна мовна одиниця, яка виникла шляхом модифікації існуючого прислів’я «Wer mit dem Teufel frühstücken will, muß einen langen Löffel
haben», що походить із твору Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти». У цьому прислів’ї
йдеться про те, що у житті необхідно бути обережним, завжди на сторожі, а то потрапиш
до пекельного вогню [18].
Отже, проведений аналіз смс-повідомлень показав, що в сучасному німецькомовному смс-спілкуванні використовуються певні фразеологічні одиниці, різні за семантикою
та структурою. Ці одиниці позначають події та явища позамовної дійсності, почуття
та емоції тощо. Перспективою майбутніх досліджень у царині смс-комунікації можна вважати вивчення прагматичного аспекту вживання фразеологічних одиниць у смсповідомленнях, модифікацію синтаксичної структури фразеологічної одиниці внаслідок
принципу економії та ін.
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Стаття присвячена розгляду способів варіативної інтерпретації дійсності в сучасному публіцистичному тексті російською та англійською мовами.
Ключові слова: концепт, способи варіативної інтерпретації дійсності.
Статья посвящена рассмотрению способов вариативной интерпретации действительности в современном публицистическом тексте на русском и английском языках.
Ключевые слова: концепт, способы вариативной интерпретации действительности.
The article considers the ways of variative interpretation of reality in today’s journalistic
text in Russian and English languages.
Key words: concept, the ways of variative interpretation of reality.
Новостное сообщение должно объективно отражать действительность, то есть быть
истинным. Но «что есть истина?» Тысячелетия этот вопрос волнует людей. Концепты
истины и правды Н.Д. Арутюнова отнесла к разным дискурсам [1: 7-23]. Правила и стратегии какого дискурса – научного, религиозного или бытового – журналисты хотят и
могут использовать?
Необходимость изучать прагматический аспект газетных новостных сообщений
определяется тем, что в новостное сообщение журналисты «вкладывают» оценку события, необходимую данному СМИ и скрытую от некритично настроенного адресата.
В газетных новостных сообщениях популярна форма изложения, позволяющая журналистам соединять события причинно-следственной связью и тем самым давать скрытую
от адресата оценку информации. Тексты новостей помимо основной, информативной,
выполняют и дополнительные функции. Информация приобретает для читателя статус
«своего» знания и устанавливается психологическая связь между адресатом и адресантом. Поэтому читатель не выделяет в информации ложное или истинное пропозициональное содержание и не сомневается в искренности адресанта. Воздействие журналиста на адресата осуществляется на всех уровнях текста, даже на уровне композиции
статьи и ее расположения на газетной странице [2].
Журналисту необходимо как можно быстрее рассказать о событии, из-за этого используются существующие в языковой системе способы, как сделать истину о событии
более приемлемой для определенной социальной группы читателей. Эти способы настолько привычны для носителей языка, что не воспринимаются ими как сигналы ложного сообщения. Поэтому адресат текста обязан уметь различать истину и ту неполноценную информацию, которую автор хочет выдать за истинную. Какие элементы в тексте
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позволяют автору сделать эти понятия неразличимыми? Что помогает журналисту манипулировать восприятием текста читателем?
Каждому носителю языка необходимо знание способов вариативной интерпретации
действительности, чтобы понимать весь смысл текста. Задача лингвиста – показать, какими речевыми средствами журналист может воздействовать на сознание читателя так,
чтобы читатель не осознавал этого воздействия, и дать коммуникантам возможность
отличать информацию от пропаганды. Основной целью нашей работы является проведение комплексного анализа способов вариативной интерпретации действительности
журналистами «Российской газеты» и «New York Times. International Herald Tribune» в
текстах новостных сообщений, опубликованных в период с 20 сентября 2006 г. по 3 июня
2010 г. и касающихся военного переворота и кризиса в Таиланде.
В российских исследованиях широко представлен анализ базовых стратегий убеждения. Одной из первых в этой области была работа Ю.И. Левина [3: 594 – 605]. Ю.И.
Левин предложил типологию приемов, с помощью которых возможна модификация модели мира реципиента. Эти приемы не зависят от конкретного языка, но обеспечивают
желательные для говорящего эффекты речевого воздействия.
А.Н. Баранов, рассматривая лингвистические аспекты теории воздействия выделяет
лингвистические, коммуникативные, экстралингвистические, семиотические, когнитивные предпосылки языкового варьирования [4: 216 – 220]. К семиотическим предпосылкам относится использование преобразований в описании той или иной информации, в
которых с наибольшей точностью и полнотой представлены участники, компоненты и
особенности ситуации. Выделяются аннулирующие, фингирующие, индефинитизирующие и модальные преобразования.
О.И. Иссерс полагает, что из описанных приемов интерпретации ситуации или проблемы особое значение для моделирования в сознании адресата нужной говорящему
картины мира имеют стратегии редукционизма (упрощения) и компликации (усложнения, привнесения в ситуацию дополнительных компонентов), то есть аннулирующие и
фингирующие преобразования [5: 57].
Как журналисты двух популярных и доступных любому пользователю Интернета
изданий используют разновидности вариативной интерпретации действительности?
Аннулирующие преобразования исключают часть положения дел (например, время
или место события, некоторых участников события и т.п.).
Об употреблении аннулирующего преобразования в тексте на английском языке свидетельствует использование пассивного залога, при помощи которого опускается один
из наиболее важных элементов описываемой ситуации – субъект, выполняющий действие: Thailand has been embroiled in a political crisis for months; Mr.Thaksin’s government
has been also accused of rampant corruption… [6]. Грамматическая конструкция языка позволяет журналисту, не привлекая внимания читателя, опускать в тексте именование деятеля, поэтому этот способ использован американскими журналистами 30 раз в 28 статьях.
В «Российской газете» опускаются отношения свергнутого премьер-министра и
главнокомандующего вооруженными силами. Сообщая о заявлении премьер-министра,
«Российская газета» публикует: Чинават также запретил любые незаконные передвижения войск и вызвал в офис главы правительства главнокомандующего вооруженными
силами Сонтхи Буньяратглина [7]. «New York Times…» дает более детальную инфор199

мацию об отношениях двух политиков: Speaking for General Sondhi, who was puplicly
feuded with Mr. Thaskin, the spokerman said the military did not intend to rule the country
and would “hand power back to people”…The announcement came shortly after Mr.Thaksin,
in a television broadcast from New York, declared a state of emergency and effectively fired
General Sondhi [6].
При упоминании противоречивой политики свергнутого премьер-министра, «Российская газета» опускает как причины возмущения оппозиции (упомянуто лишь предприятие Shincorp, связанное с деятельностью Таксина), так и историю правления Таксина. Подробно действия премьер-министра описаны в «New York Times…»: An election
commission loyal to Mr. Thaksin set a new vote for Oct. 15, but its members were removed
and jailed by a court for malfeasance. A new commission has said that the election would be
delayed, a development seen as a setback for Mr. Thaksin… Mr. Thaksin’s party, Thai Rak Thai,
has won three elections by landslides — in 2001, 2005 and again in April — because of broad
support among rural voters, who have been the main beneficiaries of his populist policies.
He was widely expected to win any new election…But opposition to him has swelled among
the elite, mostly in Bangkok. Public indignation was heightened by his family’s tax-free sale
of its $1.9 billion stake in a giant telecommunications company to a Singapore company [6].
Без сопоставления текстов двух источников иногда проблематично обнаружить аннулирующие преобразования в российской газете, поскольку «New York Times. International
Herald Tribune» предоставляет читателю более развернутые нарративные тексты, нежели
«Российская газета». Российский читатель не замечает преобразований, потому что получает изначально редуцированную информацию.
Об аннулирующем преобразовании уместно говорить, анализируя высказывания,
подобные такому: Бесспорно, с 2001 года этот человек злоупотреблял популистскими
мерами и разного рода государственными субсидиями… [7]. Журналист, используя вводное слово в сильной позиции текста, утверждает, что всё, сказанное им, является истинным и вынуждает читателя заранее соглашаться с автором. Однако данное утверждение
порождает вопросы: какие же меры были чрезмерно использованы премьер-министром
и что позволяет журналисту утверждать это наверняка?
Фингирующие преобразования отмечены в текстах обоих анализируемых изданий.
Фингирующие преобразования зачастую дополняют аннулирующие. Об этих преобразованиях корректно говорить в случаях, когда в описание ситуации вводятся персонажи,
детали, предметы, изначально в ней отсутствующие. Этот тип преобразований скрывается за приемом «заговаривания зубов», за высказываниями не по существу дела и
т.п. Журналисты предоставляют читателям сведения, которые не имеют ценности для
раскрытия темы государственного переворота и свержения Таксина. Например, в повествование вводится деталь, создающая у читателя впечатление непосредственного наблюдателя события, позволяющая ему смотреть на происходящее с ироничной улыбкой,
то есть у читателя возникает задуманное журналистом восприятие сообщения: Так, несколько дней назад охрана внешнего периметра здания, где заседает Совет по демократическим реформам при конституционной монархии (СДРКМ) во главе с лидером путчистов генералом армии Сонтхи Бунъяраткалином, была передана женщинам-полицейским. Создается такое впечатление, что эти девушки на дежурстве решили устроить
конкурс «Мисс улыбка Таиланда» [8].
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Обратим внимание на то, что характер избыточной конкретизации различен: американские журналисты предпочитают указывать размеры денежных сумм, а также точно
называют меры высоты или расстояния. Называние точного количества людей (туристов,
пострадавших) и количественных особенностей работы аэропортов во время революционных событий характерно и для американской, и для российской газет. Избыточные
описания исторических фактов свойственны «Российской газете». Последовательность
в изложении событий или чьей-либо биографии с обязательным указанием года и даже
дня характеризует тексты американских журналистов и, создавая у читателя впечатление
беспристрастного сообщения факта, вызывает доверие адресата.
Наконец, модальные преобразования, в особенности оценочные обороты, применяются журналистами в «Российской газете» и в «New York Times. International Herald
Tribune» с целью сгладить негативное восприятие описываемых событий, навязать адресату мнение автора или редакции.
Журналисты «New York Times. International Herald Tribune» охотно используют оценочные суждения для характеристики участника события, при этом часто оценки «заимствуются»: подаются в цитатах. Этим создается впечатление объективности изложения,
отчужденности оценки от автора текста. Однако журналисты цитируют только те оценочные высказывания участников событий, которые их «устраивают». Приемлемая для
издания оценка усваивается читателем незаметно для него.
Кроме собственно оценочных слов функцию необходимой изданию категоризации
действительности читателем в текстах выполняют эвфемизмы. Нейтральные наименования и их оценочные синонимы почти одинаково соотнесены с фактами действительности, но эвфемизмы и дисфемизмы выражают позитивное или негативное отношение
говорящего к факту. Такие слова включают оценку в ядро своего лексического значения, представляют собой свернутые суждения, обладающие особой силой убеждения.
Обратим внимание на употребление слова мятежники в «Российской газете» наряду
со стилистически нейтральными оборотами вооруженные силы Таиланда, военные,
обозначающими социальные группы. Слово мятежники, являясь прагматическим синонимом нейтральных номинаций, определяет отношение говорящего к сообщаемому.
Квазисинонимы мятеж и революция в «Российской газете» используются как синонимы. Журналисты «New York Times. International Herald Tribune» употребляют существительное protesters, избегая использования слов rebel и riot: The army clashed with
demonstrators early Monday after thousands of antigovernment protesters defied a state of
emergency, massing in the streets, climbing on armored military vehicles and attacking the
prime minister’s motorcade [9].
Журналисты навязывают читателям мнения и в общих для автора и адресата пресуппозициях. Несмотря на то, что статистический анализ использования данного способа модального преобразования затруднен из-за разнообразия имплицитных сведений,
важность данного способа вариативной интерпретации действительности несомненна.
Позиция навязывается адресату в пресуппозициях, например, в российском тексте: Во
время предвыборной кампании Таксин позиционировал себя как успешного бизнесмена,
который знает, в каком направлении вести страну. Некоторые называли его азиатским
Берлускони [10]. Для понимания текста читатель должен быть осведомлен о политике
Сильвио Берлускони, о связанных с этой политикой событиях.
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Во всех анализированных нами статьях журналисты использовали способные создавать когнитивную реальность «стертые» метафоры. Эти метафоры «задают» нужные
авторам фреймы интерпретации читателями событий, людей и их действий.
Наша деятельность обусловлена нашей понятийной системой. Дж. Лакофф и
М. Джонсон убедительно показали, что “метафора проникает в повседневную жизнь,
причем не только в язык, но и в мышление и действие” [11: 387]. Существенная часть
социальной реальности осмысляется в базовых метафорах, принятых членами определенного социума. При этом метафоры определяют способ мышления, управляют поведением носителей языка. Благодаря этому метафоры участвуют в развитии текста.
Порождение текста с помощью концептуальных метафор описано Э. Лассан. Замысел текста Э. Лассан сопоставляет с бинарной оппозицией идей, так как говорящий
намеревается оценить явление с точки зрения имеющейся в его сознании ценностносмысловой сетки, а мысль – со сценарием-метафорой, концентрирующим все, что затем
разворачивается в тексте [12: 52]. Сценарий-метафора задает “основных действующих
лиц” и “перипетии сюжета” текста. Обусловленные метафорой номинации стимулируют
подходящие им фреймы; через характеристику основного элемента каждого слота интерпретируется деятельность субъекта [12: 51]. Использованные журналистами метафоры
разнообразны по классам, но все они задают фрейм интерпретации текста и события
читателем, напр., заголовок-метафора «направляет» размышления читателя, а подзаголовок дает нейтральное объяснение «Шелковый переворот в «стране улыбок». Военные
в Таиланде демонстрируют доброжелательное отношение к населению» [13].
Одним из активно используемых способов преобразования условно нейтрально описания события является указание на источник информации: с одной стороны, оно создает впечатление объективности передачи информации, а с другой стороны, формирует
нужное автору отношение к событию.
Большинство использованных в анализируемых текстах эксплицитных ссылок вводят читателей в заблуждение, а не проясняют ситуацию, поскольку читатели не имеют
возможности проверить достоверность источника.
Журналисты обеих газет чаще используют косвенные, а не прямые эксплицитные
ссылки на источник информации. Указание на источник при этом является условным и
не подтверждает подлинность информации.
В качестве ссылки на источник информации прямое и косвенное цитирование чаще
функционировало в анализируемых статьях американской газеты, чем российской.
Личные имена высших государственных чиновников и дипломатов, и реже – имена
деятелей оппозиции используются журналистами в роли ссылки на источник информации с целью убедить читателя в достоверности сообщения, следовательно, можно рассматривать их функционирование как одно из средств вариативной интерпретации действительности.
Наш материал показывает, что журналисты, используя все описанные лингвистами
типы преобразований условно нейтрального описания событий, выбирают различные
способы такого преобразования, даже ориентируясь на похожие социальные группы
читателей. О причинах сходств и различий корректно говорить, опираясь на масштабные исследования того, какие способы вариативной интерпретации действительности
предпочитают американские и российские журналисты, создающие тексты для разных и
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определенных социальных групп читателей. Такие исследования проводятся, однако их
еще недостаточно для убедительных выводов.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНЕ ЯВИЩЕ «ТЕКСТ У ТЕКСТІ»
В ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ
Статтю присвячено дослідженню інтертекстуального явища «текст у тексті»,
визначено форми вияву взаємопов’язаних текстів. Проаналізовано специфічні поєднання
двох текстів різних жанрів в одному текстовому просторі, що використовуються в
газетному дискурсі.
Ключові слова: «текст у тексті», інтертекстуальність, газетний дискурс, цитування.
Статья посвящена исследованию интертекстуального явления «текст в тексте»,
определены формы проявления взаимоcвязаных текстов. Проанализированы специфические сочетания двух текстов разных жанров в одном текстовом пространстве,
используемые в газетном дискурсе.
Ключевые слова: «текст в тексте», интертекстуальность, газетный дискурс, цитирование.
The article is devoted to the research of the intertextuality phenomenon «text in text»
certainly. Specific combinations of two texts of different genres in one text space, that are used
in newspaper discourse are analysed.
Key words: “text is in text”, intertextuality, newspaper discourse, quoting.
Термін «текст у тексті» було введено Ю. Лотманом на позначення явища взаємодії
двох текстів у межах одного текстового простору та обґрунтовано так: «Текст у тексті» –
це особлива риторична побудова, в якій відмінність у закодованості різних частин тексту
стає виявленим чинником авторської побудови і читацького сприйняття тексту» [1: 589].
Дослідник визначає дві основні функції тексту – передача знань і смислопородження.
Друга функція стосується інтертекстуальності, передбачає гетерогенність тексту, який
виступає як «система різних семіотичних просторів» [1: 584]. Н. Валгіна визначає поняття «текст у тексті» як «введення в авторський текст чужого тексту» [2: 34], ототожнюючи
його з інтертекстуальністю. Явище «текст у тексті» набуло поширення в лінгвістиці, але
воно характерно не для окремих елементів, які виявляють міжтекстову взаємодію, а для поєднання в одному тексті двох цілісних текстів, що увиразнює актуальність нашої розвідки.
З погляду теорії комунікації та структури комунікативного акту Р. Якобсона [3: 198]
у смислопородженні тексту увагу зосереджено на процесі кодування/декодування інформації: передбачено не лише просте подвійне кодування, а й своєрідна гра, пов’язана з
появою нових смислів, які вимагають подальшого декодування. У цьому аспекті Ю. Лотман розглядає текст як своєрідний «генератор» змісту.
Мета статті – простежити специфіку поєднання двох текстів, які утворюють явище «текст у тексті» в газетному дискурсі, що сприяє розв’язанню таких завдань: 1) проаналізувати жанр та особливість введення допоміжних творів до основного тексту; 2)
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визначити форми вияву явища інтертекстуальності «текст у тексті». Матеріалом дослідження є статті газет «Дзеркало тижня»(ДТ), «День»(Д), «Високий замок» (ВЗ), «Україна молода» (УМ), «Львівська газета»(ЛГ), «Молодь України»(МУ), «Сільські вісті»(СВ).
Серед текстів, що використовують у явищі «текст в тексті», зазначаємо: легенди,
анекдоти, листи, вірші, статті законів тощо. Слід зазначити й офіційні документи – статті Конституції, закони, кодекси, напр.: Документ нагадує: народ є носієм суверенітету,
єдиним джерелом влади, і він здійснює владу як безпосередньо, так і через органи
державної влади та органи місцевого самоврядування. (ДТ. №19.2009).
Офіційний характер документів вимагає подання їх без змін та авторських коментарів, у газетному тексті вони нагадують великі за обсягом цитати, але відрізняються тим,
що є не фрагментами, а цілісними текстами. В. Чернявська щодо описаного явища використовує термін «навмисно маркована інтертекстуальність» [4: 187].
Специфікою цього явища, в газетному дискурсі, є домінантний характер журналістського твору та другорядний – інтертекстуального елементу через його вторинність: цитований текст створений раніше, він або відомий реципієнтам, або був у складі іншого
твору чи становив окремий твір. Діалогічність тут реалізовано як актуалізацію міжтекстових відношень: інший текст постає з інших позицій, коли використаний у складі нового.
Якщо цитований текст поданий у зміненій формі або скорочений, то це необхідно
зазначити в переході від основного до допоміжного. Напр., подаємо лист у перекладі з
російської мови, тобто немає збігу з оригіналом:
Пропонуємо вашій увазі віднайдений в архіві СБУ лист (у перекладі з російської)
учасників націоналістичного підпілля в Яворівському районі Львівщини до колишнього
військовослужбовця Радянської армії Василя Гуріна, жителя села Рубіжне Ворошиловградської області (нині Луганщина), надісланий 18 березня 1949 р.
«...Дорогий Василю Федоровичу. Дуже був радий, коли отримав вашого листа.
Перед цим роздумував, як ви тепер живете, бо ж після демобілізації ми ще не мали
один від одного листів. Не дивуйтеся, що наше листування починається таким чином, але радянська влада не має довіри до своїх людей та іноді на пошті перевіряють
листи...
Наш лист здивує вас і, можливо, схвилює. Ми розуміємо вас, у Радянському Союзі
можна всього очікувати. Особливо провокації. Але нехай час буде найкращим свідком
тим, що мають справу з нами. На цьому листа свого завершую, коли отримаєте відпустку, заїжджайте до мене, дружина і син будуть раді.
Вітаю щиро – Ваш друг Андрій Остапович» (УМ. №206. 2009).
Ми скоротили листа, але в газетному виданні його надруковано без скорочень. Поданий лист оформлений як цитування, але це не фрагмент тексту, а цілісне утворення,
перехід до якого позначений зазначенням жанру, дати створення, адресата та можливого
адресанта. Вторинний характер уможливлює його неодноразове використання: може виступати прикладом або оригіналом в різних текстах.
Крім офіційних документів, «текст у тексті» утворюють ліричні твори невеликого обсягу, які цитуються повною мірою. Цитування ліричної поезії в журналістських
матеріалах – достатньо поширений прийом, зокрема якщо йдеться про аналітичні статті
або повідомлення. Цей різновид «тексту в тексті» подається в оригінальному вигляді і з
зазначенням автора та назви твору, лише в разі прецедентних текстів атрибуція непотріб205

на, напр.: Попри те, що поезією нібито цікавляться все менше, деякі українські видавці
дозволяють собі розкіш дарувати хай нечисленним шанувальникам таку екзотичну річ
як японська поезія. Зокрема київське видавництва «Грані–Т» видрукувало дві книжки
класичної японської поезії: збірку віршів Рьокана (1758—1831)... у перекладі відомого
японіста Івана Бондаренка.
Недовговічна,
Як жіноча врода,
Гірських жоржин,
що розуміли, краса –
Зірвати жаль
І не зірвати шкода!
Так написав Рьокан у одному своєму танка. І нам зрозумілий тонкий настрій жалю
і смутку... (УМ. №213.2009).
Жанр японської поезії – танка, характеризується невеликим обсягом, тому його цитування в повному варіанті є цілком виправданим. У таких випадках допоміжний текст
виконує роль ілюстрації. Семантичні зв’язки між текстами також наявні виключно в
основному тексті.
Крім авторської лірики, роль «тексту в тексті» може виконувати й народна поезія,
напр., обрядова: Цей Божий вісник прийшов у Назарет до Марії, і вона погодилася прийняти Спасителя у своє лоно... У колядці співається:
		
Небо і земля
нині торжествують,
ангели й люди
весело празнують!
Небо і земля знову разом, поєднані Любов’ю (УМ. №2. 2010).
Колядки невеликі за обсягом, тому їхнє використання є цілком доречним.
Поетичні твори та офіційні документи, що функціонують у незміненому, оригінальному вигляді в журналістському матеріалі повинні відповідати таким вимогам, як лаконічність, цілісність, вторинність, маркованість.
Інша ситуація, коли допоміжним текстом стають анекдоти, легенди, розповіді, тобто
тексти, не відтворені без змін, а переказані або передані автором зі збереженням змісту,
але без дотримання первинної форми, зокрема мовностилістичних засобів. Ці тексти, не
мають закріпленої літературної форми, їхній спосіб функціонування – усна передача.
Одним з поширених текстів вважаємо анекдот, який відрізняється лаконічністю, до
його ознак належать: анонімність – анекдоти не мають автора, бо кожний розповідає
його по-своєму; автентичного тексту анекдотів не існує; прикладний характер – він має
бути доречним, його розповідають за аналогією з дійсністю та темою розмови; синтетичність – оповідач є не лише співавтором цього твору, а й актором; комічність – анекдот пов’язаний з традицією «сміхової культури», його естетична цінність – викликати
посмішку, сміх, навіть якщо це «сміх крізь сльози» [5: 7]. Невеликий обсяг анекдотів
та їхня лаконічність уможливлює функціонування їх без скорочення, напр., матеріал
присвячений фінансуванню виборчої кампанії: Виходить як в анекдоті: «Де ти гроші
береш?» – «У тумбочці». – «А хто їх туди кладе?». Напередодні важливого етапу –
офіційного старту президентської кампанії – практично всі основні претенденти дали
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знати, звідки візьмуть два з половиною мільйона гривень для реєстраційної застави (ДТ.
№ 40.2009). Анекдоти наводяться як доречна аналогія, «паралельний» текст, який висвітлює певні семантичні «вузли» основного. Автор зберігає основні змістові елементи,
залишаючи без змін ідейне наповнення анекдоту, тому що його «канонічного» зразка не
існує.
В основному тексті зазначається жанр – анекдот, підкреслюючи його вторинний
характер. Він повинен бути добре відомим реципієнтам, а автор його нібито нагадує,
поєднуючи себе з аудиторією, напр.: Ті, кому добре «за тридцять», пам’ятають армійський анекдот: – Так от, ще раз пояснюю: куля летить за невидимою траєкторією! – Товаришу прапорщик! А як це – за невидимою траєкторією? – Пояснюю на
прикладі! От ти, Петренко, бачив струмінь комара? Оце і є – невидима траєкторія! Звісно, стаття не про комарів і навіть не про кажанів чи бджіл. Хочу поділитися
суб’єктивними думками про деякі аспекти й тенденції сьогоднішнього позиціонування
України на світових торговельних ринках (ДТ. №42.2009). У наведеному прикладі анекдот поданий на початку журналістського матеріалу, він налаштовує адресата на сприйняття подальшого тексту, виконує роль епіграфу. Читач, у якого анекдот викликає певні
асоціації, шукає в основному тексті аналогії, міркує, намагається зрозуміти настанову
автора через співвіднесення його з текстом.
Анекдот може і завершувати текст, узагальнюючи інформацію, наведену в ньому.
Автор свідомо не коментує зазначений анекдот і відповідну аналогію, він розраховує
на інтелектуального адресата, здатного до певної рецепції та аналізу, напр.: Попри всю
свою серйозність і важливість описаний епізод складних взаємовідносин вітчизняних
газовиків із підприємствами комунальної теплоенергетики викликає чомусь фольклорні
аналогії. Напевно, ділова культура залишилася на тому самому рівні. Тому на завершення – старий-престарий анекдот.
Російське село. Місцевий селянин Іван приходить до лихваря Абрама: – Абраме,
позич карбованця. – Гаразд, тільки через тиждень повернеш два. – Ну, добре... Потім
Абрам подумав і каже: – Знаєш, Іване, така справа... Не те щоб я тобі не довіряв...
Але залиши якусь заставу. – Та от хоча б сокиру візьми. – І ще, Іване... Я тут подумав
– тобі ж важко буде через тиждень відразу два карбованці повернути. Давай ти мені
карбованець зараз віддаси, а через тиждень – ще карбованець. Йде Іван додому і розмірковує: «Якось дивно виходить – сокири немає, грошей немає, та ще й карбованця
заборгував, а начебто усе правильно...» (ДТ. №21.2009).
Комічність або сатиричність цього жанру уможливлює перемикання уваги реципієнта з головної авторської думки на аналогії, наявні в анекдоті.
Наступним жанровим різновидом у взаємодії «текст у тексті» є легенда або невелика розповідь. Цей текст більший за обсягом, може дорівнювати основному, але все ж
виконує допоміжну функцію. Легенди наявні в газетному дискурсі переважно історичної
тематики. Іноді використовують історичні довідки, що становлять «текст у тексті», як
напр., у газеті «День» до багатьох матеріалів у кінці додають історичні довідки на кшталт:
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Чим є Десятинна церква для України
Для того, щоб уявити, чим є Десятинна церква для української історії, згадаємо,
коли і для чого вона будувалася й коли була зруйнована. Споруджено цей храм було за
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наказом великого київського князя Володимира приблизно у 988–996 роках. То була перша кам’яна церква часів Київської Русі, котра символізувала її культурне та політичне
піднесення, безпосередньо пов’язане з прийняттям – якраз в ті роки – християнства на
давньоукраїнських землях, а також втілювала суверенітет та державну могутність
Русі доби Володимира (Д. №90-91.2011).
Подібні історичні довідки не дуже великі за обсягом, вони уточнюють інформацію
основного тексту. Цілісний і завершений характер таких текстових елементів уможливлює їхнє відокремлене сприйняття. Автор не посилається на джерело інформації вторинного тексту, а передає зміст, вживаючи власні образні засоби.
Легенди тяжіють до епічних жанрів, перетворючи газетний матеріал на художньопубліцистичний твір, навіть якщо основний жанр і відрізняється. Інформаційні й аналітичні матеріали, в яких використано легенди, можна визначити як поліжанрові, напр.,
аналітична стаття, що порушує проблеми свободи слова: Спостерігаючи різні потворні
явища, санкціоновані свободою слова, замислюєшся над самою цінністю сумнівної можливості сказати все що заманеться, оприлюднити будь-яку думку. Принаймні хочеться побажати тим представникам ліберальних поглядів, котрі надто вже активно й
неперебірливо ратують за свободу слова, більше поважати слово і більше поважати
свободу.
…Розповідають, що одного разу російський імператор Олександр II і канцлер Німеччини Отто Бісмарк прогулювалися парком у Царському Селі під Петербургом.
На одному з газонів Бісмарк помітив солдата з рушницею і поцікавився, що він тут
охороняє. Олександр II відповів, що й сам не знає, але наведе потрібні довідки. Проте ніхто в палаці не міг дати чіткої відповіді. Лише один старезний слуга пригадав
розповідь свого діда, який жив за Катерини II. Якось у березні імператриця захотіла
погуляти в парку і помітила в снігу крихітний пролісок. Захоплюючись цим дивом
природи і побоюючись, що хтось зірве або затопче квіточку, Катерина наказала поставити вартового, щоб він охороняв пролісок. Розпорядження виконали, солдата
поставили, посаду внесли у відомість охорони Царськосільського палацу. І забули.
Минуло сто років, змінилися покоління, а посаду так ніхто і не зважився скасувати,
доки допитливий Бісмарк не поцікавився.
Такі ось вартовий біля проліска – наша свобода слова… (ДТ. 320.2009).
У розповіді легенди автор дотримується іншого стилю, ніж в основному тексті, він
подає її як епічний елемент публіцистичного тексту, проте це поєднання досить органічне. Маркери синтаксичного зв’язку та «навмисної інтертекстуальності» зазначені не перед легендою, а після неї, тому виникає ефект несподіваності для адресата, який відчуває
різкий тематичний і жанровий перехід між текстами, що позначено лише пунктуаційно.
Анекдоти, легенди, розповіді з огляду на усну форму функціонування не мають одного текстового зразка, що можна вважати оригіналом. Це уможливлює поступове «входження» допоміжного тексту в основний – у вигляді непрямого мовлення, напр.: Одна
з легенд розповідає, що колись на місці копалень польський король Ян Казимир загубив
перстень, і оскільки вельми поспішав, то позначив це місце хрестом на камені, аби пізніше відшукати згубу. Персня не знайшли, а ось навкруги побачили диво: з-під землі визирали кам’яні стовпи (ДТ. №29.2003). Легенда не порушує стиль твору, є органічним
елементом, але має чітко виражений вторинний характер.
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Отже, інтертекстуальне явище «текст в тексті» в газетному дискурсі має дві форми
вияву: 1) тотожне відтворення в основному тексті допоміжного без змін з такими ознаками другого, як цілісність, маркованість; 2) авторський переказ оригінального тексту,
для якого характерні стислість, вторинність, вільна мовна форма, варіативність змісту.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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ПРОЗА МАРКА ВОВЧКА ТА ГАННИ БАРВІНОК В УКРАЇНСЬКОМУ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ
У статті осмислюється внесок в ґендерну проблематику як українських письменників, так і зарубіжних (французької письменниці Жорж Санд, англійських письменниць – Елізабет Гаскелл, Шарлотти Бронте, Джордж Еліот). Акцентується увага на
ґендерному внеску в літературознавство українськими письменницями – Ольгою Кобилянською, Оленою Телігою, Лесею Українкою. На фоні українського та європейського
контексту висвітлюється місце прози Марка Вовчка та Ганни Барвінок.
Ключові слова: ґендерний підхід, феміністична літературна критика, ґендерні студії в літературі.
В статье идет речь о вкладе в гендерную проблематику как украинских писателей,
так и зарубежных (французской писательницы Жордж Санд, английских – Элизабет
Гаскелл, Шарлотты Бронтe, Джордж Элиот).
Внимание акцентируется на гендерном вкладе в литературоведение украинских писательниц – Ольги Кобылянской, Елены Телеги, Леси Украинки. На фоне украинского и
европейского контекстов освещается проза Марко Вовчок и Анны Барвинок.
Ключевые слова: гендерный подход, феминистическая литературная критика,
гендерные студии в литературе.
The article is devoted to gender problems, comprehended by both Ukrainian and foreign
writers (French writer George Sand, English writers Elizabeth Gaskell, Charlotte Bronte,
George Eliot). The role of gender approach, researched by Olga Kobylianska, Olena Teliga
and Lesia Ukrainka is actualized. Comparing the Ukrainian and European context the place
of Marko Vovchok’s and Hanna Barvinok’s prose is illustrated.
Key words: gender approach, gender criticism, feminist criticism.
Актуальність дослідження полягає в тому, що здійснюється ретельний перегляд
місця прози Ганни Барвінок та Марка Вовчка у європейському літературному контексті
поряд із Елізабет Гаскелл («Мері Бартон»), Шарлотти Бронте (Джейн Ейр), Джордж
Еліот («Млин на Флоссі», «Міддлмарч»), відомого фінського драматурга Мінни Кант
(«Дружина робітника», «Важкі долі», «Сюльві»), Елізи Ожешко («Дзюрдзі», «Марта»),
Габріелі Запольської («Мораль пані Дульської», «Із щоденника молодої дружини» ,
«Бездоганна жінка», «Про що не говорять», «Про що не хочуть навіть думати»), Божени
Немцової («Бабуся»). Також звертається увага на місце прози Марка Вовчка Та Ганни
© Бажан О.М., 2012
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Барвінок (перших жінок-письменниць) у українському контексті. Аналізується проблематика творчості Ольги Кобилянської, Олени Теліги, Наталі Кобринської тощо.
Мета роботи: з’ясування місця прози Марка Вовчка та Ганни Барвінок, проаналізованої в ґендерному аспекті, в європейському та українському літературних контекстах.
Реалізація основної мети передбачає вирішення таких конкретних завдань:
1. проаналізувати місце прози Марка Вовчка та Ганни Барвінок в європейському літературному контексті;
2. з’ясувати внесок письменниць у розвиток українського жіночого культурного і соціального руху.
Із локусів художнього світу Марка Вовчка та Ганни Барвінок випливає, що ґендер
відбиває складний соціокультурний процес не тільки формування суспільством жіночих та чоловічих ролей, характеризує відмінність у поведінці, емоційних і ментальних
характеристиках людини певної статі, а етапи перманентної перебудови його ґендерно
- нерівноправної системи на основі зародження нових цінностей та вимог, адже в основі усіх ґендерних досліджень лежить аналіз влади та домінування, які стверджуються в
суспільстві через соціальні ролі і взаємостосунки.
У творах Марка Вовчка та Ганни Барвінок «соціокультурний феномен» статі представлений вісьмома моделями характеротворення:
1. Духовна та душевна єдність чоловіка і жінки як андрогінів.
(Марка Вовчка «Свекруха», «Чумак»; Ганна Барвінок «Вірна пара», «До іншої ходить», «Забісована дівчина Настуся). 2. Українські чоловіки – мандрівники, постійно відсутні вдома, а жінки – берегині перебувають у стані постійного очікування (Марко
Вовчок «Три долі» «Павло Чорнокрил»; Ганна Барвінок «Накритка») 3. Патріархальний господар – надміру егоїстичний, а жінка – лялька, річ (Марко Вовчок «Три долі»і
«Одарка»; Ганна Барвінок «Праправнучка Баби Борця»).4. Представники вищого класу,
тобто панночки, пані, пани та паничі, – хижаки, деспоти, а найманці й покріпачені селяни – жертви морального та фізичного насилля, покріпачені жінки для панів – об’єкт
сексуального насилля (Марко Вовчок «Два сини», Ганна Барвінок «Молотники», «Не
було щастя зранку – не буде до останку»). 5. Матріархальні жінки – хижаки, демонічні
особи – їх чоловіки та навколишні жертви, об’єкт морального насилля (Марка Вовчка
«Сестра», «Три долі», «Інститутка», Ганна Барвінок «Вірна пара». 6. Батьки – господарі
життя власних дітей, а діти – об’єкт підкорення, жертви (Марко Вовчок «Три долі»,
Ганна Барвінок «Накритка»).7. Жінка – берегиня сім’ї, мати, а батько – господар, годувальник сім’ї.(Марко Вовчок «Горпина», Ганна Барвінок «Восени літо», «Домонтар») 8.
Жінка – берегиня сім’ї, мати, господар, годувальник сім’ї, а чоловік не здатний до будьякої діяльності. (Марко Вовчок «Козачка», Ганна Барвінок «Не було щастя змалку – не
буде до останку»).
Обох письменниць цікавили особистості-протестанти. Протест їх героїв проти ґендерної та класової дискримінації є не угрупований, а самостійний і виявляється не завжди в боротьбі, а часто у висловлюванні власної думки, що символізує зростання самосвідомості.
Проза Марка Вовчка та Ганни Барвінок, прочитана з ґендерних позиції, дозволяє
відслідкувати відповідну традицію не тільки в українській літературі, а й визначити їхнє
місце в європейському контексті.
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Не можемо залишити поза увагою, по суті, очільницю письменницького жіночого
руху, яка втілила власні ідеали жіночої незалежності й у своєму житті – Жорж Санд,
проте завважимо, що французька література ХІХ ст. не настільки, як англомовна, однозначно зреалізовує ґендерні проблеми. Так, англійські письменниці Елізабет Гаскелл,
Шарлотта Бронте, Джордж Еліот і самі були непересічними культурними діячами,
інтелектуально багатими особистостями. Елізабет Гаскелл (1810 – 1865) – дружина священника, член філантропічних організацій, найбільш відомий її роман «Мері
Бартон» (1848), в якому головна героїня – робітниця Мері, смілива, великої моральної сили та природженої шляхетності дівчина, що переживає глибинний внутрішній
конфлікт. Шарлотта Бронте (1816 – 1856) у своїй творчості проявила інтерес до проблем особистості поряд із пафосом утвердження романтичного ідеалу. Як і Жорж
Санд, Марко Вовчок, для публікації свого найпопулярнішого роману письменниця
використала чоловічий псевдонім Керрер Белл. У романі «Джейн Ейр» розгортається
боротьба гордої та незалежної героїні, яка прагне самостійного життя, з численними
перешкодами. У зображенні негативних явищ англійського суспільства спостерігається неабияка сатирична сила, з яким поєднується романтичне та таємниче начало.
Також під чоловічим іменем творила Джордж Еліот (1819 – 1880) (Мері Енн Еванс),
одна з найосвіченіших жінок свого часу, що вдавалася до соціально-філософського
осмислення проблем життя. У романі «Млин на Флоссі» Меггі Теллівер – дочка мірошника, відрізняється від оточення, чим викликає тривогу у родичів, адже, подібно
до героїнь Марка Вовчка та Ганни Барвінок вона самостійна, свободолюбива. Подібно і у творі «Міддлмарч» – Дороті Брук; вольова, рішуча дівчина, яка прагне стати
корисною суспільству.
Слов’янські письменниці зверталися до жіночих образів в розмаїтих проекціях. Так,
польська письменниця Еліза Ожешко (1841 – 1910) відома творами на селянську тему: у
повісті «Дзюрдзі» кульмінацією стає вбивство забобонними селянами молодої жінки Петруся, яка усіх лікувала травами, за що її вважали відьмою. Натомість повість «Марта»
(1876) присвячена суто проблемі жіночої емансипації, вражає трагічна загибель героїні,
яка не змогла врятуватись в суворому світі, адже вона – жінка. У зв’язку з цим варто
згадати й творчість Габріелі Запольської (1860 – 1921). Письменниця репрезентувала натуралістичну школу, перебувала під сильним впливом Е. Золя, створила цілу низку жіночих образів. Героїні – майже завжди безсильні, безвольні створіння, що нерідко ставали
жертвами чоловіків, це молоденькі служниці або дівчата, свідомість і життя яких спотворювалися наслідками виховання, міщанством, лицемірством суспільних ідеалів. Відтворюючи життя звичайної людини і сміливо беручись за теми, про які не прийнято було
писати – проституція, венеричні захворювання, деструкція сімейних стосунків тощо,
Г. Запольська глибоко занурювалася в психологію, і зокрема, жіночу. Назви її творів промовисто говорять самі про себе: «Мораль пані Дульської» (1894 – 96), «Із щоденника молодої дружини» (1899), «Бездоганна жінка» (1912), «Про що не говорять» (1909), «Про
що не хочуть навіть думати» (1914 ) та ін. [85; 64]. Що ж до чеської літератури, то твори
Божени Немцової (1820 – 1862) перейняті духовною перевагою селян над панством, насичені ідеалами просвітительства (роман «Бабуся»).
Ґендерний аналіз прози Марка Вовчка та Ганни Барвінок робить свій внесок у процес модернізації української літератури, продукуючи нові підходи і розвертаючи її об212

личчям в Європу, вписуючи прозу Марка Вовчка та Ганни Барвінок в один ряд із творами
провідних представниць світової літератури.
Натомість внесок письменниць у розвиток українського жіночого культурного і соціального руху важко переоцінити. Український феміністичний рух суттєво відрізнявся
за змістом від подібних культурних і соціальних явищ у інших країнах. Фемінізм для
українок не був війною статей, на відміну від європейського фемінізму, а сприймався у
контексті національно-визвольної боротьби. Суттєвим свідченням участі в національному русі жінок разом із чоловіками стала їх активна діяльність у київській, харківській,
чернігівській, одеській, полтавській Громадах. Жінки брали активну участь у створенні
Центральної ради. Серед найактивніших жіночих постатей слід було б згадати О. Пчілку,
С. Русову, Н. Кобринську, З. Мірну та ін. [10: 23 ].
У 1880-тих рр. в українській літературі завдяки громадській та творчій активності
Н. Кобринської («Дух часу»), О. Пчілки («Товаришка») та інших представників альманаху «Перший вінок», які взяли за власну творчу основу досвід своїх попередниць –
Марка Вовчка та Ганни Барвінок, прозвучав інтелігентний голос жінки, а разом з ним і
«феміністична ідея» (С. Павличко), яка згодом відіграла вирішальну роль у появі нової
наукової парадигми в дослідженні статі – ґендерної теорії.
Визначальна темою творчості О. Кобилянська було осмислення питань емансипації, що знайшло своє втілення у повістях «Людина» (1895) та «Царівна» (1896), у низці
оповідань, проникнутих сміливими революційними ідеями. Насичувала дискурс української культури ґендерною проблематикою і Леся Українка (1871 – 1915). Перебуваючи
«цілком у рамках європейського фемінізму і модернізму того часу, українська література
була введена Лесею Українкою та О. Кобилянською в західний контекст. Нічого подібного в українській літературі більше не повторилося» [10: 72]. Завдяки зусиллям зазначених феміністок члени різних українських партій чоловічої статі прийшли до висновку,
що в суспільстві має панувати статеве рівноправ’я.
Відомо, що у зв’язку з виникненням організації Союзу українок у 1921 р. відбувся
сплеск другої хвилі українського фемінізму, розквіт якого припав на 30-ті роки, період
керівництва М. Рудницької. Ґендерна та феміністська проблематика активно розглядалась у публіцистиці. Жінкам не тільки давали можливість друкувати свої твори, а й висловлювати критичні думки як фахового характеру, так і психологічного, з метою підтримання дискусії навколо болючих питань. Як тільки Західну Україну приєднали до СРСР,
більшовики фактично розігнали організацію.
Найяскравішою феміністкою міжвоєнного періоду вважається О. Теліга. Її неоромантична творчість охопила широке коло проблем, пов’язаних із місцем жінки поруч із
чоловіком-вояком. Від новаторського розуміння соціальних і побутових ролей чоловіка
і жінки, натхненних любов’ю до Батьківщини, особливо актуальних за умов еміграції,
вона створює свою неоромантичну версію андрогінної особистості, зреалізованої в активній життєвій позиції. Відродження феміністичної проблематики в дослідженнях та
засвоєння ґендерного підходу до художніх текстів насамперед притаманні добі постмодернізму, що також своєрідно осмислив творчість і життєвий шлях Марка Вовчка і Ганни
Барвінок.
Отже, як ми переконалися, творчість Марка Вовчка та Ганни Барвінок займає
об’єктивне місце в європейському та українському контексті.
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КРЫМСКИЙ КОНТЕКСТ КОНЦЕПТА «ДОМ»
В ДОЭМИГРАЦИОННОМ ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ
У статті досліджується кримський контекст реалізації концепту «дім» та його
ключові субконцепти в доеміграційній поезії М. Цвєтаєвої.
Ключові слова: М. Цвєтаєва, субконцепт, кримський контекст.
В статье исследуется крымский контекст реализации концепта «дом» и его
ключевые субконцепты в доэмиграционной поэзии М.Цветаевой.
Ключевые слова: М. Цветаева, концепт, субконцепт, крымский контекст.
In this paper the author investigates the Crimean context of the concept «house» and its
key subconcepts in the poetry by Marina Tsvetaeva.
Key words: Marina Tsvetaeva, subconcept, Crimean context.
Интерес к литературе первой волны русской эмиграции, усилившийся в последние
десятилетия, вполне закономерен: с утратой нравственных и духовных ориентиров,
многочисленными случаями отъезда наших соотечественников за рубеж вопросы родины и изгнания, дома и бездомья оказываются в центре внимания как исследователей,
так и широкой читательской аудитории: в словах давно ушедшего поколения, во взгляде
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из эмиграции чувствуется та правда об истории, в которой так нуждается современное
общество.
Несомненный интерес с этой точки зрения представляет особый художественный
мир М. Цветаевой, одной из самых противоречивых и самобытных поэтесс, оставившей
яркий след в русской литературе начала ХХ века.
Литературное наследие М. Цветаевой стало предметом изучения в ряде фундаментальных и исследовательских работ как в лингвистическом (Н.Г. Бабенко, И.Ю. Белякова, Н.Г. Гольцова, В.В. Жильцова, Л.В. Зубова, И.П. Оловянникова, О.Г. Ревзина, О.И.
Северская, Д. Таубман, К.Э. Штайн и др.), так и в литературоведческом аспекте (В.Ю.
Александров, С.А. Безменова, С.А. Гаспаров, Т.Н. Гурьева, С. Ельницкая, О.А. Клинг,
Е.Б. Коркина, Г.Т. Петкова, А.А. Саакянц, М.В. Серова, Е.К. Соболевская и др.).
В рамках современной парадигмы лингвистического знания концепт «дом» в творчестве М. Цветаевой рассматривается в диссертационных исследованиях С.Р. Габдуллиной «Концепт ДОМ/РОДИНА и его словесное воплощение в индивидуальном стиле
М. Цветаевой и поэзии русского зарубежья первой волны (Сопоставительный аспект)»
(2004), О.А. Фещенко «Концепт ДОМ в художественной картине мира М.И. Цветаевой
(на материале прозаических произведений)» (2005).
Вместе с тем, несмотря на неугасающий интерес ученых к творческому наследию
этого автора, когнитивный аспект поэтического наследия М. Цветаевой в литературоведении остается на периферии исследовательских интересов. Разделяя мнение доктора
филологических наук, профессора О.В. Резник, считаем, что использование концептанализа в литературоведении позволяет не только определить индивидуальную мировоззренческую позицию автора, но и «структурировать самый разнообразный материал,
описать специфику индивидуально-авторского мироощущения, реализованного в тексте» [1: 93].
Цель статьи – исследование крымского контекста реализации концепта «дом», выявление ключевых субконцептов в поэзии Марины Цветаевой доэмиграционного периода.
Будучи стержневым элементом в понятийном аппарате человеческого сознания, концепт представляет собой универсальное явление сложного характера. С учётом того, что
в современной науке существует несколько определений понятия «концепт» (А.П. Бабушкин, С.Г. Воркачёв, Д.С. Лихачёв, Е.С. Кубрякова, С.Х. Ляпин, Ю.С. Степанов), нами
в качестве рабочего определения использовано понимание концепта как многомерного
ментального образования, которое представляет собой составную часть культурной памяти любого объёма и является выражением индивидуальной мировоззренческой позиции автора. Разделяя мнение исследователя И.В. Постоловой, что «именно субконцепты
обеспечивают вариабельность главного концепта» [2: 1], считаем также актуальным и
значимым выявление ключевых субконцептов главного концепта «дом» в поэтическом
дискурсе М. Цветаевой.
Дом в значении «жилище», «защищенное, укромное пространство» в творчестве
М. Цветаевой раннего периода (1906-1914) эксплицитно реализуется в стихотворениях
«Наши царства» (1909-1910), «Книги в красном переплете» (1908-1910), «Домики старой Москвы» (1911), поэме «Чародей» (1914) и др.
Родительский дом для лирической героини – «рай детского житья», «золотые времена», где царит атмосфера любви и понимания, где верные друзья-книги открывают
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девочке-подростку целый мир. В стихотворении «Книги в красном переплете» читаем:
/ Дрожат на люстрах огоньки…/ Как хорошо за книгой Дома! [3: 35]. Мир детства – это
не только царство «вечных» книг, но и чарующие звуки музыки, с детства окружающие лирическую героиню: Шуман, Григ, Кюи. Книги и музыка – две важные духовные
составляющие концепта «дом» в значении «защищенное, закрытое, обжитое пространство». Родительский дом для юной поэтессы – это детская, передняя, гостиная, кабинет, «манящий зал» (зала), мезонин «всегда весенний, золотой» [3: 335]. Несущие яркую эмоциональную окраску эпитеты «весенний», «золотой» создают атмосферу покоя,
безмятежного счастья, романтического мировосприятия. Границы этого защищенного
пространства четко очерчены: ворота, дверь, «синие окна», ставни, свой порог. Притяжательные местоимения «свой», «наш» («наш старый дом», «свой порог») актуализирует
оппозицию «свой – чужой». «Чужое» находится вне границ родительского дома.
Вещный мир родного дома как обжитого пространства – это люстры, лампа, стул,
кровать, диван, шкаф, чучело филина «с лицом кота», зеркала. Такие предметы, как книги, клавесин, рояль свидетельствуют о насыщенной духовной жизни его обитателей.
С реализацией концепта «дом» как пространства, населенного людьми, встречаемся
в стихотворениях «Маме» (1907-1910), «Мама за книгой» (1910), «Мама на даче» (1910),
«Мама в саду», «После гостей» (без даты), «За книгами» (1909-1910), «Колыбельная
песня Асе», «В сонном царстве» (без даты), «В пятнадцать лет» (1911) и др. Это люди,
живущие одной семьей, - мать, сестра, отец, родители, старшие (няня, экономка).
Родительский дом детства и отрочества двух сестер Цветаевых – это место внутренней свободы, своеобразный мир со своими ценностями, традициями, понятными только обитателям этого дома. Вряд ли для кого-то из посторонних может быть интересен
«ворох тетрадок», «полчище шарманок, картонных кукол и зверей, полуобгрызанных
баранок, календарей, неописуемых коробок, с вещами не на всякий вкус, пустых флакончиков без пробок, стеклянных бус» [3: 335] (поэма «Чародей», 1914). Дом детства
– это и чувство первой влюбленности в своего гувернера, которого воображение двух
романтических девочек-подростков рисует «принцем», «рыцарем», «ангелом», «демоном», и чтение стихов за чаем под уютные звуки «мурлыкающего» самовара, и прогулки
по Тверскому бульвару с его удивительным «запахом от тополей», пестрой толпой, для
описания которой юная поэтесса находит яркие характерные детали – «мальчик в шапочке «Варяг», «девочка с косой, как медь, в одной руке ее – ведерко, в другой – медведь» [3:
338]. Лирическая героиня и ее сестра («четырнадцать – шестнадцать лет!») восторженно
воспринимают жизнь во всем ее многообразии: / Как жизнь прелестна и проста! / – Нам
ровно тридцать лет обеим [3: 338].
Хорошо и уютно чувствует себя лирическая героиня и в домиках старой Москвы,
которым посвящено одноименное стихотворение, написанное в 1911 г. Субконцепт «Москва» как важная составляющая главного концепта дом реализуется в значении «обжитое пространство (родной, близкий)». Домики, стоящие в скромных переулочках старой
Москвы, – это «домики с знаком породы», «слава бабушек томных», доживающих свой
век среди расписных потолков, «темных штор в цветах». Непременный атрибут этих
домиков - зеркала до потолков, «великолепные морды на вековых воротах», «клавесина
аккорды», «взгляды портретов в упор». Они так же стары, как и их хозяйки. Поэтесса
сожалеет о том, что на место этих уютных домиков, свидетелей славного прошлого, при216

ходят «уроды», грузные, в шесть этажей»: / И погибаете вы, / Томных прабабушек слава,
/ Домики старой Москвы [3: 43].
В стихотворении «Ах, золотые деньки» (1911) субконцепт «Таруса» (дом, купленный
в 1899 году дедом Марины и Аси по материнской линии А.Д. Мейном на берегу Оки,
где летом останавливалась семья Цветаевых) расширяет границы родительского дома,
актуализирует значение «дача», «дом для отдыха», характеризующееся открытостью.
Таруса – это «варенье на жаровне», «старый сад», «уголки потайные», «луга заливные»,
облака, идущие к Богу, холмы, «синяя», «тихая», «голубая» Ока. Сравнение летних дней,
проведенных в «маленькой, милой» Тарусе, с разноцветными бусами, эпитеты с положительной оценкой, говорят о гармонии лирической героини с внешним миром, о чистоте
и непосредственности мировосприятия. Дом – неотъемлемая часть этого большого мира
и чистого мира детства и юности.
В творчестве раннего периода, наряду с субконцептами «Москва», «Таруса», актуализируется и субконцепт «Крым», что вполне закономерно, учитывая роль и место
Крымского полуострова в судьбе и творчестве Марины Цветаевой, которая неоднократно бывала в Крыму (1905 – 1906 Севастополь, Ялта; 1909 – Севастополь, Ялта; 1911 –
Гурзуф, Коктебель, Феодосия; 1913 – Феодосия; 1914 – Феодосия, Коктебель; 1915-1917
– Феодосия, Коктебель). Здесь она нашла тепло и дружеское участие Максимилиана Волошина, с которым познакомилась в 1910 г. в Москве, в Коктебеле подружилась с его матерью, Еленой Оттобальтовной, многочисленными гостями и друзьями гостеприимного
дома. В 1911 г. в доме Волошина Марина Цветаева познакомилась с Сергеем Эфроном и
его сестрами, сюда приезжала вместе с мужем, маленькой дочерью Алей.
Крымский контекст реализуется в следующих стихотворениях: «Стать тем, что никому не мило» (Сочельник, 1913, Феодосия), «Идешь на меня похожий» (3 мая 1913),
«Солнцем жилки налиты…» (15 мая 1913), «Вы, идущие мимо меня» (17 мая 1913),
«Моим стихам, написанным так рано» (май 1913, Коктебель), «С.Э.» (3 июня 1914, Коктебель), «Сергею Эфрон-Дурново» (Коктебель, 19 июля 1913; 1 августа 1913), «Идите же…» (11 июля 1913), «Байрону» (24 сентября 1913, Ялта), «Встреча с Пушкиным»
(1913), «Над Феодосией угас…» (14 февраля 1914, Феодосия).
Крымский локус четко маркирован местом написания художественных текстов Коктебель, Феодосия, Ялта. Тематический спектр «крымских» стихотворений широк.
Это и размышления о месте поэта и поэзии, и осмысление вечных вопросов бытия, и
любовные переживания лирической героини.
Крым для М. Цветаевой – это место, рождающее вдохновение, дружбу, любовь.
«Очарование прежнего Крыма пушкинских милых времен», - так поэтесса характеризует Крымский полуостров в стихотворении «Встреча с Пушкиным». Субконцепт «Крым»
обеспечивает вариабельность главного концепта «дом» в значении «сакральное место»,
дающее силы.
Мир, окружающий лирическую героиню, радует ее золотыми лучами солнца, поцелуями ветра, яркими степными маками, стеблями дикой земляники. Поэтесса во всем
ощущает магию Крыма, воспетую Пушкиным. Лирическая героиня стихотворения Цветаевой, подобно своему великому предшественнику, увлеченно познает и исследует солнечный полуостров: / Я поднимаюсь по белой дороге, / Пыльной, звенящей, крутой. / Не
устают мои легкие ноги / Выситься над высотой [4: 55]. Она, как и Пушкин столетием
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раньше, восхищается экзотической природой Крыма: / Слева – крутая спина Аю-Дага,
/ Синяя бездна – окрест [4: 55]. Крымские реалии (дребезжащая арба, маленькая сакля,
тонкий кипарис, грот) помогают поэтессе победить неумолимое время, ощутить почти
реальное присутствие Пушкина, с которым можно, держась за руки, бежать вниз по горе,
рассказывать о своих радостях и тревогах, пристрастиях и увлечениях, не боясь быть непонятой: / Вы бы молчали, так грустно, так мило / Тонкий обняв кипарис [4: 56]. Немногочисленные, но броские портретные детали («курчавый маг», «смуглая рука») создают
яркий образ живого, «южного» Пушкина, близкого и любимого Цветаевой с детства.
Субконцепт «Крым» эксплицитно актуализирует главный концепт «дом» в значении
«место внутренней свободы», «сокровенное место», «рай» и в стихотворении «Сергею
Эфрон-Дурново», написанном в Коктебеле. Это яркий образец любовной лирики М.
Цветаевой. Сине-зеленые, серо-синие «огромные», «цвета моря» глаза мужа поэтесса
сравнивает с ценными камнями аквамарином и хризопразом, которые довольно часто
можно было найти в коктебельских бухтах. Этот выбор камней отнюдь не случаен и свидетельствует о том, что Марина Цветаева, как и многие гости Максимилиана Волошина,
увлекалась сбором и изучением крымских минералов и довольно хорошо их знала.
Несколько идеализированный образ возлюбленного, которого лирическая героиня
сравнивает с царевичем, львом, декабристом, версальцем, помогают создать и другие
характерные крымские реалии: нестерпимая синева моря, брызги пены, водоросли, солнечные стрелы. Крым – это место любви, восторженного поклонения мужу, гармонии и
счастья, рай: / А за спиной была пустыня / И где-то станция Джанкой... / И тихо золотилась дыня / Под Вашей длинною рукой [5].
Восприятию поэтессой Крыма как дома, рая способствовали не только древняя история полуострова и экзотическая природа, но и счастливые обстоятельства личной жизни,
любовь, понимание со стороны близких людей.
Легко узнаваемые крымские реалии находим и в стихотворении «Над Феодосией
угас…» (14 февраля 1914): приморский город с восточной экзотикой, генуэзские стены, крепостные валы. Древняя Феодосия (греч. Θεοδοσία - «Богом данная»; Kefe, Кефе,
Каффа), основанная выходцами из греческого города Милета в VI веке до н. э., воспринимается лирической героиней романтически: / Над Феодосией угас / Навеки этот
день весенний, / И всюду удлиняет тени / Прелестный предвечерний час [3: 48]. Этому
в немалой степени благоприятствовали поездки с Волошиным в Старый Крым, походы
по окрестным холмам и на Кара-Даг, посещение картинной И.К. Айвазовского, многочисленные литературные дискуссии и мистификации. Все художественно-изобразительные средства (и эпитеты «прелестный» час, «вечерняя», «весенняя» тоска, и метафоры
«ветра поцелуи», «день угас») служат раскрытию внутреннего состояния, насыщенной
эмоциональной жизни лирической героини. Тональность стихотворения элегическая.
Лирическое произведение рождает чувство светлой грусти и сопереживания.
Это был один из самых счастливых периодов в жизни поэта и женщины. Затем последовали смерть отца, начало Первой мировой войны, частые поездки Сергея Эфрона в действующую армию с санитарным поездом, Февральская революция, забастовки, митинги.
Изменения социально-исторических условий привели к утрате концептом «дом» значения защищенного укромного места, обжитого пространства в поэтическом дискурсе
М. Цветаевой. Поэтесса, характеризуя дом, употребляет негативные характеристики:
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/ Помню первый / Ваш шаг в мой недобрый дом [3: 56] в стихотворении «День угасший…» (18 декабря 1915); / И не тот уж дом твой по ночам! / И сосед твой – странно-непохож, / И за каждою спиною - нож… [3: 85] в стихотворении «По ночам все комнаты
черны…» (17 декабря 1916). В художественных текстах этого периода встречаются следующие инварианты концепта «дом» в значении «жилище», «строение»: дворец, палаты,
чертоги, хаты, «дом-пряник». Вектор движения направлен как к дому, так и от него: / К
дому подошел человек («Рок приходит с грохотом и громом…», 16 ноября 1916); / Мимо
дома своего пройдешь… («По ночам все комнаты черны…»).
По-иному реализуется и субконцепт «Москва»: / Москва! Какой огромный / Странноприимный дом! / Всяк на Руси бездомный…[3: 63]. Характерными приметами Москвы военного времени и народной смуты являются колокольный звон, рев молодых
солдат в ночи, толпы нищих.
Крым, охваченный революционными беспорядками, свидетельницей которых М.
Цветаева становится в феврале 1917 г. в Феодосии, в восприятии поэтессы претерпевает резкую трансформацию. Это уже не место любви, гармонии и счастья. Субконцепт «Крым» эксплицитно актуализирует оппозицию «дом-анти-дом» в стихотворении
«Ночь. - Норд-Ост. - Рев солдат. - Рев волн» (1917), реализованную уже в первой строке стихотворения. Тревогой охвачен не только город и его жители, но и сама природа.
Не может быть домом место, где солдаты громят винные склады, разрушают памятник
царю, где царит пьяный разгул: / Гавань пьет, казармы пьют. / Мир - наш! / Наше в княжеских подвалах вино! / Целый город, топоча, как бык, / К мутной луже припадая – пьет [6].
Зловещая атмосфера беспорядков и вседозволенности в приморском городе воссоздается с помощью целого ряда изобразительно-выразительных средств: эпитетов и метафор
(«кровавая» луна пляшет в потоке разлившегося и текущего по канавам драгоценного
вина, «ошалелые столбы тополей», «ошалелое – в ночи – пенье птиц», «рев солдат»,
«рев волн»), синекдохи («гавань пьет», «казармы пьют»). Эмоциональная тональность
стихотворения трагическая.
Эта же тема получает развитие и в стихотворении «Плохо сильным и богатым…»,
написанном в этот же период под впечатлением событий в Феодосии. Всего два четверостишия, но сколько чувств и переживаний скрыто в них. Четкими выразительными
штрихами поэтесса рисует картину хаоса, крушения привычных устоев жизни: / Город
буйствует и стонет, / В винном облаке луна [7]. Анархия, безнаказанность солдат и матросов, опьяненных революцией, приводит к переоценке ценностей в обществе: / Плохо
сильным и богатым, / Тяжко барскому плечу. Но, относясь к «барскому» сословию, поэтесса не боится достойно встретиться лицом к лицу с новыми «хозяевами» жизни: / А
вот я перед солдатом / Светлых глаз не опущу [7]. Она ошибочно, как показало время и
дальнейшие события, последовавшие за Февральской революцией, полагала, что защитой ей могут служить «надменность» и «бедность». Но это был только 1917 год – начало
великих потрясений в судьбе России. 25 ноября Цветаева уезжает за детьми в Москву,
сестра Ася и Сергей Эфрон остаются на юге. Возвратиться в Крым, Коктебель Марина
Цветаева уже не смогла никогда.
Революцию, последовавшую за ней гражданскую войну поэтесса воспринимает как
непоправимую катастрофу. С 1917 по 1922 годы ею написано множество лирических и
гражданских стихотворений, которые впоследствии войдут в книгу «Лебединый стан»,
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так и не изданную при жизни М. Цветаевой. Уход в Добровольческую армию Сергея
Эфрона, отсутствие средств к существованию, безуспешные попытки устроиться на государственную службу, голод, холод, разруха, смерть от болезни в Кунцевском приюте
младшей дочери Ирины, полная неизвестность относительно судьбы мужа не могли не
найти отражение в творчестве: / Сижу, - с утра ни корки черствой - / Мечту такую полюбя, / Что – может – всем своим покорством / - Мой воин! – выкуплю тебя [3: 119]; /
Пересмотрите все мое добро, / Скажите – или я ослепла? / Где золото мое? Где серебро?
/ В моей руке – лишь горстка пепла! [3: 121]; / И страшные мне снятся сны: / Телега
красная… / За ней – согбенные – моей страны / Идут – сыны [3: 137]. Это крик души
одинокой женщины, оказавшейся в самом центре российской смуты без защиты и поддержки, в полной неизвестности о судьбах близких.
Несмотря на крайне тяжелые условия существования, поэтесса продолжает много и
напряженно работать. Концепт «дом» в поэтическом дискурсе М. Цветаевой реализуется в значении «анти-дом». Это чердак-каюта, келья, кров, больницы, тюрьмы, трущоба,
глухое зимовье, пещера, гнездо, могила: / О, скромный мой кров! Нищий дым! / Ничто
не сравнится с родным [3: 118]; / Сижу без света, и без хлеба, / И без воды [3: 119]; / Дом,
в который не стучатся: / Нищим нечего беречь [3: 129]
Говоря о домах, поэтесса дает им следующие характеристики: «головоломные»,
«убогие», «нищие», «бедные», «призрачные».
Оппозицию «дом-анти-дом» актуализирует и субконцепт «Москва»: / Жестокосердый в сем году июль, / Лесною гарью душит воздух ржавый. / В ушах – туман, и в двух
шагах – туман, / И солнце над Москвой – как глаз кровавый [3: 134]. Эпитеты с негативной оценкой, сравнения, характеризующие Москву 1920 года, передают трагической мировосприятие лирической героини. Ощущение катастрофы становится определяющим в
лирике М. Цветаевой этого периода.
Город, детства и юности, город маленьких московских домиков и великолепных
церквей, место, где она была счастлива, превращается для поэтессы в ад: / - Как вал
морской, Ношусь вдоль всех штыков, мешков и граждан, / О вспененный, высокий вал
морской / Вдоль каменной советской Поварской [3: 119]. Субконцепт «Москва», актуализируя оппозицию «дом-анти-дом», переплетается с субконцептом «Крым», имплицитно
реализующимся в тексте в виде повторяющегося сравнения с морским валом. Навеяно
крымскими воспоминаниями и другое сравнение: / И, приступом, как резвая волна, /
Беру головоломные дома [3: 119]. Лирическая героиня, по воле обстоятельств, ввергнутая в пучину целого ряда трагических событий как в политической жизни страны, так
и в личной, мечтает лишь об одном: / Вдоль всей Москвы - <плясуньей> длинноногой
/ Кружить, кружить до самой тьмы / Чтоб, наконец, у своего порога / Остановиться, дух
переводя… / - И в дом войти, чтоб вновь найти – тебя! [3: 120]. Стихотворение написано
17-19 мая 1920 года. О том, что Сергей Эфрон жив, поэтесса узнает лишь в июне 1921
года. Решение об отъезде за границу, вслед за мужем, было принято без колебаний. 11
мая 1922 года М. Цветаева вместе с дочерью покидает Россию. Начинается новый этап
жизни и творчества поэтессы, уже в эмиграции.
Перспективу дальнейшего исследования видим в определении способов реализации
концепта «дом», ключевых субконцептов и выявлении крымского контекста в творчестве
М. Цветаевой периода эмиграции.
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АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ В ПОЭМЕ П.АНТОКОЛЬСКОГО «СЫН»
Авторська позиція в поемі П. Антокольского «Син» розглянута в статті у контексті радянської поезії воєнних років. В якості порівняльного матеріалу залучені вірші
«Італієць» М. Свєтлова та «Убий його!» К. Симонова. Зроблено спробу показати своєрідність позиції Антокольського, дослідити систему виразних засобів, використаних
при її реалізації.
Ключові слова: позиція автора, епічна поема, монолог.
Авторская позиция в поэме П.Антокольского «Сын» рассмотрена в статье в контексте советской поэзии военных лет. В качестве сопоставительного материала
привлечены стихи «Итальянец» М. Светлова и «Убей его!» К. Симонова. Предпринята попытка показать своеобразие позиции Антокольского, исследовать систему
выразительных средств, использованных при ее реализации.
Ключевые слова: авторская позиция, эпическая поэзия, монолог.
Author’s position in the poem by P. Antokolskiy “Son” has been scrutinized in the article
in the context of the Soviet poetry of the war years. The poems “The Italian” by M. Svetlov and
“Kill him!”by K. Simonov have been used as a comparative material. An attempt to show the
uniqueness of the Antokolskiy’s position, to investigate a system of expressive means used in its
implementation has been carried out.
Key words: author’s position, epic poem, monologue.
Мы вряд ли ошибемся, утверждая, что в творчестве П.Г. Антокольского поэме «Сын»
принадлежит особое место. Никакое другое его произведение не получило такой известности, не стало таким популярным в читательской среде, не вызвало такого количества
откликов, оценок, аналитических статей. Стоит напомнить слова, сказанные о «Сыне»
другим выдающимся советским поэтом, другом и поэтическим сверстником Антокольского В. Луговским.
«Грозной стихии Великой Отечественной войны, – писал он, – Антокольский отдал
свою лучшую вещь – поэму «Сын», полную горестной простоты, мудрой сдержанности,
широких философских обобщений и трогающей душу лирики. Я люблю эту поэму за ее
обожженную простоту, за ту тонкую психологическую нюансировку, которая рождается
только великим страданием, за целомудренность пафоса и притушенность лирики в тех
местах, где ранний Антокольский развернул бы всю партитуру своих эмоциональных
возможностей» [1(2: 347)].
Хотя поэма «Сын» привлекала к себе внимание критиков и исследователей чаще,
чем любое другое произведение Антокольского, проблема авторской позиции в ней почти не затрагивалась. Ведь нельзя подменить ее научное рассмотрение постоянно повторяемой и самоочевидной истиной, что в поэме выражены чувства убитого горем отца,
потерявшего любимого ребенка.
© Зубенко С.А., 2012
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Следует не упускать из виду и то, что поэма Антокольского была написана 70 лет
тому назад, абсолютное большинство посвященных ей статей появилось во время войны
и сразу после нее, а в последнее время они стали большой редкостью. Между тем за этот
долгий исторический срок сменились поколения и в общественном сознании произошли
значительные перемены. Слово «немец» давно перестало быть синонимом слова «враг»,
мы прочли роман Ремарка «Время жить и время умирать» и большое количество других
подобных произведений.
Пришло осознание того факта, что немцы бывают разные. Были среди них преступники, убийцы, грабители, изверги, деяния которых никогда не могут быть прощены и
забыты. Но для большинства солдат, брошенных Гитлером в кровавую мясорубку, война
была таким же бедствием, как и для советских людей, они тоже хотели мирно жить, а не
убивать или быть убитыми, там, как и здесь, были и горе, и слезы, и похоронки, и вдовы,
и сироты. Тогда об этом не думали и не писали, не говоря уже о том, что советская власть
стремилась навязать всем единый образ мыслей и отступать от ее предписаний было и
трудно, и опасно.
Но и тогда имели место существенные различия в понимании и оценках происходящего, и эти различия запечатлела и художественная литература, в том числе эпическая и
лирическая поэзия. Чтобы увидеть в правильном свете и достоверно проанализировать
авторскую позицию в поэме «Сын», нужно рассмотреть ее и в исторической перспективе, и в контексте своего времени, в сопоставлении с другими произведениями, написанными тогда же, когда и поэма Антокольского. В качестве неких «точек отсчета»
мы обратимся к двум стихотворениям – «Итальянец» Михаила Светлова и «Убей его»
Константина Симонова. Оба они принадлежат к вершинам советской лирики военных
лет и вместе с тем запечатлели два разительно несходных, может быть, даже противоположных подхода к проблеме, поставленной и в поэме «Сын».
Светлов вглядывается в убитого им итальянца и вглядывается сочувственно. Из того,
что крест на его груди без резьбы, узора и глянца, он делает вывод, что мертвый юноша
единственный сын небогатого семейства, жалеет, что молодой неаполитанец не живет
счастливой жизнью «над родным знаменитым заливом». Все стихотворение – это монолог, утверждающий правоту поэта, сделавшего роковой выстрел. Ведь он, мечтавший
увидеть далекий вулкан и прокатиться в гондоле,
не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля! [2: 97].
Он выстрелил здесь, где родился, защищая свою землю, нами распаханную и засеянную. Его убежденность в своей правоте неколебима:
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю – и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Но завершает он все же не торжеством победителя, а скорбью о том, кого он оказался
вынужден убить:
… разбросано в снежных полях
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Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах… [2: 98].
Позиция, выраженная в стихотворении Симонова, в чем-то совпадающая с позицией
Светлова, все же принципиально иная. Это не объяснение своего права на нежеланный,
вынужденный выстрел, а страстный призыв убивать, убивать всех, убивать как можно
больше.
Вот лишь два отрывка из этого довольно пространного текста:
Если ты не хочешь отдать
Немцу с черным его ружьем
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,—
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Если немца убил твой брат,
Если немца убил сосед,—
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Если немца убил твой брат,—
Это он, а не ты солдат. <…>
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей! [3:138-139].
Не стоит отрицать, что в июле 1942 г., когда было написано это стихотворение, оно
отвечало чувствам, которые кипели в сердцах миллионов людей. Но прошло сравнительно немного времени, и его направленность морально устарела. Неизвестно, по собственной воле или под внешним нажимом, но слово «немец» было полностью устранено из
текста и заменено словом «фашист». Заглавие, действительно выражавшее самую суть,
главную мысль, мастерски и эмоционально проведенную сквозь все стихотворение,
было отброшено, и его озаглавили по первому стиху: «Если дорог тебе твой дом…».
Известный литературовед Б.М. Сарнов писал об этом так: «…пронизывающая стихотворение ненависть и гадливость к немцу (именно к немцу, а не “фашисту“) была не
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идеологией, а чувством. И не будь это чувство искренним, не было бы и стихотворения.
Вот почему не надо было бы ему в послевоенных изданиях этого стихотворения менять
“немцев“ на “фашистов“. Конечно, сделал он это не по своей воле, а под давлением изменившихся обстоятельств. Скорее всего, это было даже не давление, а жесткий ультиматум: не вычеркнешь “немцев“, не заменишь их “фашистами“, – печататься (перепечатываться) это стихотворение не будет. И все-таки не надо было бы ему на это соглашаться»
[4: 926].
Если дело и обстояло так, то приходится признать, что сделка с совестью не принесла желанных результатов. Даже переиначенное и переозаглавленное стихотворение издатели как бы выводили из симоновского поэтического наследия. Например в трехтомное
издание «Сочинений», выпущенное в 1952 г., стихотворение «Убей его» не вошло даже
под измененным названием, хотя в нем есть обширный раздел «Годы войны», в сверх
того ряд стихотворений военных лет напечатаны в рубрике «Лирика».
Такое отношение к этому очень сильному и значительному стихотворению, на наш
взгляд, глубоко несправедливо. Мы, напротив, намерены видеть в нем своего рода веху,
некую точку отсчета в своем рассмотрении позиции Антокольского, выразившейся в
поэме «Сын». Предметом нашего рассмотрения будет третья глава поэмы («Я слышал
взрывы тыщетонной мощи…»), представляющая собой монолог, обращенный к воображаемому отцу убийцы Владимира Антокольского.
Обратим на это особое внимание. Светлов пишет о совершенно не знакомом ему
человеке, которого он, по-видимому, впервые увидел уже мертвым. Еще очевиднее различие с Симоновым и его призывом убить любого немца. Антокольский же пишет об
убийце своего сына. Он не знает его имени, тем не менее, конкретность адресата его
обвинительного монолога намного превосходит то, что можно видеть у обоих вышеназванных поэтов.
Вместе с тем главное, в чем Антокольский их, на наш взгляд, превосходит, – это продуманная и мастерски реализованная масштабность анализа произошедшей трагедии, от
ее начальных истоков до заложенных в нем выводов на будущее. Он начинает рассказ о
западне, в которую попал и в которой погиб его сын, издалека:
Ее нашел в пироксилине химик,
А металлург в обойму загвоздил.
Ее хранили пачками сухими <…>
Она звенела в сейфах у банкиров,
Ползла хитро и скалилась мертво,
Змеилась, под землей траншеи вырыв… [5:557].
Еще «убийцы наших сыновей / Спят сладко, запеленаты в пеленки», а «Германия,
ощеренная вся», уже присматривается к нашим детям. Наступает время, когда эти убийцы будут брошены в разбойные походы и станут творить свои «страшные дела». Иссохшие тела повешенных раскачиваются на крючьях, тела расстрелянных стариков, детей и
женщин брошены во рвы
Кто их убил? Кто выклевал глаза им?
Кто, ошалев от страшной наготы,
В крестьянском скарбе шарил, как хозяин?
Кто? – Твой наследник. Стало быть, и ты… [5: 559].
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Понятно, что и образ отца, к которому обращен монолог, и его наследника представляют собой результат широкого обобщения и в известном смысле даже символичны.
И вот что особенно важно: в этом монологе, одновременно и горестном, и гневном,
заложена и продуманно развита идея, которой не задавался Светлов и которую на дух
не воспринял бы Симонов: что в убийце Владимира Антокольского, палаче и изверге,
изначально были заложены добрые задатки, а таким, каким он стал, его сделал «воспитатель»:
Ты, воспитатель, сделал эту сволочь,
И, пращуру пещерному под стать,
Ты из ребенка вытравил, как щелочь,
Всё, чем хотел и чем он мог бы стать.
Ты вызвал в нем до возмужанья похоть,
Ты до рожденья злобу в нем разжег <…>
Ты отнял у него миры Эйнштейна
И песни Гейне вырвал в день весны,
Арестовал его ночные тайны
И обыскал мальчишеские сны [5:559].
Из этого вытекает вывод величайшей важности, что Антокольский обвиняет не то
или иное отдельное лицо, он обвиняет ФАШИЗМ, и в этом таится важное отличие его
ненависти от ненависти, выраженной в «Убей его» К.Симонова. Да, «воспитатель» – это
отец немецкого солдата. Но ведь он не один его воспитывал, не один вытравливал из него
то, чем он хотел бы и мог стать, не один вырвал из обихода наследие великих евреев,
живших и творивших в Германии. В этом соучаствовали и созданная нацистами система
образования, и пронизанная античеловечной пропагандой печать, и «Гитлерюгенд», и
вся атмосфера, в которой входила в жизнь и духовно формировалась молодежь, представители которой не могли стать тем, чем хотели.
В результате вместо нормального, может быть, хорошего человека появился выродок, чьи действия могут вызвать лишь ужас, омерзение и ярость. Есть в поэме место,
которое зримо перекликается с тем, что мы видели в стихотворении «Убей его!». У Симонова:
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,— так ее любил,—
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви... [3:137].
У Антокольского:
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Ту, пред которой сын мой с обожаньем
Не смел дышать, так он берег ее,
Твой отпрыск с гиком, с жеребячьим ржаньем
Взял и швырнул на землю, как тряпье [5: 560].
Но в целом именно в поэме «Сын» проблема поставлена и исследована так, что
мысль поэта не устарела и не поблекла на протяжении годов и десятилетий, и не понадобилось ее ни подправлять, ни корректировать, ни стесняться включать вдохновенное и
страстное произведение в собрания сочинений.
На последних страницах поэмы «Сын» мы читаем строки, которые любила и многократно цитировала советская критика:
Нет права у тебя ни на какую
Особую, отдельную тоску.
Пускай, последним козырем рискуя,
Она в упор приставлена к виску.
Не обольщайся. Разве это выход?
Всей юностью оборванной своей
Не ищет сын поблажек или выгод
И в бой зовет мильоны сыновей.
И в том бою, в строю неистребимом
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя правды, большей, чем твоя [5: 573-574].
Мы не можем с уверенностью судить, был ли Антокольский до конца искренен, когда писал эти три строфы, или верх взяла житейская опытность, понимание требований,
содержащихся в официальных идеологических установках, вполне резонные опасения,
что он будет обвинен именно в том, что воспевает «особую, отдельную тоску» и не заботится о миллионах чужих сыновей, и текст подвергся обычной по тем временам автоцензуре. Но очевидно, что в идейно-образной и эмоциональной структуре данной поэмы
этот пассаж выглядит инородным телом. Вся она пронизана единой мыслью о своем
единственном сыне и нет никакой другой правды, кроме несносного горя, вызванного
невосполнимой потерей.
Как бы то ни было, именно это чувство взяло верх, и Антокольский завершил свою
поэму не процитированным выше победно-агитационным кличем, а безысходно горестным и проникновенным реквиемом, в котором именно и звучит особая, отдельная, только им испытываемая тоска, и право на нее мы признаем за ним неоспоримо, и понимаем,
что миллионы сыновей не заменят ему его сына и что это правда, больше которой нет и
быть не может.
Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
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Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек <…>
Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают.
Мне снится, что ты еще малый ребенок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребенных.
На этом кончается повесть о сыне [5: 574].
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ОППОЗИЦИЯ «РАЦИОНАЛЬНОЕ-ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ»
В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ Л.ШЕСТОВА
У статті розглядається значення опозиції «раціональне-ірраціональне» у літературній критиці Л.Шестова. Аналізуються статті «Кіркегард та екзистенційна філософія (Глас вопіющого у пустелі)», «О.С.Пушкін», «Передостанні слова», оскільки ряд
положень, викладених у них, дозволяє виявити особливості літературно-критичного
дискурсу Л.Шестова, зрозуміти значущість ряду філософських ідей у підході Л. Шестова до проблем літератури. Виділяються основні теми, у зв’язку з якими критик звертається до спадщини С. Кіркегора та російських письменників: онтологічна одинокість,
екзистенційність світосприйняття художника, межова ситуація між життям та
смертю.
Ключові слова: критика, російська література, «шестовізація», митець, опозиції.
В статье рассматривается значение оппозиции «рациональное-иррациональное» в
литературной критике Л. Шестова. Анализируются статьи «Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне)», «А.С.Пушкин», «Предпоследние
слова», так как ряд положений, изложенных в них, позволяет выявить особенности литературно-критического дискурса Л.Шестова, понять значимость ряда философских
идей в подходе Л. Шестова к проблемам литературы. Выделяются основные темы, в
связи с которыми критик обращается к наследию С. Кьеркегора и русских писателей:
онтологическое одиночество, экзистенциальное мироощущение художника, пограничная ситуация между жизнью и смертью.
Ключевые слова: критика, русская литература, «шестовизация», художник, оппозиции.
This article examines L. Shestov’s opposition “rational-irrational”. The accent is made
on his article “Kirkegard and existential philosophy”, “A.S.Pushkin”, “Last but one word”,
because many ideas, which are in this work analyzed, reveal features of literature-critical discourse of L.Shestov, to understand the significance of some philosophical ideas in approach of
L. Shestov to problems of literature. The main themes are highlighted in connection with which
the critic refers to the legacy of S. Kirkegard and Russian writers: the ontological loneliness,
existential attitude of writer, boundary situation between life and death.
Key words: criticism, Russian literature, “shestovizatsiya”, creator, opposition.
В современном литературоведении усилился интерес к проблемам литературной
критики. В этом плане наиболее значимы исследования Р. Громяка, С. Яковенко, М. Наенко, Н. Кочетковой, Н. Раковской. Интерес вызывают процессы, происходящие в литературной критике конца ХІХ –начала ХХ вв. В этом плане наибольшее количество исследований посвящено символистам. За последние несколько лет появились серьёзные
работы в области розановедения. Что касается Л. Шестова, чаще всего к его наследию
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обращаются философы, социологи, культурологи. Распространённой является точка зрения, согласно которой интерес Л. Шестова к литературе обусловлен его общефилософской концепцией. О Л.Шестове – литературном критике написано немного. В основном
появляются работы в зарубежных изданиях.*
Целью нашей работы является осмысление модели сущностного начала в человеке,
созданной критиком, и её отражение в литературе. Решение данной проблемы позволит
нам выйти на уровень осмысления литературоведческой антропологии в целом.
В. Изер в работе «Чем является антропология литературы» отмечает особую значимость культуры, которая, прежде всего, определяет онтологическую сущность человека.
Литературоведы в свою очередь связывают модель человека и мира с определённым типом литературы, развивающейся от эпохи Средневековья до Нового времени. Американский славист Клиффорд Гирц указывает, что без культуры не было бы людей, потому
что любой человек – артефакт культуры. Л.Шестова является центральной фигурой экзистенциального мировосприятия конца ХІХ – начала ХХ века. Обладающий парадоксальностью сознания, противопоставивший «разумное» - «интуитивному», Л. Шестов
стремился к пониманию мира как универсума, поэтому осмысление человека в системе
культура – литература шло, прежде всего, через авторское сознание, интуицию, трансцендентное. С точки зрения Л. Шестова, для человека порогового, кризисного сознания
необходим центр, некая точка опоры, в которой человек смог бы отыскать себя самого,
свой внутренний генетический опыт и приобретенный опыт посредством знания и веры.
Справедлива мысль ряда польских учёных, в частности Валицкого о том, что Л. Шестов
воспринимал человека сквозь призму религиозно-философского сознания, ибо «предметом-субъектом философской литературной антропологии есть универсальный человек,
человек вообще». Более того, заметим: Л. Шестов полагал, что истина человеческой индивидуальности находится не в вечных законах и правилах, а в случайном, единичном.
На такую точку зрения его натолкнул С. Киркегард, создавший свою экзистенциальную
философию. В связи с мировосприятием Л.Шестова человеку свойственен парадокс ума,
которому можно противопоставить только веру. Вера ведёт к свободе, но эта свобода не
является свободой выбора. Человек, который вкусил от древа знания может осознать греховность и вред этого блюда, но он не обладает свободой выбирать плоды древа жизни.
Человеку не дано решить, откажется ли он от знания в пользу веры в будущем. Л. Шестов так же, как и Ф. Ницше подвергал всё сомнению, в том числе знание. С точки зрения критика, доступ к вере даётся откровением. Парадоксы знания и веры у Л. Шестова
связаны с парадоксом этики в целом, о которой в статье о С. Киркегарде он скажет: «…
парадокс в этике рождается вместе с разумом» [6: 37]. В итоге, ментальные парадоксы,
переплетаясь между собой, образуют в творчестве Л.Шестова целую сеть противоречий,
проявляющуюся во многих его работах.
Л. Шестов словно отрекается от цивилизации (внешней и необходимой её части),
методы познания которой вводят человека в замкнутый круг, из которого невозможно
выйти, не отказавшись от всего, что ранее было навязано человечеству. Условно данная
позиция может быть представлена в виде следующей схемы:
время
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Точка А – это любая человеческая личность, то есть это точка на бесконечной прямой
времени. При этом человек словно «придавлен» вертикалью развития цивилизации. Он
ощущает себя точкой лишь «своего» времени, он не способен осознать себя частью бесконечности (важными составляющими которой являются прошлое и будущее).
В модели мира, созданной Л. Шестовым, «мир не удовлетворяет человека, и он начинает искать лучшего. Всякие же серьёзные искания приводят человека на одинокие пути,
а одинокие пути… кончаются китайской стеной, роковым образом полагающей предел
человеческой пытливости» [6: 168]. «Перед стеной», то есть перед тем, что человеку
понять и познать не дано, каждый реализует себя по-разному: обращается «либо в бесконечно малую, либо в бесконечно большую величину» [6:169]. Первое критик определяет
как самоотречение, второе – как mania grandiose*. У Л. Шестова человек способен на
самореализацию только в бунте, в поиске, в попытке преодолеть «стену».
В этой связи Л.Шестов писал: «…русская философская мысль, такая глубокая и такая своеобразная, получила своё выражение именно в художественной литературе. Никто в России так свободно и властно не думал, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев,
Достоевский, Толстой… и даже Чехов… »[7:45]. Фигура А. С. Пушкина стала одной из
доминант сознания в русской философской критике**. Несмотря на то, что творческому
наследию писателя критик не посвящал целостные работы, всё же А.Пушкин занимал
серьёзное место в его литературно-эстетических поисках. А.Пушкин, с точки зрения
критика, не философствовал, а жил и творил, не отрекаясь от самого себя, не жертвуя
своей индивидуальностью. Это и стало тем главным, что интересовало Л.Шестова: «…
В Пушкине…царственное, так редко встречающееся у людей доверие к жизни и любовь
к мирозданию» [10: 39].
Как видим, к А. Пушкину Л. Шестов относился как некой точке отсчёта, некоему
началу глубокой традиции русской литературы, которая воплотится и раскроется в творчестве Ф. Достоевского и Л.Толстого.
Выделим несколько тем, в связи с которыми Л. Шестов обращается к творческому
наследию А. Пушкина: 1.Судьба писателя-человека. 2.Писатель как неповторимая индивидуальность. 3. Писатель как выразитель «болезни» времени. 4. Писатель как результат
прикосновения «Божественного глагола». Данные темы отражают полиморфичность авторского сознания Л.Шестова, а, следовательно, многоплановость контекста в его творчестве (речь идёт о микро- и макроконтекстах).
Л. Шестов отмечает процесс «перетекания» жизни в творчество, причём данный
процесс носит двусторонний характер: «…в каждом произведении Пушкина…следы его
мировоззрения…»[10: 57]. В душе писателя происходит диалог двух авторов – биографического и небиографического, в результате которого и создаётся текст.
К наследию русских писателей Л. Шестов обращается в связи с рядом интересующих его тем:
• неустойчивость бытия;
• «падение» человека под властью теорий, идей, норм, правил;
• свобода индивидуального существования и др.
Именно эти темы ввели в контекст литературно-эстетических поисков Л.Шестова
таких писателей, как А. Пушкин, Л. Толстой, М. Лермонтов, Ф.Достоевский, Г. Ибсен,
А. Чехов, И. Тургенев, Ф. Сологуб и др.
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Особый метод «странствования по душам» становится главным при анализе творчества того или иного писателя. Процесс «шестовизации» лишает целесообразности
историко-хронологический принцип: эпохи и времена, представители различных направлений в литературе и философии, герои истории, библейские герои и герои произведений сталкиваются, взаимодействуют, образуя, таким образом, многогранный диалог.
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СПЕЦИФІКА ЕЙДОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТРИЛОГІЇ
«КРАМНИЦЯ» ЕРВІНА ШТРІТТМАТТЕРА
У статті визначено структуру і типологію художніх образів у романній трилогії
«Крамниця» Е. Штріттматтера. В центрі ейдології – образ маленької людини – самотньої, трагічної у своєму бутті, дивної, але самодостатньої, такої, що йде до досягнення поставленої мети.
Ключові слова: Е. Штріттматтер, роман, образ маленької людини.
В статье определены структура и типология художественных образов в романной трилогии «Лавка» Э. Штриттматтера. В центре эйдологии – образ маленького
человека – одинокого, трагического в своем бытии, странного, но самодостаточного,
идущего к достижению поставленной цели.
Ключевые слова: Э. Штриттматтер, роман, образ маленького человека.
The structure and typology of artistic images in E.Shtrittmatter’s novelistic trilogy “The
Shop” are defined in the article. The image of a small person – lonely, tragic in the life, strange,
but self-sufficient, going to the achievement of a goal is in the eydologiya center.
Key words: E. Shtrittmatter, novel, the image of a small person.
Ервін Штріттматтер (1912-1994) – один із видатних німецьких письменників ХХ
століття. До вивчення творчості Е. Штріттматтера звертались вітчизняні і зарубіжні дослідники: С. Львов, Л. Копелєв, К. Шахова, Р. Гілліг, М. Шмідт, К. Бергер, Г. Дроммер
та інші. Літературознавці відзначили жанрове різноманіття творів Е. Штріттматтера, їх
широкий ідейно-тематичний діапазон, увагу митця до зображення повсякденного життя
«маленької людини», філософічність, поетичність художньої мови, експерименти письменника в галузі образності.
Водночас поза увагою науковців залишилась романна трилогія «Крамниця І-ІІІ»
(1983, 1987, 1992), до якої німецькі критики й дослідники звертались лише в окремих
статтях і рецензіях. Романи «Крамниця ІІ-ІІІ» («Крамниця І» перекладена російською
мовою) досі не перекладені українською і російською мовами, а тому мало відомі вітчизняному читачеві.
Отже, актуальність даної розвідки зумовлена: відсутністю спеціальних досліджень
романної трилогії «Крамниця» Е. Штріттматтера; важливістю вивчення доробку Е.
Штріттматтера пізнього періоду в контексті німецького літературного процесу другої
половини ХХ століття.
Як відзначив О. Галич, будь-який художній образ – це завжди віртуальна реальність,
ілюзорний світ як складова частина художнього світу, створеного уявою письменника
[2]. До ейдологічної системи входять образи персонажів, образ автора, образ читача, образи природи, речей і оточуючого середовища (села, міста та ін.) тощо.
© Жила Н.В., 2012
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В ейдології романної трилогії «Крамниця» Е. Штріттматтера ми визначаємо кілька
типологічних рядів. За об’єктом зображення виділяються образи-персонажі, образи природи, образи-речі (предмети побуту, інтер’єру тощо), просторові образи (село, будиноккрамниця Маттів, школа тощо). За функцією в організації сюжету образи поділяються
на динамічні (Езау Матт, його батьки та ін.) і фонові (селяни, однокласники, друзі Езау
Матта, історичні постаті та ін.). За способами авторської характеристики образи є розгорнутими (головний герой Езау Матт) і пунктирними (образ дружини Езау Матта). За
емоційно-експресивним забарвленням образи в «Крамниці» Е. Штріттматтера поділяються на гротескно-сатиричні (образ учителя Румпоша, який своїм пияцтвом і свавіллям
утілював найгірші якості людини), трагічні (брат Езау Матта Тінко), комічні (образ дядька Філе, котрий дивакуватою поведінкою і кумедністю вирізняється серед інших персонажів), багатогранні (образ головного героя Езау Матта в дитинстві постає комічним, а за
часів Другої світової війни отримує трагічного забарвлення). В аспекті рецепції художні
образи в трилогії Е. Штріттматтера поділяються на поліфонічні (образ головного героя,
який вибудовано на основі поєднання багатьох мотивів – ностальгії, кохання, страху,
війни, письменництва тощо) і монофонічні (образ брата головного героя Тінко, в якому
увиразнено мотив збагачення). За специфікою узагальнення виділяються поодинокі (образ друга Езау Матта – Вуло Канін, який захоплювався філософією Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, часто страждав на депресію, писав картини у стилі кубістів), типові (селяни
повоєнного часу зі своїми проблемами, пов’язаними із новим суспільно-політичним становищем Східної Німеччини) тощо.
Більшість образів у трилогії «Крамниця»Е. Штріттматтера мають архетипну основу (архетип мандрівника, печі, війни, дитини, природи тощо). Персонажами прози Е.
Штріттматтера найчастіше виступають «маленькі люди».
Через те, що велика частина прози Е. Штріттматтера взагалі та трилогія «Крамниця»
зокрема мають автобіографічний характер, велике значення в системі художніх образів
Е. Штріттматтера має автор-оповідач. Як відзначила дружина письменника Єва, його
редактор і видавець Ґ. Дроммер, а також сам митець, образ автора-оповідача не тотожний
авторові біографічному. Хоча, треба відмітити, прозаїк не змінює своє ім’я впродовж
романної трилогії «Крамниця» головного героя названо ім’ям Езау Матт (скороченим від
Ервін Штріттматтер).
Із трилогії «Крамниця» перед читачем постає багатогранний образ автора-оповідача
від дитинства до похилого віку. Письменник поряд із характеристикою головного героя
зображує портрет Езау Матта. Акцент – на рудому волоссі Езау, яке привертає увагу всіх,
з ким спілкувався автор-оповідач протягом всієї розповіді роману («рудий, як білка» [11:
63]), та елементах одягу («я вже ношу черевики на дерев’яній підошві двадцять п’ятого
розміру» [10: 184]; після Другої світової він носив одяг, в якому дезертирував із фронту
тощо).
Е. Штріттматтер у подробицях, супроводжуючи філософськими роздумами, коментарями з позиції літньої людини, змальовує всі заняття Езау Матта, які він сприймав
як «блукання життям» [11: 422], що дає підстави вбачати в образі головного персонажа
«Крамниця» риси архетипу мандрівника. Езау Матт філософськи сприймає свій життєвий шлях: «Я був тим мандрівником, який йде зимовою ніччю, <…> мандрівником, який
розпалював невеликі вогнища й зігрівався, хоча він знову мусив йти в холоднечу, але на
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хвилинку він був зігрітий, а сподівання на те, що він переможе холод, тануло» [12: 253].
Мандри Езау Матта – це подорож, перш за все, до самого себе, до сутності буття, пошук свого місця і призначення у світі. Письменник втілив у цьому персонажі риси образу
«мандрівного митця» як духовно багатої особистості, котра на шляху до незалежності не
протистоїть суспільно-історичним умовам, а намагається їх обминати, уникати конфліктних ситуацій («намагався триматися нейтрально» [12: 181]). До такої особистої позиції
Езау Матт приходить вже в зрілому віці, маючи значний життєвий досвід.
Нерозривно пов’язаний із образом головного персонажа пізньої автобіографічної
прози Е. Штріттматтера є образ крамниці – «золоте теля, якому я мусив підкорятись
в дитячі та юнацькі роки» [12: 14]. Крамниця є образом, який, з одного боку, активно
впливає на родинне життя Маттів, існує відповідно до загальних суспільно-економічних
умов (заснована Маттами 1919 року) і диктує свої закони господарям. З іншого боку, образ крамниці стає фоном хроніки родинного життя Маттів, адже із занепадом сімейної
комерційної справи («дім, у якому знаходилась крамниця, хворіє і розкришується» [12:
472]) руйнується і сімейна імперія Маттів (померли батьки, родичі, брат Гейньяк повісився).
Трагічність образу Езау Матта як головного персонажа пізньої автобіографічної прози Е. Штріттматтера підкреслює мотив смерті (смерті/життя), що має архетипну природу. На думку Г. Фролова, для літератури Німеччини ХХ століття притаманне поєднання
власних (суто німецьких) принципів творчості з постмодерністською метагрою: «Німецький дух завжди в Низині та в Горах, Тут – і Там, на різних полюсах» [6: 330]. Це певною мірою виявилося і в пізній прозі Е. Штріттматтера. Наскрізним в романній трилогії
«Крамниця» є мотив «життя/смерть»: життєлюбні, оптимістичні мотиви поєднуються із
усвідомленням того, що невідворотно прийде смерть. Езау Матт чутливо сприймає довколишній світ через запахи, надаючи їм особливого значення («вівчарня має свій запах;
приміщення, заповнене людьми має свій запах; приміщення, заповнене дівчатами має
свій особливий запах» [11: 53], «запах сіна», «запах старого чоловіка» тощо), він повсякчас відчуває запах смерті («воняє в авто смертю» [12: 380]). Письменник символічно
називає смерть у трилогії «Крамниця» – «чорний ангел» [12: 416]. Щоправда, роздуми
про смерть у творах письменника пом’якшуються його філософським ставленням до неї:
митець вірив у перевтілення (метаморфози) після смерті (письменник вживав замість
«я умру» – «я перевтілюсь» [12: 477]). Тому не так гостро відчувається контрастність
художнього світу прозаїка. Життя і смерть для Е. Штріттматтера – два прояви існування
людини і дійсності.
До мотиву смерті/життя у романній трилогії «Крамниця» долучається мотив самогубства, який втілюється в кількох образах-персонажах твору (Езау Матт, брат головного
героя Тінко і його син Тінко). Самогубство як один із можливих засобів вирішення конфлікту і виходу із межової ситуації відчаю не набуло масштабності і розвитку в характерах діючих осіб трилогії «Крамниця», акцентуючи, однак, емоційність і слабкість натури
персонажів, які стали жертвами зовнішніх життєвих обставин: Тінко та його син повісились, не знайшовши компромісу зі світом та у власних взаєминах; Езау Матт спромігся
подолати бажання втопитися, виявивши таким чином силу волі.
В образі головного персонажа трилогії «Крамниця» Езау Матта (а цей образ є провідним у пізній автобіографічній прозі Е. Штріттматтера) письменник втілює мотив пізнан235

ня, пошуку сенсу життя (майже у вісімдесят років письменник пише в романі «Крамниця
ІІ»: «Я не знаю сенсу свого життя» [11: 239]). Це виявляється у своєрідному аналітичному підході до всього, що відбувається довкола, у стосунках із людьми, у сприйнятті історичних і політичних подій («Світ змінюється щосекундно і з ним наші настрої і почуття»
[11: 31]; «Я часто себе запитую: Життя керує людиною, чи людина керує життям?» [11: 280]).
Пора юності (період навчання у «вищій школі»), детально змальована в «трилогії
Крамниця ІІ», для автора-оповідача стала моментом самовизначення в існуючому світі
та налагодження стосунків із тими, хто поряд. Вислів «це було» засвідчує, що життєву
дорогу все ж таки обрано. У романній трилогії «Крамниця ІІІ» для змалювання головного героя митець використовує гіпнотичний стан (Езау Матт неодноразово вводить у цей
стан сестру, щоб дізнатись про життя родичів в Америці, чи живий полонений брат Фреде тощо), марення хворого (наприклад, «світ гарячки» Езау Матта є символічно-складним і мінливим [12: 445]: то треба перенести купу вугілля, що за життя не вдасться, то
підписати документи, що залітають до кімнати через вікно, то ввижаються жінки тощо),
сни (сон про те, як Езау Матт йде містом у короткій сорочці, ховаючись від поліції тощо).
Це свідчить про відхід письменника від принципів реалізму й опанування поетики модернізму.
Велике значення в трилогії «Крамниця» Е. Штріттматтера має образ природи, що
теж має архетипну основу. Про це свідчать детальні описи природи як живої істоти в
пізній прозі митця. Один із образів природи пов’язаний із хронікою сімейного життя
Маттів, – дуби. Символічний образ дубу втілює архетип світового дерева, яке втілює
вікову історію. «Під дубами» проходить вся історія життя родини Матт і села Боссдом:
«Старі, старі дуби, супутники багатьох поколінь боссдомців» [12: 467]. Символічним є
знищення дубів братом Гейньяком, котрий, заволодівши батьківським спадком і залишивши крамницю, вирішив побудувати нову крамницю саме на місці дубів. Це зумовило
занепад сімейної імперії Маттів: «Я прибув запізно. Могутні тіла дерев лежали вже завалені. Світлі місця зрізу заціпеніли як обличчя велетнів, у яких відбивається розгублення.
<…> Під Дубами спилили через гроші. Ганьба! Скільки боссдомців, живих і вже неживих, знаходили Під Дубами тінь і притулок. <…> Скільки закоханих пар відпочивало Під
Дубами» [12: 467-468].
Образ головного героя романної трилогії «Крамниця» Езау Матта розкривається через інші образи: такі, що також є активними в динаміці сюжету (батько, мати, дідусь,
бабуся тощо), й фонові (образи диваків, селян, друзів і знайомих автора-оповідача тощо).
Оцінюючи поведінку головного героя з погляду літньої людини, митець акцентує увагу
на його ставленні до близьких. Родина посідає в житті Езау Матта важливе місце, про
що свідчать його спогади, втілені в романній трилогії «Крамниця» та пізніх оповіданнях.
Читач пізнає родичів оповідача через їхні стосунки, звички, спосіб життя, прямі характеристики з боку автора (згідно з вимогами романного жанру в трилогії «Крамниця» вони
детальні, розгорнуті, а в малій прозі – ледь накреслені).
На особливу увагу заслуговують образи батьків Ленки Матт – бабусі (Езау Матт називає бабусю «бабуся-півторуся» і «детектив Кашвалла(н)») і дідуся Кульки (матір Езау
Матта була єдиною дочкою дідуся, яка залишилась живою, адже його дружина і всі інші
діти померли). Переїхавши до села в скрутний для родини Маттів момент, бабуся і дідусь
підтримували їх і фінансово, і допомогою по господарству. Хоча в дідуся із батьком були
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складні стосунки («дідусь виношував свою ворожість до батька, як велику вагітність»
[11: 156]; батько і дід поводяться, «як лагідні браття» [11: 158] або «нормальні люди» [11:
178]), дідусь суттєво підтримував родину Маттів грошима і в пекарні. Бабуся взагалі стала для Езау Матта «кривоногим ангелом з дитинства» [12: 86], вона постійно оберігала
хлопчика у важкі для нього роки становлення.
Образ печі (архетип вогню, вогнища) для Езау Матта нерозривно пов’язаний із образом родини. «Піч» проходить лейтмотивом у романній трилогії «Крамниця», символізуючи тепло, затишок, родинне благополуччя. Піч посідає важливе місце у свідомості
головного героя завдяки батьковій професії пекаря: хліб і тепло від вогню печі – мотиви,
нерозривно з’єднані із мотивом дитинства для автора. Наприкінці існування родинної
ідилії Маттів, яку символізував занепад батьківського дому, «стара піч, яка спекла тисячу
разів по тисячу хлібин, <…> киває <…> [Езау Матту – Н. Ж.]: Дивись, як все занепало»
[12: 473].
«Маленькі люди» Е. Штріттматтера майже завжди самотні, не знаходять підтримки
у своїх односельців, вирізняються серед них неординарністю світогляду, впевнено йдуть
до поставленої мети. В трилогії «Крамниця» письменник називає справжніми іменами
синів (Ілля, Ервін, Маттес і Якоб) і дружину (Єва), близьких знайомих і друзів (Бенно,
Брехт та інші). Іноді оповідач уникає називати справжніми іменами персонажів своїх
книг, пояснюючи це можливими казусами із прототипами героїв, які не хотіли б згадувати певні трагічні або комічні епізоди життя [12].
Автор нерідко характеризує персонажів загальними назвами: за професією («учитель», «доктор», «редактори», «окружний секретар» тощо), за певними якостями людини
(«напівідіотка»), за статевою приналежністю («дівчина», «чоловік», «жінка»), за національністю («грузин», «росіяни», «німці»), за віком («шістдесятирічний») або навіть,
вживаючи особові займенники («вона», «ми», «він»).
У трилогії «Крамниця» риси зовнішності «маленьких людей» не мають вирішального значення для створення образів. Змальовуючи своїх персонажів через поведінку, вчинки, стосунки з іншими людьми, Е. Штріттматтер приділяє увагу лише окремим деталям в
описах вигляду діючих осіб. Вітчизняна дослідниця Т. Насалевич зауважує, що в ХХ столітті під впливом ідей психоаналізу З. Фрейда «література стала приділяти більше уваги
внутрішньому, психологічному стану людини, в той час коли зовнішні характеристики
виконували суто допоміжну роль» [4: 53]. Важливим засобом, який допомагає Е. Штріттматтерові глибше розкрити внутрішню сутність персонажів, є змалювання очей. «Стара
Поблошиха витаращує очі від ненависті ще ширше» [11: 45]; «очі вирячені від вічної гри на
духових» [10: 229]; «Міна з великими очима, з яких просто так не вийдеш» [12: 316] тощо.
Досить часто образ очей виступає як символ взаєморозуміння людей, контакту людини й світу: «її очі блищали і бігали, як раніше» [12: 317] тощо. З огляду на часту вживаність і важливу роль образу очей у зображенні персонажів, можна стверджувати, що
він є лейтмотивним у романній трилогії «Крамниця». Образ очей має велике змістове
навантаження в системі образів пізньої прози Е. Штріттматтера.
Така особливість німецької літератури, як тяжіння до зображення диваків, виявляється і в прозі Е. Штріттматтера. У романній трилогії «Крамниця» подано образ дивака
дядька Філе. Письменник дає загальну характеристику «дивакам»: по-перше, він вживає
слово «Sonderling», що перекладається як «дивак, своєрідна людина, оригінал, відлюдь237

куватий»; по-друге, автор на прикладі ялинок, які називаються «козлами» через непридатність до використання їх деревини для потреб людей (їх стовбури вигнуті через природні умови зростання) акцентує мотив дивацтва. Такі дерева (як люди, треба розуміти)
«не знають, що вони не відповідають людським уявленням про користь, <…> переживають багатьох» [10: 283].
Образ дивака не є новим для Е. Штріттматтера. Й. Кніпович, аналізуючи своєрідність створення образу головного персонажа – дивака романах «Чудодій» та «Оле Бінкоп», зауважує, що «Ервін Штріттматтер глибоко досліджує поезію і мудрість «дивацтва» [9: 203]. У згаданих романах митець створив образи диваків, що, як і в пізній прозі
(трилогії «Крамниця»), розкриваються в певних ситуаціях, стосунках з іншими людьми.
Одна з особливостей зображення диваків Е. Штріттматтером полягає в тому, що він їх
наділяє, крім своєрідного світобачення, не зовсім здоровою психікою (наприклад, Філе із
задоволенням бавився із дітьми на їхньому рівні розвитку: плювався, надгризав яблука з
маленьким Езау, порпався на вулиці тощо).
Образ, який належить до ряду диваків і розкритий найяскравіше – дядько Філе в
трилогії «Крамниця» Характеристика дядька Філе дається почасти при виявленні особливостей зображення самої матусі – бабусі-півторусі. На увагу заслуговує, однак, своєрідність відтворення образу Філе через його приналежність до дивакуватих осіб пізньої
прози Е. Штріттматтера. Цікаво, що вже в портретній характеристиці Філе простежується своєрідність зображення цього образу. Образ Філе в трилогії «Крамниця» письменник
не наділяє особливими портретними даними, зате акцентує увагу на кумедних випадках,
пов’язаних із одягом чоловіка (Філе десь придбав і носив із великим задоволенням кашкет залізничника, зупинив навіть одного разу в цьому кашкеті потяг).
Образ Філе увиразнює така портретна характеристика: «його волосся розкуйовджене, його ніздрі запилені, його нігті обгризені, його штанини вказують на те, що його
штани валялись вночі під ліжком» [11: 81].
У мові Філе читач не знайде жодного діалектизму (хоча мова майже всіх селян, «маленьких людей», пізньої прози письменника насичена словами серболужицького діалекту), вона правильно побудована і зрозуміла. Письменник це пояснює пристрастю до
читання. До «скарбниці слів» Філе входили такі слова: «клептомани, статеві злочинці,
час скоєння злочину, гільйотина, скандал у сфері правосуддя, індикація» [11: 82], адже
він постійно читав газети.
У побудові образів диваків Е. Штріттматтер вдається до архетипу вічної дитини, що
виявляється в мотивах безтурботності, безпосередності ставлення до оточуючого світу,
пошуку цікавого наповнення вільного часу тощо. Сприймаючи світ по-своєму, Філе мало
зважали на норми поведінки й моралі: Філе як дорослий чоловік бавився з дітьми, міг
вкрасти цигарки у тітчиній крамниці. Філе мав здібність привертати до себе людей, йому
завжди вдавалося пристосуватися до життєвих умов і мати з того зиск. Філе, для якого
«жодна робота у світі не була так створена, щоб вона йому надовго підходила» [12: 235],
був, проте, улюбленцем дітей: «він був для нас, для дітей, троянським конем, з якого прокрадалися веселі гобліни в наше життя» [11: 80]. Мотив дитини виявляється не тільки
в своєрідній поведінці людини, а й у особливому напрямку мислення, що стало характерною рисою диваків письменника. Отже, образ дивака в прозі Е. Штріттматтера має
свої неповторні риси: неординарний спосіб заробляти гроші, майже завжди неадекватно
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поводитися з іншими людьми, дитячий спосіб мислення та реакції на події в суспільстві
тощо.
Західнонімецький літературознавець В. Еммеріх констатує, що з 1970-х років в літературі НДР загострюється інтерес до окремої особистості, поглиблюється «суб’єктивація
прози» [7: 28]. Це означає зміщення акцентів із соціально-політичних питань на проблеми індивідуальності. Персонажі прози Е. Штріттматтера, як зазначали дослідники його
творчості (Г. Агальцев [1], Г. Лошакова [3], К. Ярматц [8]), зображені автором як активні
особистості, визначальною характеристикою яких є повсякденна праця і суспільна діяльність. Але це, на нашу думку, стосується раніше виданих романів письменника. Романна трилогія «Крамниця» вирізняється якісно іншим підходом Е. Штріттматтера до
створення образів. У трилогії «Крамниця» письменником персонажі показані як самодостатні особистості: вони живуть за власними моральними законами, навіть всупереч
загальноприйнятим, намагаючись зберегти свої духовні цінності. Всі ці риси «маленької людини» нагадують про модерністський (точніше, експресіоністичний) образ «нової
людини» [5: 83], який вимальовується в літературі й корелює з образом «надлюдини»
Ф. Ніцше.
Індивідуальний стиль Е. Штріттматтера в аспекті творення художніх образів виявляється у поєднанні принципів реалізму (соціально-історична обумовленість образів,
елементи психологізму, типовість образів і ситуацій, настанова на достовірність, «образ
маленької людини» тощо), натуралізму (акцент на одиничному, тісний зв’язок образу
персонажа із середовищем, подробиці фізіологічного характеру з життя персонажів), а
також елементи модернізму (фрагментарність, самоцінність людського «я», символічність образів і ситуацій та ін.) тощо.
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ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ
Стаття присвячена проблемі істинності літературних текстів. Визначаємо, що в
силу своєї художності, тобто здатності створювати автономний образний світ, вони,
на відміну від фактуальних текстів, є принципово неверифікованими.
Ключові слова: література, фактуальні тексти, верифікованість, квазідійсність,
художній вимисел.
Статья посвящена проблеме истинности литературных текстов. Определяем,
что в силу своей художественности, т.е. способности создавать автономный образный мир, они, в отличие от фактуальных текстов, являются принципиально неверифицируемыми.
Ключевые слова: литература, фактуальные тексты, верифицируемость, квазидействительность, художественный вымысел.
The article is devoted to a problem of the truthfulness of literary texts. We define, that owing
to the artistry, i.e. ability to create the independent figurative world, they, unlike documentary
texts, are essentially not verified.
Key words: literature, documentary texts, verification, quasireality, art fiction.
«Что есть литература?», «Насколько истинны литературные тексты?» - эти вопросы до сих пор затрудняет исследователей и не находит своего полного разрешения. Это
дает основания Ц. Тодорову отмечать, что до настоящего времени никто не смог дать
устойчивого определения литературы. «Согласно первому, отличительная особенность
литературного дискурса заключается в том, что составляющие его предложения не являются ни истинными, ни ложными, но создают представление о вымышленной действи© Гилязова О.С, 2012
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тельности [1: 372]. Согласно же второму определению, отличительной чертой литературного дискурса является сосредоточение внимания на сообщении ради него самого, что
характеризует, в терминологии Р. Якобсона, «интровертивный семиозис», неразрывно
связанный с эстетической функцией знаковых систем.
Эти два определения не противоречат друг другу, являясь акцентированием отнюдь
не взаимоисключающих сторон: первое - вымышленности (что не точно: литературность
и вымышленность – коррелятивные, но не взаимозаменяемые понятия), второе – эстетической составляющей (являющейся ценностной категорией), вырастающей до художественности как способности образовывать самодостаточный, автономный образный мир.
Ц. Тодоров констатирует ситуацию, сложившуюся в современном литературоведении,
более того – в самой литературе (особенно – в постмодернистской), преддверием к которой выступили теории 20-30-х годов XX века. «…В русской и европейской (прежде всего
пражской) эстетике, ориентированной на лингвистический структурализм, победил тезис, в соответствии с которым художественное произведение является не непосредственным отражением («отображением») действительности, как считала социологически ориентированная эстетика XIX- нач. XX века, а особым типом высказывания, направленным
на выражение самого себя. [В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов]» [2: 52].
Представление о литературного тексте как об автономном художественном мире, образующем свою квазидействительность (в рамках текстуальной реальности) объединяет в
себе оба вышеназванных определения. Особенностью квазидействительности художественного произведения является то, что «состоянием дел», миром, описываемый высказываниями (образами) данного произведения, являются сами высказывания (образы)! В
этом – онтологическая разница, главное отличие предложений квазидействительности,
являющихся ею, от предложений нехудожественной условности, т.е. фактуальных текстов, которые, описывая собою действительность, не являются ею.
Впрочем, внутри вымышленного текста, как квазидействительности, выстраиваемой
по критериям обычной действительности, могут соблюдаться требования истинности – в
классическом её варианте: как соответствия между планом текстуальной событийности
и сообщением об этой квазиобъективности в речи персонажей. Это дает основание Д.
Льюису рассматривать художественный вымысел в контексте множества возможных
миров, в которых соответствующий мир рассказывается как достоверный факт, что позволяет выделять из этого множества подмножество миров, отличающихся от реального
мира в минимальной степени, поэтому утверждения, истинные в каждом из этих возможных миров, считаются истинными и в мире данного художественного произведения. В
силу этого Д. Льюис полагает, что в мире рассказов К. Дойла о Холмсе истинно (хотя не
выражено эксплицитно), что Холмс носил нижнее белье, не имел трех ноздрей и никогда
не летал к спутникам Сатурна. Ведь ««отключить» («усыпить») свойство не значит его
отменить. Потенциальные свойства всегда могут быть актуализированы по ходу чтения
текста. Во всяком случае, оставаясь несущественными, они отнюдь не становятся несуществующими» [3: 47]. Тем не менее, если оценка истинности того или иного суждения
оказывается различной либо неопределенной, то оно считается не имеющим истинностного значения, например, суждение о количестве волос на голове у Шерлока Холмса.
Это не противоречит тезису о принципиальной неверифицируемости художественных
произведений, т.к. требование истинности относятся не к самому тексту в его отношении
к действительности, а к внутренним текстуальным планам в их отношениях друг к другу.
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Квазидействительность литературного текста внутри себя повторяет те же планы реальности, которые присуши и обычной действительности: текстуальный – речи, письма
персонажей, психический – их мысли и переживания, объективный – внешняя по отношению к персонажам, сообщаемая через их речи и верифицируемая ими, событийность. Связывая три «онтологически разных» (а на самом деле – равно текстуальных)
плана «действительности» в художественной реальности текста (вымысла), когерентная
истинность этого произведения, главная цель которой – непротиворечиво связать предложения, действует по критериям классической истины. Но всё же, хотя она и играет по
правилам истины соответствия, но не является ею, что обнаруживается в тех текстах,
которые не стремятся «притворяться», подражать объективной действительности, а потому допускают большие вольности и несоответствия внутри своего содержания, невозможные для повседневного бытия. В любом случае, как бы ни было правдоподобно
содержание вымысла, оно остаётся вымыслом. И какой бы классической (будучи когерентной) не представлялась бы истина художественного произведения, она всё равно
замыкается исключительно внутри собственной квазидействительности и не способна
выйти к действительности, по которой определяют истинность невымышленного текста,
чьё содержание, не образуя собой отдельный, художественный мир, а, являясь просто
сообщением о действительном мире, верифицируемо в этом качестве: ему есть чему соответствовать. Итак, в вымысле внутренняя соответственность текстуальных реальностей
значима лишь для связности (когерентности) текста, допускающей (особенно в иных современных произведениях) намеренную противоречивость элементов (когерентная истина
может быть подобна истине соответствия, но не обязана быть!). Сам же вымысел (художественный!) – это не ложь, заблуждение или обман, поэтому не подлежит верификации.
Подобная особенность квазидействительности даёт огромную свободу являющимся
ею предложениям: сколь бессмысленными, противоречивыми, несогласованными, несообразными они не были, всё равно они составляют собою «взаправдошность» произведения, с которой приходится считаться. С этим, по мнению Миллера, связана возможность фиктивных людей обладать взаимоисключающими или неопределенными
свойствами, что недоступно обычным людям и потому служит основанием различия с
ними. Отсюда несообразности: то Чичиков, разъезжающий летом в шубе у Гоголя, то неясности с наличием детей у леди Макбет в драме Шекспира.
По этим предложениям выверяют правильность суждений о данном произведении, а
не их проверяют с точки зрения логики, требований правдоподобия, связности, согласованности и т.п. Они составляют мир, который описывают, и даже если встретится предложение, которое полностью ломает стройную картину мира, нарисованную другими
предложениями, то придётся принести в жертву не это предложение, а стройность мира,
если не сам мир. Впрочем, иной (особенно несообразный, внутреннепротиворечивый)
мир описать проще, чем даже вообразить, что позволяет ему конкурировать со сферой
воображения (не представляющей чувственно «круглый квадрат»), к функции экстериоризации которой обычно сводят вымысел. Нередко такой мир описывается столь абсурдными предложениями, что и существовать не может и не сможет иначе, чем только
в виде предложений о нём.
Таким образом, разница между фактуальными и литературными текстами заключается, прежде всего, в их интенции: воспроизведения ли наличной действительности с
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целью передачи максимально достоверной информации о ней, либо воссоздания некой
квазидействительности, не наличной вне поля собственной текстуальности, а потому условной и неверифицируемой.
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АЛЕГОРИЧНА ПЕРСОНІФІКАЦІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЕТИКИ
ПРИРОДНИХ СТИХІЙ
В статті розглянуто один з проявів національно специфічного вибудовування поетичного образу, наявне в англо-американській та українській поетичних картинах світу. На прикладі таких універсально значущих концептів як «сонце, місяць» проаналізовано співвіднесеність поетики роду з поетикою природних стихій в англо-американській
та українській традиціях.
Ключові слова: архетип, поетика природних стихій, поетика граматичного роду,
поетична картина світу.
В статье рассматривается одно из проявлений национально специфического построения образа, присутствующего в англо-американской и украинской поэтических
картинах мира. На примере таких универсально значимых концептов как «солнце, луна»
проанализирована соотнесённость поэтики рода с поэтикой природных стихий в англоамериканской и украинской поэтических традициях.
Ключевые слова: архетип, поэтика природных стихий, поэтика грамматического
рода, поэтическая картина мира.
The article deals with one of manifestations of national specific image building in EnglishAmerican and Ukrainian poetic mappings of the world. It describes the correlations between
the gender materialization of such universally relevant concepts as “sun, moon” and the so
called poetics of natural elements in different poetic systems.
Key words: archetype, poetics of natural elements, poetics of grammatical gender, poetic
mapping of the world.
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Алегорична персоніфікація як один з найбільш поширених та виразних засобів художньої мови вже протягом тривалого часу викликає зацікавленість філологів (див. праці
Л.Щерби, О.Потебні, Є.Шендельс, Я.Гина та інш.). При цьому особлива увага приділяється персоніфікації тих універсальних концептів, які наділено вагомим поетичним
смислом у будь-якій художній системі. Саме до них належать концепти «сонце» і «місяць», що мають статус архетипів і можуть правомірно вважатися міфоконцептами, з
огляду на їхню причетність до формування засад міфопоетичного мислення та задіяність
у багатьох класичних текстах світової літератури. Тому видається цілком доцільним розглянути на прикладі цих архетипів відмінності в образних кодах, що є чинними в різних
поетичних картинах світу. Один з важливих проявів таких особливостей національноспецифічного образного коду полягає, зокрема, у сполучуваності персоніфікованих образів сонця та місяця з образами природних стихій, під останніми будемо розуміти, насамперед, так звані першостихії або першоелементи.
Не зважаючи на те, що Карл Юнг не виділяв першоосновні стихії у ролі психологічних архетипів, згодом вони були долучені до загального реєстру архетипів в роботах
інших дослідників [1: 29]. Проте на особливе місце першостихій серед інших констант
світової культури, їх спроможність лягти в основу нової міфології, вперше було наголошено у пенталогії Гастона Башляра, що присвячена імплікаціям елементів Води, Вогню,
Повітря та Землі в творах художньої літератури. Саме завдяки Гастону Башляру всередині ХХ століття виникла теорія першоелементів (також «онірія першоелементів»), а
аналіз художнього тексту з опертям на першоосновні стихії набув статусу «беззаперечно
правомірної» наукової методики [2: 150]. Перед тим, як надати аналіз взаємозв’язків між
гендерною належністю персоніфікованого поетичного образу і його тлумаченням з позицій поетики першоосновних стихій, потрібно визначити, що саме дає таке дослідження для розуміння природи та особливостей гендерного форматування образу в різних
поетичних традиціях. Якщо йдеться про вивчення цього питання на матеріалі добірки
метафор, які представлені у даному дослідженні, то очевидним виявляється той факт, що
метафорична суголосність образу певній стихії, тобто проведення аналогій між тим чи
іншим образом та цією стихією, або їх ототожнення в рамках метафори базується на тих
особливостях сприйняття поетичного образу, котрі й створюють відповідні прототипні
метафори в англо-американській та українській поезії. Проте, говорячи про поетику першоелементів, варто дещо розширити поняття метафоричного контексту, включивши в
нього не лише вираз, який з позицій класичної риторики прийнято називати метафорою,
але й суміжність персоніфікованого образу та назви першоелемента в рамках певного
поетичного опису, який з огляду на дію законів поетичного мовлення, ставить їх в образну взаємозалежність. Правомірність такого підходу підтверджується ще й тою обставиною, що дослідження поетики першоелементів є по суті аналізом імплікацій архетипів.
Перед тим, як перейти до аналізу співвіднесення образів сонця та місяця з з першоелементами, потрібно визначити статус елементу «метал», який неможливо проігнорувати внаслідок його наполегливої сполучуваності з маскулінними алегоричними
персоніфікація ми і який, за класичними канонами, як відомо, не є зазначеним серед
першостихій.
Теорія першоелементів Гастона Башляра, як і уся сучасна філологічна традиція, запозичила поняття першостихії з доктрин найбільш впливових античних філософів, котрі
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багато в чому визначили розвиток європейської гуманітарної думки. Це, зокрема, платонівський самодостатній космос, що постає у вигляді живої істоти, до концепції якого видатний давньогрецький філософ звертається в діалозі «Тимей» [3], і який є близьким за
своїм задумом та структурою до піфагорійського космосу, що аналогічним чином складається зі співвідношення чотирьох елементів – вогню, води, землі та повітря. Таким
чином, під назвою «першоелементи» маємо справу з інвентарем тих начал. що стали
найбільш визнаними у давньогрецькій натурфілософії. Водночас варто згадати про існування ще однієї досить потужної натурфілософської традиції, яка зародилася у Стародавньому Китаї і базується на виокремленні п’яти першоелементів. Вперше доктрина
п’яти начал знайшла відображення у книзі «Шу цзин», або «Шан шу» («Книга історії»,
або «Книга документів»), яка , за переказами, була укладена і піддана обробці Конфуцієм [4: 100-113]. До п’яти начал (також «п’яти елементів», або «п’яти стихій») належать:
вода, вогонь, дерево, метал і земля.
Отже, у більш широкій перспективі статус першостихії не є несумісним з елементом
«метал». Тому, жодною мірою не зазіхаючи на перегляд усталеного реєстру першоосновних елементів, хочеться все ж таки наголосити на правомірності співвіднесення стихії
металу зі ще одним типом матеріальної уяви, що лежить в основі поетики стихій.
Результати проведеного у цій роботі аналізу прототипних метафор з міфоконцептами
«сонце» і «місяць» дозволяють констатувати, що родова ознака персоніфікованого образу в англо-американській та українській поезії отримує певне смислове доформатування
на рівні поетики першостихій. Перший прояв такої закономірності спостерігається на
прикладі відмінного переломлення крізь поетику першоосновних елементів міфоконцепта «сонце».
МАСКУЛІННЕ НАЧАЛО
ВОГОНЬ, МЕТАЛ
Серед чотирьох зазначених у реєстрі першостихій елементів найбільш узвичаєним
у світовій традиції символічним відповідником чоловічого начала є ВОГОНЬ. У цьому
зв’язку варто звернути увагу на прототипну для англо-американської поезії актуалізацію
саме вогненного аспекту тих поетичних образів, що традиційно отримують в англомовній поезії маскулінну матеріалізацію.
За результатами порівняльного аналізу концептуальних метафор англо-американська поезія, в якій сонце отримує лише маскулінну матеріалізацію, акцентує вогненний
аспект сонця, що проявляється у наявності чотирьох груп метафор «силового» характеру, співзвучних концептуальному змістові архетипу ВОГОНЬ: 1) СОНЦЕ – ЗНАРЯДДЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ; ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВДАЄ ФІЗИЧНОГО БОЛЮ; 2)
СОНЦЕ – РУЙНІВНА СУТНІСТЬ; 3) СОНЦЕ – ВОРОЖА СУТНІСТЬ; 4) СОНЦЕ – ВОЙОВНИЧА СУТНІСТЬ. В українській поезії, де міфоконцепт «сонце» не має однозначних гендерних паралелей, оскільки виступає по черзі живою істотою то чоловічого, то
середнього роду, або ж слугує метафоричним синонімом особи жіночої статі, на перший
план виходить його другий архетипічний відповідник – СВІТЛО [див.5].
В ході опрацювання практичного матеріалу цього дослідження став наочним також
чіткий зв’язок між маскулінною персоніфікацією образу та його поетичним тлумаченням
в термінах стихії металу. За канонами символічної парадигми стихія металу, що проявляється, насамперед, як стихія зброї, разом з близькою до неї стихією вогню, є символічним аналогом маскулінного начала. Зброя споріднена з вогнем через концептуальні
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імплікаціі очищення та знищення. У цьому сенсі меч (символ еволюції) протиставляється дереву (символу інволюції), подібно до того, як чоловіче протиставляється жіночому (
Керлот: ). Меч як символ очищення вважається образною паралеллю стихії вогню (язики
полум’я схожі на нього за формою та блиском), звідки і постають сталі образи – очищення, що супроводжується вогнем і мечем, а покарання – батогом та дрючком. Крім
того, за традиційними уявленнями, на символічному рівні стихія металу (сталь, залізо)
та стихія вогню володіють спільним ритмом; іноді ця ритмічна суголосність втілюється
в образі вогненного меча, який підкреслює «амбівалентний синтез тепла вогню і холоду
оголеного металу» [6: 320].
Прототипне для англо-американських поетичних текстів ототожнення сонця з металом чи предметами, виготовленими з металу, або пов’язування сонця та сонячного світла
з металевою атрибутикою надає концепту СОНЦЕ додаткової маскулінної якості, з огляду
на поширену ще з часів В.Шекспіра співвіднесеність чоловічого начала з металом як уособленням твердості духу і фізичної сили (на противагу воді як втіленню жіночої сутності).
1). СОНЦЕ Є МЕТАЛОМ, ПРОЯВОМ МЕТАЛЕВОЇ СТИХІЇ: The sun was over our
town; it was like a blade. (W.Stafford); Spears of sun striking the water…
(A.Rich);
razor ray of the sun… (Ch.Olson); …that // spectacular and nimble animal, the fish, // whose
scales turn aside the sun’s sword by their polish. (M.Moore);
2). СОНЦЕ Є ДЖЕРЕЛОМ МЕТАЛУ, МЕТАЛЕВОЇ ЕНЕРГІЇ: the bee that spins his
metal from the sun (Th.McGrath);
3). СОНЦЕ Є ПІДСИЛЮВАЧЕМ СТИХІЇ МЕТАЛУ. Така метафора, скерована на
розкриття характеру співвіднесеності сонця та металу, спостерігається в поезії А.Рич.
Тріумфальному зовнішньому вигляду середньовічного лицаря верхи на коні (образ вершника здавна символізує верховенство, царственість та повновладдя) з виблискуючим
під яскравим сонцем обладунком, який асоціюється з освяченою століттями постаттю
шляхетного, мужнього і безстрашного чоловіка протиставлено спорохнявіле наповнення цієї блискучої збруї – подерте ганчір’я під блискучим металом, желеподібне око, що
безпорадно визирає з-під забрала, моторошна невизначеність майбутнього, сповненого
недобрими передчуттями безславної загибелі. Такий концептуальний каркас поезії створюється за рахунок контрастності символіки, використаної у початковій частині вірша
та у подальшому викладі. Зачин поезії побудовано на поєднанні двох суто чоловічих
символів англо-американської культури: сонця та металу. Будучи розміщені поруч, вони
генерують певне асоціативне поле, причому тригером саме таких, позитивних, асоціацій
виступає сонце, сонячне сяйво, як втілення владності і слави; відповідно, метал постає
символом фізичної загартованості та непохитної волі:
THE KNIGHT
A knight rides in the noon,
and his helmet points to the sun,
and a thousand splintered suns
are the gaiety of his mail.
The soles of his feet glitter
and his palms flash in reply,
and under his crackling banner
he rides like a ship in sail.
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У другій і третій (заключній) частинах віршу, де розвінчується вдавана непереможність лицаря, домінантною є негативна символіка металу (жорстокість, насилля, фізична
та моральна тяжкість), яка супроводжується лише поодинокою, тепер вже дещо іронічною, згадкою про сонячне світло: A knight rides in the noon,// and only his eye is living, // a
lump of bitter jelly // set in a metal mask, // betraying rags and tatters.
4). СОНЦЕ Є СПОРІДНЕННИМ ЗІ СТИХІЄЮ МЕТАЛУ. Саме металевий дзвін, що
чується у пісні пташки, слугує прелюдією до появи вранішнього сонця у вірші «Dawn»
(Світанок): Ecstatic bird songs pound // the hollow vastness of the sky // with metallic clinkings
(William C.Williams).
В українській поезії не простежується метафоричного пов’язування сонця зі стихією
метала, внаслідок змінного поетичного роду образу сонця в українській традиції , проте
досить вираженою є співвіднесеність «місяць – метал», тобто зв’язок з металевою стихією того образу, який отримує саме чоловічу персоніфікацію.
МІСЯЦЬ = ВІН – ЦЕ ВІЙСЬКОВА ЗБРОЯ: О, як їм далі жити? На тім кровопролитті // не місяць в небі сходить – турецький ятаган. (Л.Костенко: 86).
Дещо нетипові для себе конотації набуває в українських авторів і традиційно
«м’який», благородний метал срібло, коли йдеться про срібло місяця.
МІСЯЦЬ = ВІН – ЦЕ ГОСТРИЙ, НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПРЕДМЕТ З МЕТАЛУ:
В мені обвалюється храм
на чорний порох.
Як місяць, що зо дня у день
у темряву вгрузає краєм,
і срібло темрява краде,
і тоншає обрізок раю.
А я хапаюсь, не пускаю
останній той тоненький серпик
і страшно пальці обрізаю –
аж срібна кров тече крізь всесвіт.
(І. Жиленко)
Ця прототипна для української поезії гострота місяця, його «рогатість» призводить
до появи більш силових, маскулінних акцентів стосовно «срібності» місяця навіть у досить нейтральних поетичних контекстах: та срібнорогий молодик // над темним бором
лине (В.Сосюра).
ЖІНОЧЕ НАЧАЛО ВОДА
Ще одна в виявлена в роботі закономірність стосується співвіднесеності в англо-американській та українській поезії першоелементу ВОДА з образом місяця. Першоосновна
стихія ВОДИ пов’язується з жінкою ще у Ведах, де вода іменується матритама (найбільш
материнська), оскільки «спочатку часів усе було подібно до моря, позбавленого світла» [6: 115]. Згідно запропонованій Л.І.Бєлєховою класифікації, психологічний архетип
МАТИ / ЖІНКА актуалізується за допомогою архетипічних символів місяця, води та
моря [1: 34]. З другого боку, вода споконвічно вважалася такою, що пов’язана з місяцем, внаслідок цілком об’єктивних причин: впливу, який справляє місяць на водну стихію, його впливу на земні приливи та відливи. Проте актуалізація символічної паралелі
«місяць – вода» є прототипною лише для англо-американської поезії через притаманну
цій традиції безальтернативну фемінність образу місяця. Наявність у персоніфікованому
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лунарному образі жіночого начала як архетипічного відповідника як води, так і місяця,
виявляється потужним фактором, що стимулює залучення саме водної символіки до тих
описів та розповідей про події, в яких фігурує наділений сугестивно-символічним значенням концепт «місяць». Водні символи є присутніми в поетичних контекстах, що актуалізують зв’язок між образами місяця та смерті: МІСЯЦЬ – ЦЕ ВОЛОДАРКА ВОДНОЇ
СТИХІЇ ТА ЖІНОК: The moon is no door. It is a face in its own right, // White as a knuckle
and terribly upset . // It drags the sea after it like a dark crime…// The moon is my mother.
She is not sweet like Mary. //…The moon sees nothing of this. She is bald and wild (S.Plath);
МІСЯЦЬ – ЦЕ ВОЛОДАРКА МЕРТВОЇ ВОДНОЇ СТИХІЇ: The waves were dead, the tides
were in their grave, // The Moon, their mistress, had expired before … (G.G. Byron); МІСЯЧНЕ СВІТЛО – ЦЕ КАНАЛ БАЧЕННЯ СМЕРТОНОСНОЇ ВОДНОЇ СТИХІЇ:
So now the father’s gone, after thirty years
on a bed too big for one she sees it all:
the sails becalmed at the window,
her Madonna for a prow, the moonlight
that gives their walnut cupboard the pattern
of waves closing over his head. (D. Sweetman).
Спільним асоціативним стрижнем такої складної образної структури з трьох ключових компонентів (місяць, жіноче начало, вода) може виступати мотив інтуїції, фантазії,
несвідомого, який є також пов’язаним у міфопоетичному вимірі зі всіма трьома вищезгаданими концептами – МІСЯЦЬ – ЦЕ ВІЩУНКА ДОЩОВОЇ ПОГОДИ: I see the old Moon
in her lap, foretelling // The coming-on of rain and squally blast (S.T. Coleridge); МІСЯЦЬ
– ЦЕ КОРАБЕЛЬ-ПРИВІД: The wind was a torrent of darkness moving the gusty trees, // The
moon was a ghostly galleon tossed upon cloudy seas… (A.Noyes).
Таким чином, можна констатувати існування відмінностей у сполучуваності міфоконцептів «СОНЦЕ» і «МІСЯЦЬ» з концептами «ВОГОНЬ», «МЕТАЛ», «ВОДА»,
«СВІТЛО» в англо-американській та українській картинах світу, які зумовлюються різною гендерною матеріалізацією образів сонця і місяця в поетичних текстах порівнюваних культур. Якщо маскулінна іпостась образу співвідноситься зі стихіями ВОГНЮ та
МЕТАЛУ, то жіноча персоніфікація кореспондується зі стихією ВОДИ і СВІТЛА.
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КУЛЬТУРНА АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ЯК ХУДОЖНІЙ ПРОЯВ
ТРАНСКУЛЬТУРНОГО МИСЛЕННЯ У РОМАНАХ ЕМІ ТАН
У статті аналізується проблема культурної амбівалентності у контексті тематизації взаємовідносин Заходу та Сходу в романах Емі Тан «Сто таємних відчуттів» і
«Дочка костоправа».
Ключові слова: амбівалентність, гібридність, транскультурація.
В статье анализируется проблема культурной амбивалентности в контексте
тематизации взаимоотношений Запада и Востока в романах Эми Тан «Сто тайных
чувств» и «Дочь костоправа»
Ключевые слова: амбивалентность, гибридность, транскультурация.
The paper focuses on the problem of cultural ambivalence as it is revealed in Amy Tan’s
novels «The Hundred Secret Senses» and «The Bonesetter’s Daughter» with respect to the
depiction of West-East contacts.
Key words: ambivalence, hybridity, transculturality.
В останні роки у сучасному порівняльно-історичному літературознавстві нарівні із
проблемами політкоректного мультикультуралізму починається процес активного осмислення «нової епістеми глобального світогляду» – так іменує М.В. Тлостанова ситуацію
транскультурацій в світі [1:28]. Л. Хатчен у роботі «Переосмислення історії літератури:
діалог з теорії» обґрунтовує новий підхід до дослідження культури епохи глобалізації і
визначає його як «компаративний транснаціональний фокус» [2:26]. Едвард Саїд у монографії «Культура та Імперіалізм» пропонує «новий порівняльний контрапунктний підхід» [3:51], вважаючи це за головну інноваційну парадигму гуманітаристики.
Культурна інтеграція як історичний процес призводить до універсалізації культури,
формування дискурсу транснаціонального культурного простору, що розробляється у роботах А. Аппадурай, Дж. Кліффорда, Р. Робертсона, Дж. Фрідмана та ін. Нового осмислення набуває також теоретичний дискурс, пов’язаний із образом Сходу, висвітлений у
рамках постколоніальної теорії у роботах Е. Саїда, Х. Бхабхи та Г. Співак. Культурні,
соціально-філософські, політологічні та геополітичні проблеми становлення глобального поля межцивілізаційних взаємодій висвітлюються також у роботах науковців М.
Тлостанової, І. Василенка, Н. Висоцької, А. Колєснікова, Г. Широкова та ін. Очевидним
стає той факт, що акценти на національній ідентичності, етнічності, расі, які переважали
у дослідженнях творчості письменників «через дефіс», виявляються нежиттєздатними у
сучасну епоху «планетаризації людства». З’являються теорії, що піддають сумніву попередні концепції двополюсності сучасного світу. Широке поле міжрасових та міжцивілізаційних взаємодій визначає сьогодні новий тип сучасної художньої свідомості як
транскультурної.
© Надута Т.В., 2012
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Особливої уваги заслуговує дослідження динаміки формування транскультурного
феномену у сучасній літературі – тієї її складової, що раніше вивчалась крізь призму
етнічного (творчість К. Ісігуро, Ф. Чіна, Т. Моррісон, Е. Тан, Л.М. Сілко, Дж. Кінкейд,
Ха Цзіня та ін.).
Зведення досліджень творчості азіатсько-американських письменників сучасності
виключно до проблематики національної ідентичності залишає без уваги аналіз художніх винаходів значних письменників. Такої уваги була позбавлена і американська письменниця китайського походження Емі Тан. Аналіз її творчості здебільшого обмежується
етнічною проблематикою. Мета даної статті полягає у розгляді різних рівнів культурної
амбівалентності у художньому світі романів Емі Тан «Сто таємних відчуттів» і «Дочка
костоправа», відкритті здатності письменниці бачити і зображати різні сторони однієї
проблеми – культурної ідентичності.
Доробок Емі Тан у працях українських та російських американістів фігурує переважно в оглядових статтях (Ю. Безрук, Є. Старовєрова, О. Сідорова, Є. Постнікова, Н. Висоцька, Т. Денисова, Т. Лупачова, Є. Ревенко). Хоча останнім часом творчість письменниці
отримує більш серйозного розгляду у дисертаційних дослідженнях (С. Коровіна, Є. Караваєва, Є. Бутеніна). Американська критика уважно стежить за творчістю Емі Тан. Про
це свідчить зростаюча кількість наукових праць, присвячених обговоренню тематики і
проблематики творчого доробку письменниці (У. Соллорс, У. Боелхауер, Т. Феррарі, Е.
Лінг, Е. Кім, М. Хонг, С. Картер, Б. Сю, М. Зіммерман, Р.М. Джордж, Д. Поуі, В. Біндер,
Р. Бехар, Г.Х. Мюллер та ін.), а також публікація ґрунтовних монографій Х. Блума, Е.
Хантлі, Б. Адамс, присвячених виключно Емі Тан. Особливу увагу творчості письменниці приділяє і китайське літературознавство, про що свідчить систематична публікація
статей, здебільшого присвячених обговоренню культурної проблематики творчості письменниці (напр., Лі Чжи Хуа, Фен Пін Цзя, Цзоу Цянь Цзюнь, Хе Лі Цюнь, Бай Їн та ін.).
Створення літератури на теренах багатонаціональних держав, якими на сьогоднішній день є Сполучені Штати, Канада, Росія, Великобританія, Франція, нова Зеландія, Австралія, є передумовою виникнення транскультурних літератур. Аналізуючи транскультурний простір сучасної літератури у Канаді в есе «A Crypto-Ethnic Confession» Лінда
Хатчен особливу увагу приділяє культурному обміну у полікультурному суспільстві, що
стає наслідком прагнення транскультурації до перетину і стирання кордонів, зумовлених мультикультурною політикою. Дослідниця називає концепцію «взаємопосилань між
двома та більше культурними традиціями» найбільш плодоносним зображенням транскультурної ситуації» [4]. Полікультурність держави спонукає до аналізу сіно-американскої літератури, створеної на її теренах, з точки зору «транскультурної чутливості» у
творах сіно-американських письменників – Е. Тан, Ф .Чін, А. Мін, Дж.-С. Вонг, М.-Х.
Кінгстон та ін. Таке прочитання перед усім припускає, що світ, створений автором, не є
замкнутим, відокремленим простором, а знаходиться всередині всіх існуючих культур.
Дослідження подібних феноменів стає центральною задачею порівняльного літературознавства у його планетарно-визначеному масштабі.
Проблематика ідентичності і взаємозв’язку особистісного і культурного витоків, амбівалентність гібридної або синкретичної свідомості, що є в основі пограничної чутливості, відносяться до групи ключових понять, які розроблюються сьогодні в культурі.
Культурна амбівалентність найяскравіше проявляється у характеристиці «пограничної
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чутливості» людини, що знаходиться на кордоні і часто протистоїть не тільки «внедомності», але і новому укоріненню в одній, двох і більше культурах.
Методологічною основою для розробки поняття культурної амбівалентності виступає теорія «третього простору», проміжного або маргінального простора Х. Бхабхи,
де теоретик розміщує сучасну культуру. Концепція «третього простору» направлена
на порушення бінарних опозицій і виявлення амбівалентності як культурного маркера
ідентичності письменників у процесі вивчення їх творчості. Амбівалентність як культурно-семіотичний феномен вперше була описана у роботах М. Бахтіна. Його концепцію
розвинув вчений-семіолог Ю. Лотман, визначивши амбівалентність у якості відношення
«тексту до системи, що зберігається у пам’яті культури» [5:99]. Опираючись на концепції вітчизняних і західних вчених під культурною амбівалентністю у статті розуміється
закладена у художній текст дво/полікультурна направленість, виявлена на різних рівнях
тексту.
Категорія культурної амбівалентності припускає відмову від зведення творчості сіноамериканських письменників до механічного розуміння гібридності. На думку дослідниці китайської культурної ідентичності у діаспорі Л.Л.Чен, ідентичність сіно-американця
раніше апріорі розглядалася з точки зору ствердження/заперечення «китайськості» («dis/
claiming Chineseness») [6:6]. Тепер вчені все частіше розуміють гібридизацію у якості нової парадигми у визначенні культурної ідентичності. Основи до трактування культурної
гібридності як транскультурного феномену започатковує теорія впливового постколоніального критика Хомі Бхабхи [7, 212-217].
При новий, транскультурний, вектор розуміння сучасної ідентичності у глобальному
світі пише і Дебора Л. Медсен. Дослідниця підкреслює, що сприйняття художніх творів
сіно-американської літератури у якості естетичного артефакту буде неможливим до тих
пір, допоки твори будуть співвідноситися із поняттями «азіато-американськості» («Asian
American-ness») або «сіно-американськості» («Chinese American-ness») [8:185-197].
Транскульутрний простір романів Гіш Джен та Емі Тан пропонує широке поле для дослідження процесів створення та подолання вузько зрозумілої «китайськості» (Chineseness).
В транскульутрному контексті «китайськість» трактується як відмінність, що виступає
новою ціннісною гуманістичною категорією сіно-американської літератури.
Важливою властивістю художнього світу романів Емі Тан є культурна амбівалентність, що проявляється у художньому синтезі культур двох народів. Позиціонуючи себе
як американського письменника, утримуючись при цьому від визначення «через дефіс»,
письменниця зосереджується на відображенні синтезу культур. Ця ідея була привита їй
з дитинства: «Вони [батьки] хотіли, аби ми в американському середовищі мали китайський характер. Ми повинні були думати, як китайці, але розмовляти на досконалій англійській, аби мати перевагу над ситуацією» [9, 87]. Після першого візиту до Китаю у
1987 році Емі Тан так описує свої відчуття: «Я відчула іронію свого становища, – якою
справжньою американкою я є, відчуваючи себе неймовірно чужою у Китаї, і у той самий час, якою китаянкою я є» [9:31]. Друг Емі Тан, письменник Бен Фон-Торрес, одного
разу жартуючи зауважив: «Я знав Емі ще до того, як вона знову стала китаянкою» [10],
вочевидь натякаючи не тільки на наявність двох культурних начал у письменниці, але і
на характерне розмежування культурної спадщини у житті письменниці: американка – у
житті та бізнесі, китаянка – у творчому світі. Така сутнісна культурна амбівалентність
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знаходить відображення і на всіх рівнях романів Емі Тан, набуваючи, однак, реверсивної
дзеркальності – «я-чужий» в очах «я-себе», – так можна назвати цей феномен на противагу однолінійному визначенню «свій-чужий».
Роман «Сто таємних відчуттів» («The Hundred Secret Senses», 1995) є найбільш загадковим і містичним серед шістьох романів письменниці. У центрі сюжету – історія
Олівії, народженої у Америці від батька-китайця та білої матері. Вона виступає основним розповідачем. Після смерті батька у родину Олівії із Китаю приїздить його донька
від першого шлюбу, Кван Лі. За словами Кван, вона має «очі Інь», що бачать померлих,
які мешкають у таємничому «Світі Інь», а також пам’ятає своє попереднє життя у Китаї
у середині ХІХ століття, де сестри були добрими подругами. Кван згадує себе дівчиною
народності Хакка на ім’я Нунуму, що була служницею у американських місіонерів у
Китаї, однією з яких і була Олівія – у попередньому житті місіонерка Міс Баннер. Кван
вважає, що вона не виконала свою основну місію: поєднати закоханих, Міс Баннер та
хлопця Йі Бань (у сучасній Америці це чоловік Олівії, Саймон), тому шлюб Олівії та
Саймона не є гармонійним. Кван вмовляє подружжя поїхати із нею до Китаю, де Олівія
могла б усвідомити своє коріння. Ця подорож до Китаю – стрижень сюжетного розвитку всього роману. Коли у Китаї відбувається примирення чоловіка та дружини, Кван
таємничо зникає.
Інший сюжетний центр роману, що визначає амбівалентність художньої прози Тан –
стихія таємничого та надприродного, що проявляється у здатності Кван до спілкування із
померлими людьми, пригадуванні минулих життів. Тут інтертекстуально проступає відома традиція китайської літератури, починаючи від «Записок про таємниче» Пу Сунліна
та історій Юань Мея, автора збірки «Нові записи Ци Сє, або Про що не казав Конфуцій»,
до «Подорожі на Захід» Чен-Ень У. Крім того, важливими «образами культури» в романі
є образ богині Гуань-Інь, реінкарнація, буддійські ритуали тощо.
Одночасно із «китайським текстом» у романі висвічується і література сновидінь
Заходу, а також близькі до естетики англійського/американського готичного роману теми
появи привидів, неупокоєнних душ. Таким чином, традиції, закарбовані у всесвітньовідомих творах Е. По, А. Радиліф, У. Бекфорда, романі «Джейн Ейр» Ш. Бронте, становлять своєрідну основу «західного тексту культури» романів письменниці. Цілком в
рамках цієї традиції зображується страх героїні від відчуття Світу Інь і її підсвідоме пригадування себе як «other self»: «Through years of dream-life…I’ve touched the tiny grains of
a stone wall while waiting to be killed. I’ve smelled my own musky fear as the rope tightens
around my neck» [11:32]. («Крізь роки життя уві сні… я торкалася піщинок кам’яних стін,
чекаючи на своє вбивство. Я вдихала мускусний запах власного страху, коли мотузка затягувалася навколо моєї шиї»).
«Американський текст» Емі Тан може прочитуватися як спроба вираження власного
амбівалентного досвіду. Зауважимо, що становлення Емі Тан як письменниці відбувалося одночасно із розквітом руху Нью-Ейдж у США, а також загальною тенденцією гібридних літератур до популізаціїї жанру магічного реалізму, яскравим прикладом якого
стає номінований на Пулітцерівську премію роман Т. Моррісон «Любимиця» («Beloved»,
1987) – про що свідчать дослідження Бели Адамс у монографії «Емі Тан».
Саме новаторство Емі Тан полягає у створенні таємничого світу іншого, одночасно
китайського і готичного, в дусі Е.По, Світу Інь, який не має чітких аналогій у американ253

ській або китайській культурах. У самій природі зображення таємничого у Емі Тан лежать глибокі загальнолюдські почуття любові, відданості, турботи та співчуття. По мірі
зближення із людьми Інь викривається їх прагнення допомогти, а сам світ потойбічного
описується із теплим гумором. Таким чином у сфері таємничого, створеного Емі Тан,
проявляється те, що можна визначити як «транскульутрну чутливість». Будь-які однозначні культурні маркери – китайські або західні – тут просто недоречні.
Подібні транскультурні образи виникають і у зображенні прекрасного, на перетині естетичних векторів Сходу та Заходу. В центрі роману «Дочка костоправа» («The
Bonesetter’s Daughter», 2001) – «чотири прояви краси», за допомогою яких китайський
хлопець Кай Цзінь освідчується у коханні головній героїні твору, Ліу Лін. Характер репрезентації концепту краси у романі крізь призму китайського живопису мовою західної
естетики свідчить не тільки про особливе транскультурне світобачення сіно-американської письменниці, а і про те, що художник знайшов адекватний художній хід до втілення
своєї головної ідеї: єдності людства у духовно-естетичній сфері.
Освідчення у коханні героя письменниця вибудовує за законами східної поетики.
Відправною точкою є пояснення коханій дівчині «чотирьох проявів краси» у китайських
пейзажних гравюрах, на яких зображено бамбук: «Kai Jing accompanied me, walking
alongside, talking quietly. He held a little book of brush paintings done on mulberry paper.
On the cover it said: The Four Manifestations of Beauty. «Would you like to know what’s
inside?» he asked. I nodded. Anyone who overheard us would have thought we were speaking
of school lessons. But really, he was speaking of love» [12:274]. («Кай Цзінь супроводжував
мене, йдучи поряд, тихо розмовляючи. Він тримав маленьку книжку із малюнками, виконаними пензлем на тутовому папері. Обкладинка говорила: Чотири прояви краси. «Ти
хочеш дізнатися, що всередині?» – запитав він. Я кивнула. Якщо б хтось підслухав нас,
то подумав би, що ми говоримо про шкільні уроки. Але насправді він казав про любов»).
Описуючи чотири малюнки, на кожному з яких зображені мініатюри із бамбуком,
Кай Цзінь вказує на відповідні чотири рівні краси – «вміння, прекрасне, божественне,
самоприроднє» (competence, magnificent, divine, effortless), що ведуть, як може помітити
читач роману-європеєць, до найвищої форми естетичної насолоди за Платоном – коханню.
У поясненні письменницею східних принципів краси «західною» мовою переломилися і китайська естетична традиція, і західна концепція мімезису як екзистенціального
наслідування природі, що походить від Аристотеля. У тлумаченні краси крізь призму
китайського живопису Емі Тан виступає художником, що словом нагадує китайських
майстрів пейзажних мініатюр. В описанні китайської картини виникає екфрастичний
ефект. Виникає явне зближення із образами китайської поезії і графікою пейзажних мініатюр, зокрема із відомою у світовій культурі школою «малювання бамбуку», Хуа Чжу,
теоретическими трактатами «Книга бамбуку», Чжу Пу, «Слово про живопис із Саду з
гірчичне зерно», Дзєцзи юань хуачуань, «Тайни живопису» Ван Вэя, Хуа сює мі цзює.
«Китайський текст» роману Емі Тан інтертекстуально обрамлений всесвітньовідомими
«Книгою пісень» Шицзін та естетичним трактатом Чжуанцзи.
Екфрастичні образи, описані на сторінках роману із неймовірною точністю відтворюють канонічні принципи класичного китайського малюнку: принцип «всеосяжного
споглядання» гуань, «життєвої енергії» ци, «філософії перемін» йі, принцип діалектичного поєднання інь-ян, принцип «зображення поза малюнком» міао цзай хуа вай, прин254

ципу «наслідування древнім», категорії «не діяння» увей, принцип божественного дао
шень дао.
Тим не менш, подана мовою західної естетики (це і англійська мова, і терміни західної естетики), екфраза створює ефект не двосвітовості, а єдиного людського світу із
спільними духовно-естетичними цінностями. Таким чином, Емі Тан, пояснюючи, що
таке краса і любов крізь призму китайського живопису, використовуючи західні естетичні терміни, надає зразок осягнення китайського мистецтва як мистецтва людства. Зауважимо, що «західний текст» роману базується і на всеосяжній ідеї прекрасного Е.Канта,
і ідеї платонівського кохання як вищого ступеня естетичного задоволення, що у рамках
роману прирівнюється до абсолюту всіх речей – божественного дао у китайській традиції. У поясненні концепту краси крізь чуттєві образи у романі «Дочка костоправа»
відчувається також вплив естетичних поглядів школи західних романтиків (Вакенродер,
Шеллінг, Новаліс, Шлейермахер, Вордсворд, та ін.).
У авторському підході до висвітлення естетичних категорій головне – не проекція
у західний світ східного естетичного світосприйняття, а накладення/збіг основних моментів західного та східного естетичного світосприйняття. Емі Тан бачить ці категорії
транскультурно. Вона як художник відкриває та відтворює мовою європейської естетики
образ східного та західного мислення. Література мислиться письменницею як значний
гуманістичний проект: «Найкращі історії змінюють нас» [9:306]. Саме тому Емі Тан
відмовляється іменувати себе через дефіс як сіно-американку, підкреслюючи це у своїй
збірці автобіографічних есе «Усупереч долі» («Opposite the Fate», 2003): «ніяких термінів
через дефіс» [9:367]. У даній статті позначення «через-дефіс» у визначенні широкого масиву американської літератури, створеної письменниками китайського походження, ми
використовуємо умовно, враховуючи «механічність» цього терміну, що відкидається як
самими письменниками (Емі Тан, М.Х. Кінгстон), так і теоретиками (Ліза Лоув, Ш.Г.-Л.
Лім та ін.). В англійському варіанті ця відмова проявляється у зникненні написання через дефіс терміну «Chinese American», що граматично не прийнятне в українській та
російській мовах (напр. «китайська американська ідентичність»). Подібна відмова від
маркерів «hyphenated» у визначенні літератури або автора висвітлює новий підхід у вивченні складних транснаціональних явищ культури, якого прагнули самі письменники
полікультурного походження, називаючи свої твори «інтернаціональними».
Використовуючи своєрідну техніку «трансестетичної екфрази» (ми пропонуємо таке
визначення цього феномену), Емі Тан втілює художню ідею про сутнісну близькість та
неподільність людства і у духовно-естетичній сфері. Художній синтез естетичних просторів різних культур, що виявляється у розвитку ідеї загальнолюдських концепцій
краси, знімає дистантність світів Сходу та Заходу. У цьому розумінні і художньому зображенні письменницею «спорідненості» культур проявляється те, що дослідники (М.
Епштейн, М. Тлостанова) останнім часом іменують «транскультурною чутливістю».
Таким чином у романах Емі Тан порушуються будь-які бінарні опозиції у протиставленнях країн, культур, світів, та возвеличуються загальнолюдські цінності та почуття.
Це надає підстави як для перегляду творчості Емі Тан у вузьких рамках етнічності або
гібридності, так і для постановки проблеми транскультурних можливостей художнього
простору романів письменниці, що належить двом світам – китайському та американському, і в якому концепція культурної амбівалентності зводиться на суто інший рівень
255

художнього осмислення єдності людства. В романах Емі Тан відсутні жорсткі нездолані
кордони культурних полівекторних просторів – у цьому головний принцип амбівалентності художнього світу творів письменниці.
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ҐЕНЕЗА КОРЕЙСЬКИХ ОБРАЗІВ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ДЖ. ЛОНДОНА
У статті досліджується походження сюжетів та образів у художніх творах Дж.
Лондона на корейську тематику – «Ніс для імператора» та «Міжзоряний мандрівник».
Ключові слова: Дж. Лондон, міжкультурне сприйняття, еволюція образу Кореї.
В статье исследуется происхождение сюжетов и образов в художественных
произведениях Дж. Лондона на корейскую тематику – «Нос для императора» и
«Межзвездный скиталец».
Ключевые слова: Дж. Лондон, межкультурное восприятие, эволюция образа Кореи.
The paper analyzes the genesis of the plots and the images in fiction prose by J. London on
Korean themes – «A Nose for the King» and «The Star Rover».
Key words: J. London, cross-cultural perception, evolution of the image of Korea.
Творчість американського письменника Джека Лондона (1876–1916) є рідкісним і
мало не унікальним прикладом появи образу Кореї на сторінках творів західних авторів
(принаймні, всесвітньо відомих), і тому заслуговує на пильне вивчення кореєзнавцями.
Разом з тим, у працях західних, радянських та російських літературознавців [1; 2; 3; 4;
5; 6; 7] корейські сюжети Дж. Лондона розглядається лише побіжно, в той час як нечисленні роботи південнокорейських спеціалістів [8; 9] досліджують матеріал неповно, без
урахування загальної специфіки творчості письменника.
Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати особливості зображення Кореї та
корейців в оповіданні «Ніс для імператора» та романі «Міжзоряний мандрівник» у контексті філософсько-етичних позицій Дж. Лондона, виявити джерела їх походження і простежити еволюцію поглядів письменника на Корею і корейський народ.
Письменник отримав можливість познайомитися з Кореєю, коли працював кореспондентом під час Російсько-японської війни. Протягом березня-квітня 1904 року Лондон проїхав від Чжемульпхо до північного кордону Кореї у супроводі погоничів коней і
слуги-перекладача, після чого продовжив подорож територією Маньчжурії. Як свідчить
приватне листування Лондона, він виношував план на основі спостережень за боями
створити книгу про війну, але через непоступливість японського командування йому не
вдавалося підходити близько до лінії фронту, і тому матеріалів для здійснення цього задуму виявилося недостатньо [10: 16]. Втім, враження від поїздки Корейським півостровом
таки стали письменнику в пригоді, адже саме вони підштовхнули його до використання
корейських тем у художніх творах. Тому ми вважаємо за потрібне стисло охарактеризувати зміст військових репортажів Дж. Лондона з Кореї.
Дослідники військових репортажів Дж. Лондона [11; 12; 13; 14] зазначають, що письменник перебував у полоні расистських упереджень стосовно народів Азії та зокрема
Кореї. Його статті дійсно подекуди демонструють неприховану ворожість, презирство і
навіть огиду до корейців та їхнього укладу життя. Лондон наполягає на праві білих лю© Ковальчук Ю.А., 2012
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дей критикувати корейців, на перевазі білих над корейцями у фізичній силі, моральній
витривалості, працелюбності. Корейців він зобразив боягузливими, безпорадними, нездатними захистити свою країну від інтервентів. Корейці, за його думкою, що склалася
під час поїздки, були нікчемним народом у багатьох аспектах: лінивими, млявими, безвідповідальними, неохайними та занадто балакучими [15: 38–162; 16: 401–422].
Проте, незважаючи на наявність таких висловлювань у військових кореспонденціях
та листах, неможливо однозначно розв’язати дискусійне питання: чи був Джек Лондон
расистом. Слід враховувати особисті обставини, в яких він писав свої статті з Кореї.
Ці тексти сповнені роздратування, викликаного тим, що японське командування не допускало Лондона на фронт, позбавляючи його можливості виконувати безпосередні
обов’язки військового кореспондента, тобто описувати хід битв. Обурений Лондон у
перших статтях переносив свої негативні емоції на все, що бачив навколо, тому прискіпувався до корейців. Проте у більш пізніх репортажах вже помітно значне пом’якшення
поглядів автора на корейський народ. У перші дні на корейській землі він дивився навколо очима чужинця, який звик до зовсім інших побутових умов, і тому переживав так
званий культурний шок. Усі реалії корейського життя, котрі в той час і справді разюче
відрізнялися від американських, викликали у нього відразу і здавалися проявами нецивілізованості. Разом з тим, складається враження, що в процесі освоєння нового культурного простору й уважного вивчення місцевих принципів існування у Лондона відкрився
новий погляд на речі. Він проймається співчуттям до селян, змушених терпіти безжальну
експлуатацію чиновниками, і починає інакше описувати корейців: тепер він характеризує їх як добродушних, нещасних і безправних людей, які потребують захисту. Лондон
накидається з нападками на завойовників-японців та жадібних місцевих чиновників, які
робили життя простих людей нестерпно важким, і таким чином у його статтях проступає
гуманістичний і соціалістичний пафос.
Невдовзі після повернення до Сполучених Штатів, наприкінці 1904 року, Джек Лондон створив оповідання «A Nose for the King» («Ніс для імператора»), котре було вперше
опубліковане у березні 1906 року в журналі «The Black Cat». Як пояснював сам автор,
це оповідання він написав лише за один день і вважав його жартом, пародією [10: 167],
стверджуючи при цьому, що цю історію почув від одного корейця [17: 13]. Однак є всі
підстави припустити, що сюжет повністю запозичено з корейської казки, з якою Лондон
познайомився у книзі В.Е. Ґріффіса «Corea. The Hermit Nation», перше видання якої вийшло друком ще у 1882 році.
Фабула казки та оповідання однакові, відмінність полягає лише у стилі викладення.
На відміну від лаконічного стилю Ґріффіса, який мав на меті просту фіксацію історії, в
оповіданні Лондона відчувається рука майстра художнього слова. Тест сповнений іронії,
події змальовані яскраво і динамічно. Суттєвою відмінністю від тексту Ґріффіса (окрім
стилістичних особливостей) є наявність імен у двох центральних персонажів: чиновника
в оповіданні звуть Yi Chin Ho (Лі Чжінхо), а багатія – Pak Chung Chang (Пак Чжончжан).
Ці імена, очевидно, також позичені з якогось англомовного джерела і є або іменами реальних історичних постатей, або їхніми варіаціями.
Користуючись корейською казкою як основою для власного твору, Дж. Лондон в особі Лі Чжінхо висміяв такі риси корейської аристократії як жадоба наживи, нечесність,
хитрість, байдужість до чужого горя, а, з іншого боку, зобразив охоронця в’язниці занад258

то наївним (він вірить обіцянці в’язня повернутися), губернатора – недалеким і жадібним
(він відпускає Лі Чжінхо на пошуки носа, навіть не заглиблюючись у деталі його плану,
зрадівши майбутньому хабару). Багатія Пак Чжончжана показано угідливим перед представниками влади, нездатним заперечити навіть проти найбезглуздішого наказу. При
цьому, бажаючи зберегти батькові ніс, Пак Чжончжан піклується радше не про здовов’я
старого, а про те, що він сам може знеславитися («Не відрізай ніс моєму батькові. Не
можна, щоб він зійшов до могили без носа. Він стане посміховиськом і всі балакатимуть
про нього, і тоді всі мої дні та ночі будуть сповнені скорботи» [20: 229]).
Показовим є те, що серед дійових осіб цього сатиричного оповідання немає простих
селян – усі персонажі належать до прошарку наділених владою. Тому вибір цього сюжету можна пояснити бажанням Лондона продовжити нападки на корейських чиновників,
вади яких письменник почав викривати ще у репортажах з Російсько-японської війни.
Вже тоді він був переконаний, що жорстокість та ненажерливість чиновників не мають
меж: «Усі аристократи янбан – грабіжники. Прості люди знають, що аристократи завжди
їх оббирають. Вони впевнені, що правлячий клас – грабіжники. Грабіж теж має певні
стадії, і грабіж правлячого класу сягає ступеня розбою» [15: 144].
Наступний твір, в якому з’являється Корея, – безумовно оригінальний, але маловідомий роман «The Star Rover» («Міжзоряний мандрівник»), який публіка свого часу
зустріла прохолодно. В основі його сюжету лежить ідея про переселення душ. Головний
герой на ім’я Darrell Standing (Даррелл Стендінґ) засуджений за вбивство коханця своєї
дружини та ув’язнений у в’язниці Сан-Квентін, сумнозвісній суворістю режиму. За несправедливим звинуваченням у порушенні дисципліни Стендіґу призначено покарання
– перебування у гамівній сорочці по кілька годин на день. Щоб не концентруватися на
фізичних стражданнях від катування, він навчився відходити від реальності за допомогою «малої смерті» – стану на зразок самогіпнозу, в якому потрапляв у свої попередні
народження в різних країнах та епохах. Один з семи таких вставних епізодів (XV глава
роману) оповідає про пригоди англійця на ім’я Adam Strang (Адам Стренґ) на корейській
землі (в державі Чжосон).
Як відмічає Є.І. Луніна, для творчості Джека Лондона характерні автобіографічність
і поєднання художнього та публіцистичного принципів [7: 248]. Як і в інших творах цього автора, в корейському епізоді помітний і особистий досвід, і відомості, акумульовані з
книг. Лондон побудував сюжетну лінію про життя вигаданого персонажа Адама Стренґа
на основі реальних історичних подій, описаних у щоденнику Гендріка Гамеля, додавши
до них власні враження від Кореї та інформацію, зібрану з праць сучасних йому спеціалістів-кореєзнавців.
З художнього погляду корейський епізод є кульмінаційним і найбільш емоційно насиченим, до того ж, він виділяється з-поміж решти розповідей про реінкарнації головного героя своєю екзотичністю. Лондон використав корейські декорації як тло для однієї з найпрекрасніших і зворушливих історій кохання у своїй творчості – стосунків між
Стренґом та принцесою Ом.
У публіцистичному плані Лондон демонструє неабияку країнознавчу компетенцію.
Він згадує близько сорока корейських слів, які надають тексту колоритності. Серед них
історичні назви корейських держав; географічні об’єкти; власні імена, утворені від імен
конкретних історичних осіб; продукти харчування; назви соціальних статусів. Також
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читач знайомиться з деякими деталями побуту і традиціями корейського суспільства.
Зокрема, можна дізнатися, що всі селяни вдягали білий одяг, і лише аристократи – кольоровий. Чоловіки носили «довге волосся, зав’язане на маківці у дивний вузол – шлюбний
вузол» [21: 172]. Жінки зі знатних родин пересувалися вулицями у паланкінах і закривали обличчя особливими накидками. Харчувалися корейці рисом або просом і соліннями
(«безбожно гострі, але, коли звикнеш до них, безмірно добрі» [21: 178]), а також вживали м’ясо собак. Під час їжі сиділи на долівці за низенькими столиками. Селяни жили
у «будинках з глиняними стінами і солом’яними стріхами», причому у будинках «під
підлогою проходять димоходи, котрими йде дим з кухні, на своєму шляху обігріваючи
спальню» [21: 172]. В Чжосоні тютюн курили з «малесеньких люльок з чубуками в ярд
завдовжки» і пили неміцний алкогольний напій («теплий, кислуватий, схожий на молоко» [21: 172–173]) і «прозорий пекучий напій, який переганяють з рису» [21: 178]. Коні
в Чжосоні були низькорослі, і годували їх вареними бобами, що здавалося європейцям
дивовижним. Про політичну ситуацію повідомляється, що Чжосон жив у повній ізоляції і не займався зовнішньою торгівлею. Тільки китайські посли періодично відвідували
Чжосон, щоб «вимагати порожніх церемоній визнання сюзеренітету Китаю з давніх часів» [21: 195].
Корейський епізод можна розглядати як свого роду колаж з трьох подорожей Кореєю, під час яких Стренґ, Гамель і сам автор у якості західних спостерігачів здійснювали
відкриття Кореї. Спільні місця історій Стренґа і Гамеля можна виявити в основному у
сюжетних перипетіях, в той час як у настроях і оціночних судженнях Стренґа відчуваються відголос особистості Джека Лондона. Далі ми спробуємо знайти точки дотику цих
трьох історій.
Письменник в цілому дотримується канви щоденника Гамеля. Корабель героїв корейського епізоду теж розбивається біля острова, а згодом їх перевозять до столиці. Там
вони деякий час живуть при дворі, але більшу частину життя змушені жебракувати і
поневірятися. Однак, окрім імені Гендріка Гамеля, імена інших членів історичної голландської команди не використовуються в романі, навіть написання назви судна незначно відрізняється («De Sperwer» і «Sparwehr»). Ще одна відмінність полягає в тому, що в
романі жодному з європейців не вдається залишити Корею, всі вони знаходять там свою
загибель.
Спершу у всіх трьох оповідачів складається негативне враження від бідного побуту
корейців. Головний фізичний досвід контакту з чужою культурою – це, безумовно, знайомство з місцевими стравами. Лондон з огидливістю ставився до місцевої їжі, побоюючись за своє здоров’я: «Я сподіваюся, мій шлунок пробачить мені за те, що я до нього
вкинув: бруд, мерзота неймовірні, і гірше за все те, що я не припиняю думати про бруд
і мерзоту щоразу, коли кладу їжу до рота» [16: 409]. Свою огидливість автор передає
Стренґу: «... їхня їжа не до шлунку навіть огрубілому моряку. Рис у них коричневий, як
шоколад. Половина лузги залишається у ньому, разом зі шматочками соломи, трісками і
невизначеним брудом. Усе це змушує часто зупинятися під час жування, щоб запхати до
рота великий і вказівний палець і витягти докучливе сміття» [21: 172]. Між тим у щоденнику Гамеля немає явних показань на погану якість харчів. Певно, дійсно знаходячись
на межі виживання, голландські моряки вдовольнялися усім, що було доступним, на відміну від вибагливого американця Лондона.
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Наявний також і пункт, в котрому усі три оповідача одностайні. Це повідомлення про
надзвичайну цікавість, яку корейці проявляли до іноземців. Так, будинок, де Лондону
довелося тимчасово затриматися, щодня оточували юрби зівак, яких слузі доводилося
розганяти. «Я не міг більше жити приватним життям. Усі мої дії – від їжі до сну здійснювалися публічно» [15: 125], – відмічав Лондон. В такому ж становищі опинилися й герої
«Міжзоряного мандрівника» у корейській в’язниці і на шляху до столиці: «Тим часом
ми слугували звіринцем. Від світанку до заходу сонця на наші заґратовані вікна напосідали місцеві, оскільки вони раніше не бачили жодного представника нашої раси» [21:
176]; «В дорозі ми були мандрівним звіринцем. Чутки випереджали нас, і все населення
скупчувалося на узбіччях доріг, щоб подивитися, як ми будемо проходити. ... Ночами у
міських заїжджих дворах нас оточували купи людей, і ми не мали спокою, доки солдати
не розганяли їх списами і стусанами» [21: 177–178].
Подібний опис знаходимо й у Гамеля. Він стосується періоду проживання голландців
у столиці, де вони служили у варті палацу: «... вони так юрмились, щоб поглянути на нас,
що спершу нам доводилося насилу прориватися крізь юрбу на вулицях. І нам не вдавалося побути у спокої вдома, настільки великою була їхня цікавість. Врешті наш командир
поклав цьому край, заборонивши будь-кому підходити до нас без його дозволу, бо навіть
слугам знатних людей вистачало нахабства витягати нас з наших кімнат і потішатися,
глузуючи з нас» [22: 580]. Як видно з цієї цитати, Гамелю і його товаришам доводилося
зносити не просто цікавість, але й слугувати об’єктами потіхи. Іноземців не сприймали
серйозно, а лише ставилися до них як до незвичайних істот, які можна використати як
джерело розваги. Під час аудієнції у корейського правителя голландців примусили «співати, танцювати і стрибати» [22: 580]. Також «знатні люди, котрі полюбляли новинки,
запрошували нас до себе на обід, щоб подивитися, як ми будемо їх розважати, і примусити нас кричати і танцювати» [22: 580]. Ці свідчення надихнули Джека Лондона на
введення у корейський епізод роману сцени в королівському палаці, де «ґісен напали на
нас по дві-три на одного і стали тягати за собою, зробивши своїми полоненими, водили
нас залою, наче танцюючих ведмедів, і роблячи з нас блазнів. Це було образливо, але що
могли вчинити нещасні моряки?» [21: 81].
Слід звернути увагу також на наявність у всіх трьох історіях фігури провідника головного героя, котрий допомагає зорієнтуватися у незнайомому середовищі, знайомить
іноземця із законами життя в Кореї, піклується про нього. У випадку Лондона цю роль
відігравав слуга-перекладач Manyoungi (Манйон), у щоденнику Гамеля це голландець
Weltevree (Велтевре), який опинився в Кореї раніше, ніж команда «Спервера», у Адама
Стренґа це офіцер Кім.
Розглядаючи сюжети корейського та інших вставних епізодів «Міжзоряного мандрівника», можна дійти узагальненого висновку, що в цьому творі Дж. Лондон мав на
меті показати ідею рівності всіх людей, незалежно від культурної приналежності, універсальності понять моральності, дружби і кохання, котрі можуть бути притаманні
представникам будь-якого народу. Таке міркування дає нам можливість зняти з Джека
Лондона звинувачення у расизмі, принаймні, коли йдеться про останні роки його життя.
Так, Адам Стренґ зустрічає серед корейців відданого друга в особі офіцера Кіма і вірну
кохану в особі принцеси Ом. Расові, релігійні чи культурні відмінності не стають для них
нездоланними бар’єрами для встановлення щирих міжлюдських стосунків. Письменник
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за допомогою цих образів доводить, що люди з різних етнічних груп за умови взаємного бажання зробити кроки назустріч здатні досягти порозуміння і співпраці. Англійцю
Стренґу вдається знайти спільну мову з корейцем, налагодити гармонійні подружні стосунки з кореянкою, що слугує прикладом успішного мирного діалогу і терпимості між
далекими один від одного народами.
Таким чином, корейські образи з’явилися в творчості Дж. Лондона внаслідок його
безпосереднього знайомства з Кореєю у 1904 році. Перші враження, зафіксовані в репортажах і приватному листуванні, характеризуються значною різкістю суджень, критичними випадами проти корейців і невірою в їхнє майбутнє як нації. Однак подальша
творчість письменника дає підстави зробити припущення, що його погляди на Корею
і корейців суттєво пом’якшилися. В кінці життя він змінив свої погляди на Корею, цікавився долею цієї країни. Лондон присвятив чимало сил вивченню корейської історії
та культури і скористався своїми знаннями в одній з глав роману «Міжзоряний мандрівник». В корейському епізоді знайшли відбиток гуманістичні ідеї, покладені в основу роману в цілому, які полягають у вірі в єдність історичного процесу та можливість
духовного розвитку людства. Можна сказати, що письменник висловлював сподівання,
що колись справдиться гармонійне співіснування людей усього світу, зокрема Кореї та
західних країн.
ПРИМІТКИ
І З анотації книг особистої бібліотеки Джека Лондона, укладеної Д.М. Гамілтоном, відомо,
які саме праці про Корею письменник вивчав (Griffis W.E. Corea. The Hermit Nation. 1902; Bishop I.
Korea and Her Neighbors. 1898; Krausse A.S. The Far East. Its History and Its Question. 1903; Hulbert
H.B. The Passing of Korea. 1909) [18].
ІІ Чиновника засуджено на смерть за привласнення десяти тисяч низок монет з державної
скарбниці, і він очікує на виконання вироку у в’язниці. Раптом у нього зароджується неординарний
план порятунку. Він упрошує вартового випустити його ненадовго вночі і таємно відвідує місцевого губернатора. Чиновник благає скасувати страту за умови повернення грошей і обіцяє також
матеріально віддячити губернаторові. Він показує губернатору малюнок із зображенням людського
носу, і проголошує, що для того, щоб повернути гроші, йому необхідно знайти цей ніс. Заінтригований губернатор відпускає чиновника на пошуки. У віддаленій місцевості чиновник заходить у
маєток знатного багатого чоловіка, повідомивши, що прибув за наказом королівського двору. Він
каже багатію, що король хворий, і єдині ліки від його хвороби – це ніс старого батька господаря
дому. Наляканий багатій домовляється з чиновником щодо викупу у сто тисяч низок монет, аби ніс
батька залишився на місці. Пізніше все життя він в глибині душі шкодував грошей, витрачених на
ніс батька [19: 311–313; 20: 221–231].
ІІІ Роман вийшов в американських журналах у 1914 році, а згодом, у 1915 році, окремою книжкою в США під заголовком «The Star Rover» («Міжзоряний мандрівник») та у Великобританії під
назвою«The Jacket» («Гальмівна сорочка»).
ІV Голландське судно «Спарвер» на шляху з Японії до Китаю зазнає катастрофи на рифах
поблизу великого скелястого острова, невідомого європейським мореплавцям, де тих, хто вижив,
прихистили місцеві рибалки. Через деякий час на острів прибуває офіцер Kwan Yung-jin (Ґван
Йончжін) із загоном солдатів, щоб забрати чужоземців на материк. Солдати намагаються надіти на
полонених дерев’яні колодки, починається рукопашна бійка, в якій довше за всіх не поступається
Адам Стренґ. Вражені його силою та витривалістю корейці одразу дають йому імя Yi Yong-ik (Лі
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Йонік), що начебто означає «Богатир». На материку білих полонених замикають у в’язниці з жахливими умовами, де їм доводиться очікувати подальшої долі. В цей час європейцям надокучають
цікаві місцеві жителі, які цілими днями підглядають за ними крізь ґрати. Ґван Йончжін періодично
наказує бити полонених палицями на очах у юрби. Але невдовзі прибуває офіцер столичної гвардії
Кім, щоб доправити європейців до палацу, оскільки їх хоче бачити король. Кім і його загін з почестями супроводжує команду «Спарвера», вже не як в’язнів, а як гостей. Дорогою Стренґ та Кім
зближуються і стають справжніми друзями. Кім навчає товариша корейській мові, звичаям, пісням.
У столиці європейці глибоко вражені величчю королівського палацу. Їх дивують масивні кам’яні
статуї біля воріт (міфічна тварина хечхі). У розкішній залі для бенкетів у присутності короля з прибульців роблять посміховисько, змушуючи танцювати і смішити присутніх гостей. Однак Адам
Стренґ не піддається. Його гарна зовнішність і стійкість духу приваблює принцесу Ом. Адам ловить на собі погляд прекрасної дами і вирішує не допустити приниження перед нею. Скориставшись
своєю винахідливістю, він заявляє корейською мовою, що він насправді кореєць, нащадок королів
династії Ґорьо, а решта матросів – його раби. Він начебто за помилкою богів народився у чужому
краю, хоча з дитинства розмовляв корейською мовою. Стренґу надають покої у палаці, і принцеса
Ом одразу наближує його до себе. Дізнавшись про симпатію принцеси до Стренґа, буддійський
монах Yunsan (Йонсан), котрий був другою владною фігурою в державі після короля, бере прибульця під своє протегування. Для Йонсана вигідно, щоб принцеса Ом стала дружиною Стренґа, а не
вельможі Чжон Мончжу, котрий досі марно просив її руки. Адже в такому випадку Чжон Мончжу
отримав би доступ до влади й усунув Йонсана. Стосунки між принцесою і Адамом стають все серйознішими. Тоді король наділяє Стренґа титулом і дозволяє взяти шлюб з принцесою. Отримавши
високий статус, Стренґ призначає старого друга Кіма командувачем гвардії палацу, а ненависного
Ґван Йончжіна засилає у вигнання. Проте товариші Стренґа зі «Спарвера» проявляють себе не з
кращої етичної сторони. Гендрік Гамель виношує план викрасти королівську скарбницю і втекти з
Чжосона. Капітан «Спарвера» Йоганнес Маартенс просить призначити його губернатором Ґьончжу і невдовзі здійснює спробу пограбувати древні могили епохи Сілла (тут очевидна алюзія на
інцидент 1866 року, коли німець Е. Опперт спробував розкопати і пограбувати могилу діда вана
Ґочжона), але під час спроби втечі з країни його затримує місцевий чиновник на ім’я Лі Сунсін.
Ця подія стає приводом для перевороту Чжон Мончжу. Він захоплює короля в заручники і чинить
розправу над усіма невгодними йому особами, в першу чергу над Йонсаном. А Стренґу та принцесі Ом він приготував витончену помсту. По всій країні оголошують, що їх не можна вбивати,
однак також і не можна надавати їм допомогу. Довгі роки потому до самої старості закохані живуть жебраками, знехтуваними всім світом. Повсюдно їх переслідують посланці Чжон Мончжу,
не даючи ніде оселитися і заробити на прожиток. При цьому принцеса демонструє неймовірну
відданість чоловікові й без нарікань розділяє з ним гірку долю, своїм коханням зігріваючи його
серце. Врешті після сорока років поневірянь на їхньому шляху випадково трапляється паланкін, в
якому їде їхній могутній ворог. Нестримна лють охоплює Адама, він кидається на Чжон Мончжу
і душить його, після чого і сам помирає від побоїв стражників [21: 165–205].
V Гендрік Гамель – автор записок «Опис катастрофи голландського судна біля острова Квельпарт, з описом королівства Корея». У 1653 році голландське судно «De Sperwer» на шляху з Тайваня
до Японії розбилося на рифах поблизу острова Квельпарт (Чжечжудо). Частина команди, що вижила, кілька місяців залишалась на острові, очікуючи зі столиці рішення щодо свого майбутнього.
Здійснивши у супроводі конвою подорож через всю Корею до столиці, голландці просили короля
дозволити їм повернутись на батьківщину, однак отримали відмову. Іноземцям, які потрапляли до
Кореї, не дозволялося з неї виїжджати. Голландці три роки прослужили в столиці в гарнізоні охорони палацу, після чого їх вислали на проживання в провінцію Чжолладо, а пізніше роз’єднали на
три групи і оселили окремо в різних місцях. Їм довелося пробути в Кореї 13 років, протягом яких
вони жили в крайніх злиднях, заробляючи на життя тяжкою працею і навіть жебракуванням. Час-
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тина голландців, включно з Гамелем, організувала втечу на невеликому човні до Японії, котра в ту
епоху підтримувала обмежені торговельні стосунки з Голландією. Розповівши про свою ситуацію,
втікачі попросили японців допомогти визволити решту товаришів, чого невдовзі вдалося домогтися.
У 1666 році, ще перебуваючи в Японії, Г. Гамель записав свої спогади і згодом видав їх в Європі,
ставши першим європейцем, який склав опис Кореї [22: 573–595].
VI Cho-Sen (Чжосон, 조선), Koryu (Ґорьо, 고려); Silla (Сілла, 신라).
VII Keijo (Кейдзьо, 경성), Pyeng-Yang (Пхеньян, 평양), Fusan (Бусан, 부산), Songdo (Сондо, 송
도), Chemulpo (Чжемульпхо, 제물포), Kyong-ju (Ґьончжу, 경주), Wiju (Ийчжу, 의주), Pyonhan (Пхьонандо, 평안도), Kang-wun (Ґанвондо, 강원도), Whang-hai (Хванхедо, 황해도), Masanpo (Масанпхо,
마산포) тощо.
VIII Корейське ім’я Адама Стренґа Yi Yong-ik (Лі Йонік, 이용익 – ім’я політика і дипломата
(1854–1907) кінця епохи Чжосон), принцесса Om (Ом, 엄 – прізвище пані Ом (1854–1911), наложниці вана Ґочжона, яка стала його законною дружиною після вбивства королеви Мін), буддійський
монах Yunsan (Йонсан, 연산 – ім’я могло бути утворене від імені короля Йонсан ґуна (1476–1506)),
брат короля Taiwun (Девон, 대원 – очевидно, ім’я створене Лондоном з титула принца-регента Хинсон девонґуна (1820–1898)), вельможа Chong Mong-ju (Чжон Мончжу, 정몽주 – ім’я видатного державного діяча та конфуціанського вченого кінця епохи Ґорьо. Його вбили у 1392 р. за відмову присягнути на вірність новій династії Чжосон), чиновник Yi Sun-sin (Лі Сунсін, 이순신 – ім’я адмірала
часів війни с японцями року імчжін (1592–1598)).
IX Їстівна трава minari (мінарі, 미나리), корейська солена капуста kimchi (ґімчхі, 김치).
X Аристократ yang-ban (янбан, 양반), куртизанка ki-sang (ґісен, 기생).
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СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ МАЛОРОСІВ БУКОВИНИ
В МІФОЛОГІЧНИХ ТА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЛЕГЕНДАХ У ЗАПИСАХ
Л.А. ШТАУФЕ-СИМИГИНОВИЧА
У статті досліджуються світоглядні позиції малоросів, які проживали в Буковині
в другій половині ХІХ століття, на основі вивчення їхніх міфологічних та християнських легенд, записаних німцем Людвігом Адольфом Штауфе-Симигиновичем і виданих
німецькою мовою в зібранні під назвою «Народні легенди з Буковини».
Ключові слова: міфологічні легенди, християнські легенди, світогляд, неказкова
проза.
В статье исследуются мировоззренческие ориентиры малороссов, которые проживали на Буковине во второй половине ХІХ столетия, на основе изучения их мифологических и христианских легенд, записанных немцем Людвигом Адольфом Штауфе-Симигиновичем и изданных на немецком языке в собрании под названием «Народные легенды из
Буковины».
Ключевые слова: мифологические легенды, христианские легенды, мировоззренческие ориентиры, несказочная проза.
The article highlights the main world views of the Little Russians, who lived in Bukovina
in the second half of the XIX century. The analysis is done on the material of the mythological
and religious legends, which had been documented by the German Ludwig Adolf StaufeSimiginowicz and published in the collection with a title “Folk Legends from Bukovina”.
Key words: mythological legends, religious legends, world views, tales.
© Гайдученко Л.В., 2012

265

Буковинець німецького походження Людвіг Адольф Штауфе-Симигинович (1832–
1901) належить до невеликої кількості дослідників, які попри свою етнічну приналежність до невеликої національної меншини спромоглися зробити колосальний внесок
у розбудову науки тієї держави, де вони проживали. Такою виявилася та достеменно
неоціненна праця на ниві збирання уснопоетичної творчості народів, які, як і Штауфе,
проживали на території Буковини, яка на той час на правах широкої автономії входила
до складу Австро-Угорської імперії. У виданій ним 1885 року збірці народнопоетичних
текстів під назвою «Народні легенди з Буковини» («Volkssagen aus der Bukowyna») були
представлені власноруч записані Штауфе тексти наративів народів, які компактними групами населяли тогочасну Буковину. Суттєвою вадою записів народнопоетичного слова
відома дослідниця життєвого та творчого шляху Л.А. Штауфе Х. Штайн називає відсутність відомостей про інформантів, а також даних про місце та час їхнього запису [1: 622],
що загалом відбиває загальні збиральницькі традиції, характерні для другої половини
ХІХ століття.
Серед представлених у зібранні 120 текстів народнопоетичного слова, як малоросійські визначаються збирачем більша половина – 68 записів. Із них 43 тексти Л.А. Штауфе характеризує як питомо малоросійські, решта 25 були поширеними також і серед
представників інших етнічних груп, переважно румунів. Зазначені зразки неказкової
прози буковинців вмістять до кінця не вивчені джерела світобачення малоросів Буковини, відтворюють особливості їхньої картини світу, на основі якої формувалися моральні,
культурні, етнічні цінності. На превеликий жаль, саме ці тексти опинилися поза увагою
фольклористичних досліджень, які на фоні сучасних антропоцентричних тенденцій в
гуманітаристиці містять особливо вагомий матеріал для вивчення. Це в свою чергу визначає актуальність порушуваної у статті проблеми. Основна мета розвідки – виділити
національні світоглядні орієнтири, зафіксовані в міфологічних та християнських легендах малоросів Буковини, записаних Л.А. Штауфе-Симигиновичем у другій половині ХІХ
століття в межах такого поліетнічного середовища, яким було населення Буковини другої половини ХІХ століття, де на той час компактно проживали як малороси, румуни,
німці, так і євреї, поляки [3: 21].
За жанром згадані епічні прозові наративи або, за іншою термінологією, тексти неказкової прози [2: 232] належать до історичних переказів, народних оповідань, міфологічних та християнських легенд. Якщо власне малоросійських історичних переказів та
народних оповідань у збірці Л.А. Штауфе-Симигиновича не так вже й багато, – не більше
чверті, – то міфологічних та релігійних легенд набагато більше.
Міфологічні легенди малоросів Буковини представлені численними епічними наративами про чортів, велетнів, про душі мерців, що оживають, про зустріч із володарями
підземного царства про незрозумілі надприродні явища акустичної та візуальної природи. Чи не найбільша кількість наративів малоросів присвячено розповідям про чортів та
злих духів. Варто зазначити, що образ чорта в буковинських легендах не виглядає чіткою
протилежністю до сил добра. Зокрема, у міфологічній легенді «Приємні чорти» останні
постають як гарні опікуни полишеної дитини, яку жінка, що прийшла до них у печеру, не
встигла винести і яку після її повернення через рік вона знайшла доглянутою та ситою [4:
40]. Подекуди чорти виявляють себе розсудливими, справедливими та чесними суддями,
які карають тих, хто провинився, і винагороджують тих, хто цього заслужив. Як напри266

клад, у легенді «Дотримуй слова», яка за своєю дидактичністю більше нагадує притчу, де
чорт відвернувся від селянина, який після угоди з ним віддавати йому десяту частину від
своїх заробітків, які дісталися йому не без допомоги темних сил, відмовся ділитися заробленим, за що чорт позбавив його наданих благ зі словами про те, що з такою совістю
селянин і Богові не був потрібний, у якого він свого часу теж просив допомоги, а тепер
селянин став занадто поганий і для нього, чорта [4: 58].
До інших істот, які зустрічаються на сторінках неказкової прози, записаної Л.А. Штауфе від малоросів, належить так званий «злий дух» (der böse Geist), під яким, в окремих
текстах малася на увазі демонологічна істота блуд, який мав звичку водити людину по
колу без усвідомлення нею цього [5] і зустріч з яким передрікала в буковинських легендах нещастя, а подекуди й смерть, як наприклад, зустріч з т. зв. «карликом» у легенді
«На роздоріжжі», де він водив перехожого аж до ранку, після чого наляканий чоловік
встановив на тому перехресті хрест.
Одними із міфологічних персонажів міфологічних легенд малоросів стали велетні.
В основному ці істоти в досліджуваних текстах жили окремо від людей, не проявляючи
до них ані войовничих, ані дружніх стосунків, як наприклад, у легенді «Два пагорби» [4:
80]. В іншому наративі про велетнів «Кам’яна гора під Качанкою» зустрічаємо втілення
типово міфологічного мотиву про загибель велетнів від руки Бога [4: 13].
Прикладом легенди про душі померлих можна назвати текст «Три судді» [4: 20], в
якому покійники постають справедливими та чесними суддями людських вчинків, що
було для них зовсім нетипово за життя. Як і ведеться у фольклорних текстах, неспокій
душі померлого малороси Буковини пов’язують чи з неморальною, з точки зору оповідачів, поведінкою людини за її життя (як в наведеному вище тексті) чи з недотриманням
родичами встановлених поховальних обрядів, одначе з проведенням необхідних ритуалів та вчиненням відповідних дій душа заспокоюється і більше не турбує живих, як
наприклад, у тексті «Погана платня» [4: 26]. Привиди душ померлих з’являються переважно в місцях, де вони загинули, які намагаються оминати ті, хто знає про те, що там
відбувається. Подекуди душа померлого втілюється в образи кота чи собаки, як у міфологічній легенді «Привид біля джерела», де привид дівчини щоночі блукає біля джерела,
звинувачуючи матір у своїй смерті через небажання одружуватися з нелюбим [4: 33].
У запропонованих Л.А. Штауфе зразках народної неказкової прози надзвичайно різноманітно відтворено численні надприродні явища, які супроводжуються певними акустичними або/та візуальними ефектами, а тому викликають особливий страх у свідків.
Майже завжди описані явища відбуваються в сакральний час (здебільшого, опівночі, на
повний місяць, також у зв’язку з певними святами, як от на другий день Трійці – Розирги) і мають певний цикл повторювань (щороку в певний день, щодня в певний час,
зокрема, вночі, тощо). До сакральних місць, на яких відбуваються фантасмагоричні видіння, у записаних Л.А. Штауфе легендах належать: перехрестя доріг, власне дорога, яка
йде по безлюдній місцевості, певна хата, а також місця біля води, озера, водойми. Так,
наприклад, в легенді «Потонула упряж» оповідається про озеро, через яке колись хотів
проїхати багач на білих конях і його разом з каретою та кучером змило водою, через що
тепер опівночі на молодий місяць перехожі чують і бачать, як з води виринають четверо
запряжених коней [4: 24].
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Тема потойбічного світу постає в кількох легендах у записах Л.А. Штауфе. В основі
легенди «Граф» покладено мотив спокуси графським сином дружини свого підданого,
в результаті чого її чоловік вбиває молодого дворянина і відтак змушений зустрітися з
володарем підземного царства з тим, щоб почути останні слова покійної дружини графа,
і лише передача графові її останніх пророчих слів рятує чоловіка від смерті за вбивство.
Малороси Буковини вірили, що дію злої сили можна відвернути чи спинити, а стривоженим душам померлих дати нарешті спокій, – для цього використовували певні ритуали. Один з таких обрядів описаний, наприклад, в легенді «Охоронець покійного», в якій
винайнятий для перебування біля покійного в першу ніч після смерті старий здійснює
обряд нашіптування за вогнем, щоб не настала його власна смерть, напророкована йому
хлопчиком-захисником померлого. Серед інших обрядів у текстах Л.А. Штауфе зустрічається зокрема ритуал з волоссям, яке жінка відрізає з голови привида і тим самим
звільняє його з такого образу, за що на ранок отримує грошову винагороду («Винайнятий
будинок»). Цікавим з етнографічної точки зору є описаний Л.А. Штауфе в легенді «Дуброва» [4: 89] ритуал, спрямований на звільнення від чар блуда: подорожній, якого опівночі водила «маленька істота» по засніжених полях, почав збирати її сліди і, звільнений
від чар, пішов собі своєю дорогою.
Серед інших персонажів міфологічних легенд, записаних серед малоросів Буковини,
виділяється текст про язичницького короля Паулюка [4: 44], який, за народними переказами, був наділений надзвичайними, навіть казковими якостями: від його ретельного
погляду займалося все, на що він був спрямований. Загалом такий мотив був відомий у
грецькій, а пізніше римській міфологіях, звідки вони й були запозичені малоросами. Ще
одним міфічним персонажем став народ рахмани, про який оповідається в однойменній
легенді, поширеній як серед румунів, так і малоросів Буковини. У наративі йдеться про
народ рахмани, який проживав у долині річки Буковина і який не знав, коли святкується
Великдень, задля чого українці скидали у воду шкаралупи від крашанок, і, коли ті допливали до поселення рахманів, а це десь за чотири тижні, у них починалося свято, на
яке в українців суворо заборонялося будь-що робити [6: 456].
Чи не найбільше зібраних Л.А. Штауфе епічних наративів належить до християнських легенд, в яких акцентується увага на християнській моралі та дотриманні Слова Божого і демонструються можливі покарання за порушення релігійних законів. Як
і годиться жанру християнських легенд, записані Л.А. Штауфе тексти мають яскравий
моралізаторський характер, спрямований на підтвердження віри та навернення до християнської етики. Серед християнських легенд, які за визначенням Л.А. Штауфе належали до малоросійських, за тематикою можна виділити наративи про покарання за гріхи, про вшанування певного місця як християнської святині через те, що там відбулися
незвичайні події, про допомогу святих у певних життєвих епізодах. Так, наприклад, у
легенді «Затонуле село» [4: 2] мова йде про мешканців села з ошатними будинками та
прибраними городами, але через їхній розпусний стиль життя, Бог кинув їх у прірву, а на
місці села утворилося болото. Серед інших гріхів, за які в наративах Л.А. Симигиновича, передбачалося покарання, слід назвати гріховні наміри графа щодо вподобаної ним
молодої селянки («Покараний граф»), покаранням якому стала смерть від річки [4: 5];
кровозмішення через одруження брата з сестрою, за що молодят та їхніх гостей прямо
під час вінчання поглинула земля («Брат і сестра» [4: 10]); недотримання християнських
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норм, за якими, наприклад, суворо забороняється працювати на свята, зокрема, на Великдень (легенда «У Великодню неділю» [4: 28]), відсутність чіткого розподілу релігійних та світських норм поведінки, наприклад, щодо неналежного поводження в храмі
(«Суховерча» [4: 40]), а також братовбивство, жадібність та ненаситність.
Утвердження християнської віри звучить у легендах малоросів через зображення
сили християнських заповідей та традицій. Так, суворе дотримання християнських норм
позбавляло негативного впливу злих сил та утверджувало силу віри. До таких основних
постульованих християнською традицією атрибутів віри належить, зокрема, молитва,
яка допомагала у небезпечних ситуаціях, а також при появі привидів, дотримання постів
та відповідних ритуалів. Так, у легенді «Нічна поїздка» молитва допомогла селянину
продовжити свою нічну подорож додому [4: 88]. Завдяки дотриманню посту родичам
покійного вдалося втихомирити привида померлого багача, якого за несправедливе поводження селяни прокляли і який сновигав щоночі по селу («Злий пан» [4: 107]).
Як і міфологічні легенди, християнські наративи містять в сюжеті атрибути надприродного, чарівного, що мають на меті переконати слухачів в існуванні вищої сили, яку не
можна пояснити розумом, одначе її вияви можна сприйняти через органи чуттів, найчастіше почути або побачити. До таких сюжетів належать, наприклад, тексти про феномени
аудіальної та/або візуальної природи, свідками яких можна стати в певному місці в певний час, виникнення яких пов’язано найчастіше з порушенням певних християнських
норм. Так, в християнській легенді «У Великодню неділю» вказано, що на місці, де земля
поглинула селянина-грішника, і дотепер чуються «гей», з яким він жене на поле своїх віслюків у Великодню неділю. До таких візуальних феноменів у християнських легендах
малоросів належать раптова з’ява святих в певному місці та, як правило, наступне вшанування цих місць: будівництво каплиці, встановлення хреста. У наративі «Хрещатик»
[4: 110] образ Божої Матері з’явився на пустирі перед пастухами, де невдовзі зробили
церкву. У деяких християнських легендах, як наприклад, «Янгол-охоронець», йдеться
про з’яву святих з метою надання допомоги, як от святий Деметр в образі кремезного
чоловіка з мечем і вогнем у руках допоміг відігнати турків від невеликого села на Буковині [4: 25]. Про вшанування місця, де мали місце незрозумілі явища, які пов’язуються
в народі з темними силами, йдеться в низці легенд, в яких оповідається історія встановлення здебільшого хреста чи трьох хрестів на місці появи таких явищ на знак освячення
та убезпечення від зустрічі з ними в майбутньому. Так, наприклад, у легенді «Хрест біля
Гореці» хрест поставлено на місці появи перед подорожнім п’ятьох котів, які подалися
було за ним, але він відмовився взяти їх додому і вони зникли.
Таким чином, міфологічні та християнські легенди малоросів, записані та опубліковані буковинським німцем Л.А. Штауфе-Симигиновичем, відтворюють складні світоглядні орієнтири представників цієї етнічної групи. Основним джерелами формування
світогляду малоросів Буковини другої половини ХІХ століття, як засвідчує вивчення
їхніх міфологічних та християнських легенд, стали антична міфологія, народні вірування українців, а також християнські традиції. Якщо міфологічні легенди репрезентують
зв’язок національних світоглядних позицій малоросів з античною традицією, з одного
боку, а також з давніми віруваннями їхніх дідів-прадідів, з іншого, то в християнських
легендах закріплено релігійно постульовані форми взаємовідносин та організації життя.
Одначе в легендах обох типів фіксується перевага візуально-аудіального сприйняття над
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осмисленням дійсності розумом, раціональним шляхом, що було глибоко вкорінено в
світогляді буковинського малороса другої половини ХІХ століття.
До перспектив подальших досліджень належить порівняння отриманих результатів з
іншими записами народних легенд українців Буковини відповідного історичного періоду.
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ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ В РОМАНЕ А. БАЙЕТТ «ОБЛАДАТЬ»
Стаття присвячена аналізу парадигми авторських цінностей у романі А.Байет
«Possession». Зроблена спроба систематизації, виявлення пріоритетів письменниці, а
також засобів їх реалізації у художньому творі.
Ключові слова: цінність, антицінність, творчість, художник, творець, ідеал, діалогізм, ієрархія, мотивація, культура.
Статья посвящена анализу парадигмы авторских ценностей в романе А.Байетт
«Possession». Предпринята попытка систематизации, выявления приоритетов писательницы, а также способов их реализации в художественном произведении.
Ключевые слова: ценность, антиценность, творчество, художник, творец, идеал,
диалогизм, иерархия, мотивация, культура.
The article deals with the analysis of a paradigm of the author’s values in A.Byatt’s novel
“Possession”. The attempt was given to systematization, identification of the author’s priorities, as well as, to the means of realization them in the art work.
Key words: value, antivalue, creativity, artist, creator, ideal, dialogism, hierarchy, motivation, culture.
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Современная британская писательница А. Байетт считается одной из самых противоречивых фигур в истории современной культуры. Идут бесконечные споры вокруг ее
принадлежности к тому или иному дискурсу. Ее творчество не укладывается в общепринятые представления и теории. Не смотря на появившиеся в нашей стране литературоведческие исследования и диссертационные работы, этот автор все ещё требует всестороннего и детального изучения.
Актуальность избранного нами аспекта подтверждается тем, что на фоне пристального внимания к методологическим основам, архитектонике, поэтике, жанровому своеобразию ее произведений, вне поля зрения остается их ценностная составляющая.
Новизна нашей работы видится нам в попытке проанализировать прозу А. Байетт
сквозь призму ее ценностных ориентиров.
Объектом исследования мы выбрали самый известный её роман «Обладать», а предметом наших изысканий станут авторские приоритеты, реализованные в романе.
Нашей целью является построение иерархической лестницы, выявление доминантных ценностей писательницы.
Для этого мы должны решить такие задачи:
1. Систематизировать авторские ценности, воплощенные в романе.
2. Определить носителей ценностей и антиценностей.
3. Выявить диалогизм ценностых установок личности и общества, их двойственный
характер.
4. Установить взаимозависимость идеалов писательницы и ее методологических
установок.
Одной из составляющих мировоззренческой и методологической платформы писательницы является ее система ценностей, представляющая собой совокупность общественно-политических, эстетических, морально-нравственных, религиозных норм
и убеждений и воссозданная в произведении в соответствии с изображаемой эпохой.
Роман «Обладать» дает читателю совершенно четкое, однозначное представление о собственно авторских симпатиях и антипатиях. Авторская оценка здесь – это тот компонент,
который не имеет многозначности, противоречивости, недосказанности и возможности
разных интерпретаций. Следует разграничивать отображенную в «Обладать» структуру
ценностей героев, групп, общества, эпохи и идеалов самой писательницы, воплощенных
в каждой клеточке произведения.
Ценностный компонент у А. Байетт вписан в социальную систему страны и эпохи
изображения, так же, как и ее собственная аксиологическая платформа отражает эстетические предпочтения определенных направлений современного английского общества.
Прежде, чем выявить и выстроить иерархию авторских ценностей в романе, следует
указать на способ их реализации, отметить, кто выступает их носителем.
Ценностной нагрузкой обладают как материальные, так и духовные, как природные,
так и социальные, как реальные, так и вымышленные носители. Для писательницы несомненное значение имеют материальные объекты культуры, архитектуры, которые воссозданы ею как необходимая составляющая опредмеченной духовности человечества.
Она тщательно выписывает особенности строений прошлых веков, своеобразие готических замков, библиотек, музеев, гостиниц. Сюда же относятся и личные вещи, принадле© Ковтуненко Е.Н., 2012
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жащие героям, вещи, которые по истечении лет и веков приобретают статус артефактов
культуры. Именно они являются для героя романа Собрайла воплощением подлинных
ценностей, собиранию которых он отдал всего себя, а приобретение их стало единственной целью и смыслом его жизни.
Но такой подход резко осуждается автором, ему противостоят в романе идеалы, которые невозможно взять в руки, сделать частью своего интерьера или своего гардероба
(как это делает Собрайл с вещами поэта Падуба). Писательница очарована присущей
человеку тягой к творчеству, исследованию, работой души и разума, которой наделены
позитивные герои романа.Это поэты-викторианцы Падуб и Ла Мотт, современные литературоведы Митчел и Мод Бейли.
Духовные ценности для нее представляют собой неоспоримую доминанту. Ей тяжело видеть, когда материализованная духовность, являющаяся воплощением чьих-то
творческих идей, становится объектом купли-продажи, коммерческих отношений, как у
персонажей линии «Собрайл и его приверженцы».
В подсистеме «природные и социальные ценности» автор четко утверждает вечную и неизменную красоту и совершенство природы (превосходные пейзажи Северной Англии в ХIХ и ХХ веках, к примеру) и доказывает непостоянство приоритетов
социальных. Социальный аспект, воссозданный в романе, подчеркивает определенную
устойчивость, но не стабильность общественных идеалов и установок. Они подвержены
переоценке, изменению в соответствии с изменениями в социальной жизни общества. А.
Байетт сталкивает две различные системы - викторианство и современность. Эти эпохи
дали английскому обществу разные представления о семейных, религиозных ценностях,
о положении женщины в обществе и т.д., и восприятие их самой писательницей находится в русле современных воззрений.
Здесь следует особо оговорить такой компонент авторской аксиологической парадигмы, как религия. Религия в конфигурации ценностей общечеловеческого масштаба
является безусловной и несомненной доминантой и, естественно, присутствует в структуре романа. Автор показывает, что религиозное воспитание в семье Кристабель повлияло, на формирование ее личности и судьбы. Но у писательницы явно возникает сомнение
в возможности однозначной оценки этого фактора.
В подсистеме «Бог – религия» неоспоримо высшую оценку она отдает концепту
Бог, Творец, Божественное деяние. К Богу как Творцу А. Байетт приравнивает лучшее в
ее понимании свойство человека – быть творцом, своим талантом создавать искусство,
культуру.
В системе ценностей романа, в частности, в изображении общественных, социальных явлений, у автора не нашлось места политике. В центре ее интересов и художественных исследований находятся проблемы вечные, внеисторические. Писательница
погружена в то, что было, есть и будет, что существует одновременно всегда и во всем,
а политика, несомненно, не принадлежит к таким институциям.
Совершенно иначе воспринимается ею подсистема «реальное и вымышленное»,
куда, в первую очередь, относится искусство, художественная литература. Этой паре
ценностей принадлежит безоговорочное первенство.
Викторианство и современность предстают в романе с собственными конфигурациями идеалов во всем их многообразии. Но в любую эпоху доминирует художественное
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творчество. Произведения классического искусства, английская поэзия, Шекспир как
символ Англии, вершина ее эстетического пространства – это тот мир, в котором и которым живут позитивные герои «Обладать». Они одержимы идеями познания и самопознания, научного и художественного исследования, живут искусством. Писательница
позиционирует их как носителей истинных, высших идеалов.
Архитектоника авторских ценностей обусловила и архитектонику самого романа,
его своеобразие на всех уровнях, в том числе, и своеобразие его поэтики. Это отражено
и в композиции произведения, и в структуре персонажей, фабульной основе, повествующей о людях-творцах, об их одержимости познанием и созиданием, и в жанровом своеобразии (при всей его многозначности) как романа филологического, интеллектуального.
Авторская система ценностей выступает в романе продуцирующей доминантой. И на
вершине ее иерархической лестницы находится искусство, художественное творчество.
Культура для А. Байетт и есть мир воплощенных ценностей. Художественный талант, способность анализировать, творить находятся, по ее убеждению, на вершине
личностного богатства человека. Вымышленные литературоведы Митчел и Мод Бейли,
поэты Падуб и Ла Мотт, реальные поэты, писатели, исследователи – это люди, создавшие и создающие культуру, высшее проявление духовности человечества. Они делают
достойной человека нашу цивилизацию, которая, как показала писательница, далеко не
равнозначна культуре. Эти герои интересны и самой А. Байетт. Воссоздавая их богатый
внутренний мир, их творческие искания, она, тем самым, делится с читателями своими
собственными идеалами.
Иерархическая вершина ценностей в романе – это триада Художник = Творец = Бог,
которая объединяет все его подструктуры. Оценка личностных качеств героев проверяется автором по этой шкале. И мужская, и женская субкультуры имеют одни приоритеты
– художественное и научное творчество. Созидание как самореализация личности, как
создание субъективированной объективности, сотворение инобытия человека в иной
реальности, возникшей из личностного мира творца-художника, - это самый дорогой
божественный дар, который только может получить человек. Перепетии его жизненного
пути могут быть разными, он может совершать ошибки и неоднозначные поступки (как,
к примеру, однозначно охарактеризовать историю личных взаимоотношений Падуба и
Ла Мотт?), но его способность создавать, подобно Богу, инварианты людей и миров показано автором как деяние, адекватное Божественному творению и потому безоговорочно прекрасное. А умение раскрыть художественный замысел творца, проанализировать
и донести его людям – это не менее значимое качество, которое даруется исследователю, в контексте данного романа – литературоведу. Вот какими ценностями, считает А.Байетт, должен обладать человек как личность избранная, чем он должен быть
одержим. Именно такую авторскую трактовку ценностей имеет концепт, вынесенный в
заглавие романа: “Possession” – это обладание, одержимость, собственность, зависимая
территория.
Все, что создано художниками на протяжении истории человечества, является для А.
Байетт той величайшей ценностью, которая не может быть отвергнута и забыта, т.к. это
творение, равнозначное Божественному. Вот почему эстетическая и методологическая
платформа писательницы включает в себя принципиальное приятие и использование
всех эстетических и методологических направлений различных эпох. Ее постмодернизм
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не отвергает и не отменяет предшествующую классическую традицию уже в силу ее
ценностных представлений, в иерархии которых художественному творчеству, искусству
принадлежит неоспоримая пальма первенства.
Вместе с тем, конфигурация ценностей в романе является диалогической парадигмой. Система двойничества, характерная для творчества писательницы, реализована и
в этой системе. Здесь следует, прежде всего, отметить оппозицию ценность – антиценность. Биполярная структура в романе четко разграничивает подлинные ценности (моральные, нравственные, духовные) и ценности иллюзорные, которые присущи натурам
мелким. Духовности противопоставлены предпочтения низшего порядка – накопительство, бездуховность, приобретение ради приобретения различных материальных объектов. Индеферентность в исследовательской работе находится в оппозиции к творческому
горению. Истинной любви противостоят связи без настоящих чувств, а одержимости
наукой – рутинное ежедневное времяпрепровождение за изучением художественных и
документальных источников.
В романе добро и зло вступают в поединок, в процессе которого прорисовывается
амбивалентность ценностной окраски тех или иных предметов, явлений. Погоня за
письмами викторианских поэтов выявляет отношение автора к конкретным артефактам,
поступкам людей, наглядно демонстрирует, что главным критерием, определяющим их
значимость, является мотивация.
Для Собрайла главный мотив его действий – это неистребимое желание обладать
перепиской Падуба и Ла Мотт, сделать ее своей собственностью, т. е. частью своего Я.
В этом стремлении он идет на вандализм, разрушает могилу поэта, топчет все человеческие, морально-нравственные законы, становится воплощением зла. В этой ситуации
письма превращаются в антиценности, обладание которыми не делает человека лучше и
не несет добро и пользу другим.
Абсолютно иные мотивы поиска у Роланда и Мод. Они хотят узнать истину, раскрыть источники творчества двух поэтов-викторианцев, т.е. сказать новое слово в литературоведении и тем самым принести пользу науке, людям. В таком контексте письма
представляют собой истинную ценность.
Писательница исследует двойственный характер той или иной ценности в историческом аспекте. Институт семьи, официально имеющий непререкаемый авторитет в эпоху
Викторианства, подвергается автором анализу в различных плоскостях – от мифологических праисторий до реалистических картин нового времени. Она отмечает его амбивалентную сущность, выраженную, прежде всего, в ущемлении свободы личности супругов. Так у нее воспринимают брак представители и женской, и мужской субкультур от
правремен до современности. Мифологическая Мелюзина хочет оставить за собой право
иметь от мужа свою тайну, собственное пространство, не доступное супругу. В ХХ веке
и Мод, и Роланд хотят иметь неприкосновенную личностную территорию, на которую не
должен посягать любимый человек. Такая ценность, как свобода личности, на протяжении веков ведет в романе спор с восприятием семьи как абсолютного и вневременного
идеала во взаимоотношении полов.
Для писательницы проблема возможности/невозможности сочетать, особенно для
женщины, творчество и супружество является очень актуальной. Она стояла и перед
ней, и перед героями ее произведений. Хотя в своих высказываниях и статьях А. Байетт
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не отрицает сочетания творчества и семьи, тем не менее, анализ этой проблемы в романе
«Обладать» дает повод говорить о больших сомнениях автора в реальности такого гармоничного союза. Все изображенные ею ситуации супружества подаются как попытки
случиться, но не случившиеся. В них обязательно присутствует «не». В мифологические времена Мелюзина не стала Рыцарю женой на всю жизнь. В XIX веке поэты Падуб
и Ла Мотт не создали семью, несмотря на свою взаимную любовь. Кристабель не стала
матерью своей собственной дочери. Мэй не узнала правду о своем отце. Иллюзорный
брак Падуба и Эллен – это фикция, призванная укрыть друг от друга и окружающих
прискорбную правду нелюбви. Это все истории о неслучившемся. Оптимистичный прогноз автора в ситуации Митчел – Мод еще должен будет выдержать проверку длинной
в жизнь.
В романе ведут свой оппозиционный диалог и такие ценности, как любовь и долг.
Любовь и страсть вступают в противоречие с чувством долга в семейных отношениях
Падуба. В результате все участники треугольника – Падуб, его жена и его возлюбленная – остаются несчастными до конца своих дней. Но при этом все трое старательно
стремятся сохранить тайну своих реальных взаимоотношений в угоду общепринятой в
викторианском обществе системе ценностей. Здесь личные ориентации человека (любовь, свобода выбора) подчиняются идеалам групповым, предпочтениям общества,
ценностям, которые занимают в их сознании значительно более высокую ступень. Это,
прежде всего, категории этические – благородство, самопожертвование, бескорыстие,
самоотречение. Кристабель ради благополучного будущего своей дочери отказывается
от нее. Чтобы сохранить душевное спокойствие жены, Падуб тщательно скрывает от нее
свою любовь к Кристабель, а его жена, в свою очередь, ради его душевного комфорта,
его имиджа в сознании будущих поколений так же тщательно утаивает свое знание о
любви мужа к другой женщине. Подобное поведение героев романа является нормой в
Викторианскую эпоху.
Писательница, однако, показала, что норма – не всегда истина. Современный человек не может принять отказ матери от собственного ребенка или не видеть лицемерия в
семье Падуба, заведомую ложь и тщеславие дневника его жены.
Писательница отобразила в романе произошедшую в наши дни переоценку идеалов,
вернее их перемещение на иерархической лестнице. В английском обществе ХХ века
личностные устремления стали занимать гораздо более высокие позиции. Возможность
индивидуального выбора, свобода чувств в ХХ веке стали приоритетными. Это естественный процесс, обусловленный изменениями в самосознании англичан (особенно
наглядно это видно в сравнении с общепринятыми в ту же эпоху ценностями СССР, где
личностное всегда было вторичным и где сохранялось главенство общества, класса как
основы нравственности и морали). У А. Байетт герои ХХ века сами выбирают свой семейный статус.
Роланд и Вэл много лет живут вместе и совершенно не спешат узаконить свои отношения, Мод и не помышляет выходить замуж, чтобы не отвлекаться от исследовательской работы, и все женщины ее круга оставляют за собой свободу в выборе любимых.
Каким же ценностям отдает предпочтение сама писательница? Она отнюдь не против
института семьи как такового и свое решение вопроса показала в «Обладать» на примере развития отношений Роланда и Мод. Осознав серьезность своих чувств, они при275

нимают решение жить вместе, но только при одном непременном условии – оставить за
другим право на свободу, на собственную неприкосновенную личностную территорию.
И в этом вопросе писательница осталась верной себе. Она за синтез личного и общего,
Я и Другой, единичность в составе общности с сохранением ценностей каждого из этих
составляющих. По мнению писательницы, истина должна находиться в диалогичном соединении ценностей личности и общества, индивида и человечества.
Как видим, интегративное мышление писательницы проявилось и в выстроенной в
романе конфигурации ценностей.
Отдав в романе верхнюю ступеньку в иерархической лестнице творчеству, она подчеркнула его универсальное, вневременное значение. Способность духа творить подчиняет у нее все другие идеалы и потребности. Творчество создало культуру как совокупность трансвременных и всеобъемлющих ценностей. В соответствии с этой доктриной,
как мы полагаем, и следует рассматривать вопросы ее собственного творчества и самоопределения в современных эстетических дискурсах.
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ПСИХОЛОГІЗМ ПОВІСТЕЙ А. ДІМАРОВА “КВАРТИРА”, “БАНАНИ”
У даній статті особлива увага приділяється дослідженню засобів психологізації, завдяки яким письменник демонструє моральну деградацію головних персонажів повістей
“Квартира”, “Банани”.
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В данной статье особое внимание уделяется исследованию способов психологизации, с помощью которых писатель демонстрирует моральную деградацию главных персонажей повестей “Квартира”,“Бананы”.
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In this article the particular attention is given to the investigation of psychologisational
methods by virtue of which the writer shows the moral degradation of the main characters from
“Flat”and “Pants”narrations.
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Поява даної статті була зумовлена не тільки відсутністю ґрунтовних досліджень
особливостей психологізму творів А. Дімарова, а й наявністю, на нашу думку, безпідставного твердження К. Ломазової про відсутність у прозі вищезазначеного письменника психологізму в “чистому” вигляді [4]. Метою даної статті є з’ясування специфіки
психологізму повістей “Квартира”, “Банани” і причин деградації особистості головних
персонажів.
У повісті “Квартира” А. Дімаров, оприявнивши внутрішню роботу сфери несвідомого, що, за твердженням Т. Кононенко, є осередком формування злочинних намірів [2],
психологічно точно продемонстрував механізм “народження” вбивці.
Початком духовного самознищення головного персонажа стала фетишизація нової
трикімнатної квартири, комфортне облаштування якої спричинило появу патологічної
економії й призвело до руйнування сім’ї. Поступово оприявнюючи причини (егоїзм головного персонажа, його небажання допомогти братові дружини, байдужість до її почуттів (назвав улюблений гуцульський килим дружини ганчіркою) і здоров’я (примушував її
вдруге зробити аборт, відмовився давати вагітній дружині гроші на додаткове харчування), ігнорування усіх спроб дружини порозумітися, його ініціатива спати в іншій кімнаті)
дисгармонізації стосунків між подружжям, А. Дімаров сюжетно вмотивував контрастну
динаміку почуттів (кохання – ненависть) головних персонажів.
Живучи в атмосфері відчуження й поступово звикаючи до думки про бажаність (“В
останній час усе частіше й частіше, з маніакальною наполегливістю, приходила одна й
та ж думка: як добре було б, коли б з нею щось скоїлося” [1, 27]) і можливість раптового
зникнення дружини з його життя, головний персонаж часто візуалізув випадки (потрапила під трамвай, тролейбус, потяг, колеса МАЗа – “багатотонної громадини, з-під якої ще
нікому не вдавалося вибратися живим-неушкодженим” [1, 28]) її смерті.
Завдяки оприявненню думок головного персонажа, експресивність яких забезпечується за допомогою синтаксичного повтору (“Поділити квартиру…” [1, 36]), градації
риторичних питальних (“А ти будувала її?.. Твої батьки хоч копійку дали?.. Та хто ти
така, щоб одбирати в мене квартиру?” [1, 36]) й окличних речень (“Спробуй тільки, посмій!..”[1, 36]; “Ще б чого – поділити квартиру!” [1, 36]), адресованих ненависній дружині, акцентуації префікса роз- (“Розіп’ясти, роздерти, розрізати, знищити все, чим він
досі жив: весь його труд, всі надії, всю його втіху” [1, 36]), який, вносячи в слово відтінок
збільшення інтенсивності дії чи стану, посилює експресивність художнього мовлення,
А. Дімаров психологічно точно продемонстрував емоційний стан головного персонажа
після отримання звістки про намір дружини розділити квартиру. В епізоді повернення
додому з юридичної консультації, у якій головний персонаж утратив останню надію на
“порятунок” своєї квартири, письменник продемонстрував наслідки порушення нормального функціонування психіки під впливом негативних емоцій, зокрема зникнення
координації спостереження й руху – “а він, не помічаючи ні власних сліз, ні людей, ішов
невідомо куди” [1, 36], ““Волга” майже вперлася в нього буфером” [1, 37], “як тут опинився, не міг зрозуміти” [1, 37]. Саме після жорстокого (“Запалив газ і повільно, щоб
довше помучилась, став оте фото палити. Запалить і погасить… запалить і погасить”
[1, 37]) знищення фотографії своєї дружини в головного персонаж виник задум убити її.
Слухові галюцинації (“Вся квартира, до предмета останнього, весь час нашіптувала: “Ти
її вб’єш. Мусиш убити!” “Ти її вб’єш!” – шипів газ на кухні. “Ти її вб’єш!” – клекотіла
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з-під кранів вода. “Мусиш убити!” – вимагав унітаз.” [1, 37-38]), поява яких свідчить
про патологічні зрушення в психіці людини, остаточно переконали його в правильності
прийнятого рішення. Саме в той час, коли зникли “напади несамовитої люті” [1, 38] і
прийшла “холодна застиглість” [1, 38], “крижана нещадна рішучість, яку, він уже знав, не
похитнути нікому” [ 1, 38], “народився” вбивця, що детально продумав майбутній план
злочину. Головний персонаж так ретельно готувався (купив сокиру, гумові рукавички,
вибрав місце злочину й продумав, як позбавитися від трупів) до вбивства дружини й
маленької дочки, що їхня смерть під час аварії спричинила появу внутрішньої спустошеності через неможливість реалізувати свій план. Продемонстрована в останніх епізодах
динаміка емоційних станів (радість через можливість отримати страховку за загиблих і
купити чеський гарнітур – спокій – страх за своє майбутнє, який виник після усвідомлення можливих наслідків скоєння вбивства – злість і образа “на весь світ” [ 1, 46]) головного персонажа, а також моделювання його слухових і зорових галюцинацій про страту, що
є наслідками фобічного синдрому, і бажання самоізоляції у своїй квартирі, унаочнивши
незворотність моральної деградації головного персонажа, дозволили А. Дімарову умотивувати перетворення власника квартири на торшер. Таким фантастичним “оречевленням” людини, спрогнозованим ще на початку твору портретною деталлю “онукова лисина ясніла торшером, тільки не таким розкішним, як у сина” [1, 7] письменник утверджує
думку про неприпустимість існування подібних моральних потвор у суспільстві.
У повісті “Банани” А. Дімаров, порушуючи актуальну проблему – злочинність неповнолітніх, за допомогою образу Світлани, розвиток особистості якої досліджується
письменником упродовж тривалого (з п’яти до шістнадцяти років) періоду, поступово
оприявнює причини деструктивної поведінки дітей, яка іноді може мати гіпертрофований вияв – убивство. Моделюючи образ Світланки, митець акцентує увагу на дисгармонійності (“Коли батько кричав на маму (а кричав він майже щодня), мама тоненько
плакала, і Світланка заходжувалася плакати заодно з нею, так було її шкода” [1, 349])
міжособистісних стосунків членів сім’ї – самозакоханого батька-художника, який згодом
вигнав дружину й дочку з дому, матері, що, майже весь час знаходячись у депресивному
стані, не стримувала своїх негативних емоцій під час спілкування зі своєю дитиною, і
Світланки. Несприятливість сімейної атмосфери для нормального психічного розвитку
головного персонажа повісті увиразнюється письменником завдяки такій віковій особливості, як гра з ляльками, на які дівчина проектувала сімейні стосунки (“Світланка теж
тсикала на ляльок, вимагаючи, щоб вони розмовляли пошепки, навіть плакали пошепки,
бо таки частенько їх била, особливо коли самій перепадало від матері” [1, 354]). Унаслідок відсутності позитивних емоційних контактів із матір’ю, яка згодом, вийшовши
заміж і народивши дочку, залишає Світлану під опікою тітки, домінування безпідставних
негативних оцінок щодо поведінки Світлани, які впливають на формування самооцінки
дитини, Світлана намагається усамітнюватися спочатку під столом, а потім серед гаражів. Відсутність у стосунках між батьками й дитиною емпатії, яка є детермінантою альтруїстичної поведінки, а також зумовлена цим низка психотравмуючих ситуацій (жорстоке поводження з дівчинкою, розлучення батьків, друге заміжжя матері) призвели до
появи у Світланки агресивної поведінки. Свідченням цього є помста (“Одного разу, коли
батько її за віщось ударив (навідмаш, добре, що хоч по спині, а не по голові), Світлана,
переплакавши, взяла на кухні ножа та й заходилася штрикати в усі картини підряд” [1,
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350]) батькові, для моделювання образу якого А. Дімаров використав портретні деталі
(“Батько мав холодні очі й жорстокі, що не знали усміху, губи” [1, 349]), що виконують
прогностичну функцію, катування метелика (“Світлана з мстивою насолодою ганяла
його то туди, то сюди довгою паличкою, а коли набридло, знову впіймала і стала обривати ніжку за ніжкою” [1, 366]), позбавлення ляльки голови, навмисне лякання малих дітей
“страхітливками”, “убивство” учительки в малюнках (“І коли відчувала, що вчителька
ось-ось вирветься з-під її влади, дозволяла драконові перекусити її навпіл” [1, 375]). Про
негативні зміни внутрішнього світу дівчинки свідчить антитеза, яка репрезентується в
малюнках на образному рівні (квіти – дракони, змії). Важливими індикаторами негативного емоційного стану Світлани є використана дівчинкою під час малювання обмежена
кількість кольорів, які, за твердженням психолога М.Люшера, символізують тривогу (синій), агресію (червоний).
Моделюючи образ Марії Степанівни, емоційна неврівноваженість якої підкреслюється завдяки характеристиці мовлення (“зривалась на крик” [1, 373], “різкий голос
боляче шмагав по свідомості” [1, 373], “сердиті зауваження” [1, 373]) і жестовій конкретизації (“ткнула пальцем” [1, 374]), митець акцентує увагу на градації негативних
емоційних станах (страх – “боялась так, що внеї й тіло терпло, коли Марія Степанівна її
щось питала чи викликала до дошки” [1, 373], злість – “прийшовши додому, подерла той
зошит на шмаття” [1, 374], ненависть) Світланки, зумовлених несправедливим ставленням (“Візьми інший зошит і більше не смій малювати, що збреде в твою дурну голову!
Левітани мені не потрібні!” [1, 374]) першої вчительки до дівчинки. Психотравма, завдана Світлані Марією Степанівною, стала ще одним чинником паталогічного формування характеру та невротичного розвитку дитини. Свідченням цього є малюнки, у яких
детально зображалася насильницька смерть (“І коли відчувала, що вчителька ось-ось
вирветься з-під її влади, дозволяла драконові перекусити її навпіл” [1, 375]) учительки
в пащеках драконів і змій. Наступним етапом вияву агресії стали жорстокі (“Світлана
першою кидалася в бійку, так вправно орудуючи кулаками й ногами, що навіть найзагартованіші не витримували – пасували перед невеликою фурією, в яку наче вселилася
сотня здичавілих кішок” [1, 376]) сутички з іншими ватагами за володарювання на танцмайданчику. Світлана, позбавлена любові батьків, завойовувала авторитет за “законами”
вулиці, де проводила весь вільний від навчання час. А.Дімаров, використавши….. форму
психологізму, приділив змалюванню внутрішнього стану Світлани, коли вона побачила
на “своїй території” (танцмайданчику) модно одягнену дівчину, яка кокетувала з хлопцями. Завдяки зіставленню полярних емоційних станів (“Чим більше веселилася і сміялась,
тим похмурішою й злішою ставала Світлана” [1, 377]) красуні в бананах і Світлани, для
якої дівчина через свою яскраву зовнішність стала уособленням усіх кривдників (“Всівсі, хто її колись кривдив, насміхався, знущався над нею, безжально цькував її лише
за те, що вона не така, як вони, хто погірдливо фиркав на неї, наче втілилися зараз у
цій дівчині” [1, 377]), письменник продемонстрував зростання психологічної напруги й
підготував реципієнта до трагічної розв’язки – убивства. Заздрість, бажання заволодіти
бананами, відчуття несправедливості, що виникло внаслідок усвідомлення власної обділеності, – усе це штовхнуло Світлану на злочин.
Детально зображаючи поведінку (холоднокровне роздягання тіла – “Одна нога була
в туфлі, а друга боса: туфля заплуталася в “бананах”. Світлана її одраз ж і витрусила
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і, притиснувши “банани” до грудей, бігцем кинулась геть” [1, 378]) та емоційний стан
(утіха та радість від того, що “банани” стали її власністю – “…Світлана уявила себе в
них уже на танцях, на отому майданчикові, вона навіть зробила кілька па посеред кухні й
засміялася, втішена. Гладила долонями “банани” в руках, повісила їх акуратно на спинку
стільця” [1, 379]; відсутність докорів сумління – “Нехай не ходить, куди її не просять!”
– подумала мстиво [1, 379]) Світлани після вбивства, наратор констатує факт “народження” жорстокої вбивці.
Отже, у своїх повістях “Квартира”, “Банани” А. Дімаров, використовуючи різні форми та засоби психологізації з урахуванням вікових особливостей персонажів, продемонстрував їх моральну деградацію.
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПОВЕСТИ БОРИСА ПИЛЬНЯКА
«КРАСНОЕ ДЕРЕВО»
Стаття присвячена дослідженню жіночих образів в повісті Б.Пільняка «Червоне
дерево» і пов’язаної з ними специфічної жіночої проблематики. Автор аналізує специфічні особливості предметно-образної структури твору, зумовлені складною, новаторською для літератури того часу проблематикою.
Ключові слова: жіноча доля, суспільна мораль, проблематика.
Статья посвящена исследованию женских образов в повести Б.Пильняка «Красное дерево» и связанной с ними специфической женской проблематики. Автор анализирует специфические особенности предметно-образной структуры произведения,
предопределенные сложной, новаторской для литературы того времени проблематикой.
Ключевые слова: женская судьба, общественная мораль, проблематика.
The article is devoted to the research of women characters and related specific problems
in the story «Mahogany» by B.Pilnyak. The author analyses the special types of women
characters in the work, predefined with a difficult and innovative for the literature of that time
range of problems.
Key words: women fate, morality, range of problems.
Отличительной чертой творческого принципа Бориса Пильняка, писавшего в один из
самых сложных периодов российской истории, было то, что его произведения всегда искренне, “без прикрас” отображали современную ему действительность, а говоря о повести “Красное дерево” – хаотичность послереволюционного быта страны и «сумбур», который царил в умах и душах её народа. На примере женских образов повести мы можем
проследить, как была воспринята революция и что нового привнесла в жизнь простых
людей, живших в глубинке. Эта тема является актуальной, поскольку её изучение способствует исследованию периода становления Советского Союза в 1920-х годах и имеет
высокую историческую, политическую и социальную значимость. Кроме того, несмотря
на возросший в последнее время интерес критиков и литературоведов к творчеству Б.
Пильняка, до сих пор отсутствует исследование, в котором бы глубоко и всесторонне
анализировалась типология создания женских образов и связанная с ними проблематика
в произведениях писателя.
В повести «Красное дерево» мы знакомимся с семьёй Скудриных, обывателей, живущих старыми понятиями в доме, где, кажется, даже само время остановилось. Их уклада
жизни не коснулись революционные перемены. «Дом жил так, как люди жили – задолго
до Екатерины, даже до Петра… Старики существовали одним огородом. От индустрии в
доме были – спички, керосин и соль, только: спичками, керосином и солью распоряжался
отец… Зимами старик зажигал лампу только в те часы, когда бодрствовал, – в иные часы
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мать и дочь сидели во мраке. В полдни старик уходил в читальню читать газеты, впитывал в себя имена и новости коммунистической революции. – Катерина тогда садилась
за клавесины и разучивала духовные песнопения Костальского, она пела в церковном
хоре. Старик приходил домой к сумеркам, ел, ложился спать. Дом проваливался в шёпот
женщин и во мрак.» [1: 111].
Как видим, в доме царит типичный домострой. Женщины молчаливо повинуются
главе семьи, как это веками было в русской семье. Тем самым автор поднимает традиционную для литературы проблему судьбы женщины, жены, матери, которую с такой теплотой и сочувствием раскрывает в образе Марии Климовны: «Мария Климовна, сухая
старушка, она была чудесной женщиной, тем типом женщин, которые хранятся в России
по весям вместе со старинными иконами богоматерей. Жестокая воля мужа, который
пятьдесят лет тому назад, на другой день после венчания, когда она надела бархатную,
малинового цвета душегрейку, спросил её: – «это к чему?» (она тогда не поняла вопроса) – «это к чему?» – переспросил муж, – «сними! – я тебя и без нарядов знаю, а другим заглядывать нечего!» – наслюнявив тогда большой палец руки, больно муж показал
жене, как надо зачёсывать ей виски, – жестокая воля мужа, заставившая убрать в сундук
навсегда бархатную душегрею, пославшая жену на кухню, – сломала ли она волю жены
– или закалила ее подчинением? – жена навсегда была беспрекословной, достойна, молчалива, печальна, – и никогда не была криводушной. Её мир не выходил из-за калитки,
– и один был путь за калитку – в церковь, как могила» [1: 111].
В этом небольшом отрывке – целая жизнь женщины, миллионов российских женщин, обречённых на тяжёлый труд, непонимание мужа и тихие слёзы по ночам. Единственная радость и смысл её жизни – в детях и внуках, о них её мысли и молитвы. В
семье Скудриных много детей, но живёт с родителями только единственная дочь Катерина, остальные дети уехали в город и получили профессии художника, священника,
балетного актёра, врача и инженера, а старший Александр и младший Аким из-за гнёта
и непонимания отца вообще не приезжают домой и лишь тайно встречаются с матерью.
Жившая в доме Скудриных дочь Екатерина «в громе революций» не получила никакого образования, работала с матерью на огороде, по вечерам пела в церковном хоре. Но
это совсем другой женский образ, отличный от простой, смиренно сносящей все тяготы
старушки Марии Климовны. К образу девушки автор уже не проявляет такой симпатии,
как к её матери, а даёт ей весьма нелицеприятную оценку: «У дочери Катерины были
жёлтые маленькие глазки, которые казались неподвижными от бесконечного сна. Около
разбухших её век круглый год плодились веснушки. Руки и ноги её были, как брёвна,
грудь была велика, как вымя у швейцарских коров» [1: 112].
Но этот неприглядный, уже на первый взгляд, образ по мере прочтения раскрывает
нам всё новые неожиданные грани. Сначала его неоднозначность открывается с внешней
стороны: по приезду братьев Бездетовых «Катерина в подоткнутой до ляжек юбке, измазанная землёй, опрометью пробежала в дом – переодеваться». И вскоре «вышла к гостям
барышней, сделала книксен» [1: 115]. Позже обнаруживается и внутренняя неоднозначность образа. Поющая в церковном хоре духовные песнопения Катерина отпрашивается
на репетицию и… идёт с Бездетовыми в баню, где их уже ждут другие девушки. Из их
разговоров мы понимаем, что эти встречи проходят каждый раз, когда реставраторы приезжают в город. «Гости» покупают девушек коньяком и портвейном. Образы остальных
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девушек – под стать Катерине. Все они приходят сюда тайком, скрывая ото всех фальшивость своей общественной добропорядочности. Так, например, Клавдия работает учителем:
« – Я пьяна? – да, пьяна. И пусть. Завтра я опять пойду в школу учить, – а что я знаю,
чему учу? – А в шесть часов я пойду на родительское совещание, которое я созвала…»
[1: 128].
А в оставшемся валяться на полу бани её блокноте значится: «На собрании месткома
предложить записаться на заём индустриализации в размере месячного оклада, Александру Алексеевичу предложить повторить Азбуку Коммунизма» [1: 129]. Кроме того,
Клавдия сообщает о том, что беременна, но не знает, от кого. Она рассуждает о том, что
сама воспитает этого ребёнка и новое, свободное государство ей в этом поможет.
Все эти факты резко диссонируют между собой. И, конечно, не случайно. Пильняк
средствами иронии и сарказма обличает «славный» образ комсомола, рассуждающего на
собраниях об индустриализации, о порочащих его ряды «несознательных» товарищах,
которых надо «взять на поруки». При этом сама новая молодежь не считала несознательным и порочным вступать в отношения с кем угодно, иметь незаконнорожденных
детей и не стыдиться этого. Главной вдохновительницей подобных идей была, как известно, активная участница российского революционного движения Александра Михайловна Коллонтай, которая с пылом отстаивала свою теорию «Эроса крылатого» – любви,
свободной от каких-либо уз. В журнале «Молодая гвардия» она поясняла это следующим
образом: «Для классовых задач пролетариата совершенно безразлично, принимает ли любовь формы длительного оформленного союза или выражается в виде преходящей связи.
Идеология рабочего класса не ставит никаких формальных границ любви» [3: 121].
С неожиданной стороны заставляют взглянуть на проблему нравственности два
других женских образа – сёстры Римма и Капитолина Скудрины. Это женщины совсем
другой эпохи – потомственные, почётные столбовые мещанки, чьи жизни «были просты,
как линии их жизней на ладонях левых рук» [1: 130]. Старшая Капитолина «была полна
достоинства мещанской морали» и оттого уважаема в городе. За всю жизнь она ни разу
не любила, «не знала тайных грехов» и осталась «примером всегородских законов, девушка, старуха, проквасившая свою жизнь целомудрием пола, бога, традиций» [1: 130].
Совсем другую жизнь прожила младшая Римма: полюбив женатого мужчину, она опорочила своё имя и вызвала гнев всего города. Против неё ополчились даже родные братья
и сёстры. А после того, как «казначейский любитель» уехал из города, она осталась с
двумя детьми. Так же как и старшая сестра, она не познала счастья замужества, но её
позор стал и её радостью. Она посвятила свою жизнь дочерям, Варваре и Клавдии, и
внукам. А Капитолина Карповна, чьё «целомудрие и всегородская честность, оказались
ни к чему», обрела единственный смысл своей жизни в детях своей «непутёвой» сестры.
Таким образом, в небольшой истории жизни этих двух женщин затрагиваются сразу две проблемы. С одной стороны – это гнёт общественной морали, веками существовавший в стране и отравивший жизнь не одной обманутой женщины. Общественность
всегда осуждала женщину, оставляя в стороне мужчину, соблазнившего и бросившего
её, будто не замечая его роли в этой истории. Не случайно эта проблема нашла такое
широкое отражение во многих произведениях русской и украинской литературы: «Бесприданница» А.Н.Островского, «Катерина» Т.Г.Шевченко и многие другие.
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С другой стороны, в контексте новой постреволюционной действительности эта
проблема приобретает совсем иное звучание. Подобная ситуация должна вскоре повториться с дочерью Риммы Клавдией. Она, как мы узнаём, тоже ждёт ребёнка, зачатого
без брака, и собирается воспитывать его одна. Но это, в отличие от её матери, не станет
клеймом и позором её жизни. Она смело смотрит в будущее, веря, что ей помогут люди и
государство. И Аким, брат Клавдии, понимая это, «в тысячный раз оправдывает революцию». Ведь сломав всё «ненужное, старое», она дала таким, как Клавдия, надежду, что на
этом их жизнь не закончится, но вместе с тем, сломав многовековые устои, не пощадила
и мораль, совесть человека. В этом признаётся сама героиня:
«… Я не знаю, что такое мораль, меня разучили это понимать. Или у меня есть своя
мораль. Я отвечаю только за себя и собою. Почему отдаваться – не морально? – я делаю,
что я хочу, и я ни перед кем не обязываюсь. Муж?... Мне он не нужен в ночных туфлях и
чтобы родить. Люди мне помогут, – я верю в людей… И государство поможет. Я сходилась с теми, кто мне нравился, потому что мне нравилось. У меня будет сын или дочь»
[1: 133]. Мы видим, как сильно исказилось женское мировоззрение. Пильняк как неотступный сторонник природного начала в жизни человека и окружающего его мира показывает всю противоестественность новой морали, а по существу её отсутствие. Женщина, которая испокон веков была хранительницей домашнего очага, уже не нуждается
в этом. И это совсем не феминизм, который вряд ли был известен в то время провинции,
а искажённое чувство свободы, мораль вседозволенности, вызвавшие чуждые русскому
народу внутренние процессы. Люди перепутали мораль с распущенностью, свободу с
бесстыдством. И это лишь один из примеров того, что стало с душой человека, которой
коснулась новая тоталитарная идеология. И потому размышления Акима совсем не кажутся оправданием Клавдии и таких, как она: «не счастливее ли она матери? – тем, что
не знает, кто отец её ребёнка, – ибо мать знала, что любила мерзавца» [1: 138]. Оправданием матери и была её любовь, несчастная, позорная для неё любовь к одному мужчине.
У Клавдии же такого оправдания нет.
Л.С.Кислова в своём диссертационном исследовании усматривает в ребёнке, который должен родиться, символ завтрашнего дня: «его появление на свет приближает грядущую эпоху», – пишет она [2: 16]. Вряд ли можно согласиться с такой точкой зрения,
которая, как мы показали выше, вступает в прямое противоречие с довольно отчётливо
выраженной в тексте авторской позицией. Ответ на вопрос о том, можно ли назвать оптимистичным и радостным будущее такого ребёнка, совершенно очевиден: так же, как и
будущее революции, замешанной на крови, будущее ребёнка, замешанное на бессемейности, безотцовщине и безнравственности, – совсем не казалось Пильняку светлым и
счастливым.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в женских образах повести
«Красное дерево», пусть и не главных в сюжетной линии произведения, автору удаётся
затронуть такие традиционные для русской литературы проблемы, как судьба женщины,
жены, матери, которая обречена на тяжелый труд и непонимание мужчины, а также гнет
общественной морали, что веками существовал в стране и разрушил жизнь многих женщин. С другой стороны, образы женщин нового времени, молодых представительниц
комсомола, демонстрируют, что революционные изменения, которые, наконец, сломали
эти многовековые принципы, изувечили также мораль и совесть человека.
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ТРАВЕСТІЯ І ТЕАТРАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИСМАК КЕМПУ
У РОМАНІ ТОМАСА МАЙНЕКЕ «ТОМБОЙ»
У статті зроблена спроба окреслити основні причини виникнення кемпу, а також
виділити його основні ознаки та елементи на прикладі роману сучасного німецького
письменника Томаса Майнеке „Томбой“ („Tomboy“, 1995). Висвітлюються питання
пошуку ґендерної ідентичності крізь призму таких основних елементів кемпу, як травестія (гра з одягом), театральність, штучність мови та образів головних героїв. Зазначено, що пародія і травестія відіграють важливу роль у створенні простору для
випробування альтернативних форм ідентичності статей.
Ключові слова: кемп, травестія, одяг, ґендерна ідентичність, Майнеке.
В статье осуществлена попытка очертить основные причины возникновения
кэмпа, а также определить его главные признаки на материале романа Томаса Майнеке
„Томбой“ („Tomboy“, 1995). Раскрываются основные вопросы поиска и границ гендерной идентичности сквозь призму таких главных элементов кэмпа, как травестия (игра
с одеждой), театральность, искусственность языка и образов главных героев. Указано, что пародия и травестия имеют значительное влияние на создание простора для
испытания альтернативных форм идентичности пола.
Ключевые слова: кэмп, травестия, одежда, гендерная идентичность, Майнеке.
The article deals with notion of camp and main motives of origin. The author underlines
main features of camp and examples in the novel of modern german writer Thomas Meinecke
“Tomboy”. The problems of searching gender identity in the light of such main elements of
camp as travesty (play with clothes), theatricality, and artificiality of language and main characters.
Key words: camp, travesty, clothing, gender identity, Meinecke.
Новітня німецька література як певний знак сформувалася у колі інтелектуальної
еліти, впевненої у своєму рафінованому смакові настільки, щоб взяти на себе складну
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місію переоцінки цінностей. Те, що вчора вважалося ознакою несмаку, тепер виявилося модним, сучасним, стильним, необхідним для адекватного сприйняття тексту. Відома
дослідниця і літературознавець Сьюзен Зонтаг (Susan Sontag, 1933 р.н.) у своєму творі
„Проти інтерпретації”(„Against Interpretation“, 1966) стверджує, що наступив час трансформації функції мистецтва, коли „мистецький твір являється одночасно його критикою“
[2: 4] і, що причиною та початком такої трансформації можна вважати ще Індустріальну
Революцію, разом з якою розпочався період масового споживання і це поступово призвело до такої демократизації суспільства, що субкультурні ідентичності розчинилися у
суспільстві і почалася індивідуалізація стилю та способу життя соціальних прошарків
населення, яка заперечувала сталу модель ієрархії, вважаючи сумнівною її реалістичну
природу. Приналежність до певної класової групи визначали не походження чи освіта, а
вірний вибір стилю життя і товарів споживання, які були доступні майже всім. При чому
„соціальний простір“ широких мас дозволяв їм перетворювати предмети побутового
вжитку на культові об’єкти, а „роль індивідуального художника у справі створення унікальних об’єктів з метою принесення задоволення і освічення свідомості та чуттєвості
знову і знову ставилась під сумнів“ [3: 299]. Утвердився девіз, що все можливо для всіх і
немає нічого не можливого. А відтак виявилось, що можливим є ніщо, бо те, що можуть
всі, є нічим, втрачаючи свою неповторність та унікальність [3: 275]. Найбільш привілейована соціальна група або еліта намагалася дистанціювати себе від таких практик,
оскільки статус культу приписувала тільки високому мистецтву, правильне естетичне
сприйняття якого було пов’язане з освітою і витонченим розумом. А стильові тенденції
широких мас звинувачувала у пейоративному повсякденно-естетичному або поверхнево-естетичному характері: „Існує історична антипатія багатьох літературних інтелектуалів і художників до тих змін, які характеризують сучасне суспільство – передусім до
індустріалізації і до таких її ефектів, як переважання анонімного стилю міського життя,
до матеріального наддостатку, до надлишку масового виробництва творів, до шквалу
несумісних видовищ, запахів, звуків, якими атакує наші відчуття міське оточення і одночасно притуплює їх. І головне завдання сучасного літератора змусити публіку „більше
бачити, більше чути, більше відчувати, показати у творі, що робить життя таким як воно
є, при цьому не пояснюючи, що воно означає“ [2: 5]. Оскільки сучасні літературні інтелектуали – це ще й представники поп-літератури (нім.: Popliteratur), то таке дистанціювання себе від широкої публіки, завдання нелегке, оскільки поп-література – це масовий
продукт і як така, вона належить публіці, тож поп-авторам не залишалося нічого іншого,
як принципово, або, за словами відомого німецького літератора Бенжаміна Штукрада
Барре, „категорично“ дистанціювати себе: „Свого роду збоченням слід вважати те, що
ми пишемо для публіки, яку зневажаємо. Це – замкнуте коло, оскільки ми працюємо у
публіцистиці, тож обслуговуємо публіку. І ми не можемо врятуватися тим, щоб абсолютно відокремити себе від неї, але якщо я, наприклад, розробляю мікросхеми і публікую
таємні коди в газеті, то я свідомо руйную те, що засуджую“ [4: 11].
Таким чином наступила нова ера у мистецтві та його трактуванні: „Мистецтво сьогодні – це новий вид інструменту, інструмент для зміни свідомості і організації нових
режимів чуттєвості“. Ця „нова чуттєвість“ або кемп („Camp“ – поняття С. Зонтаґ, яка
виділила, визначила й описала це явище в мистецтві, моді й арт-критиці ХХ ст. в есе
„Нотатки про кемп“ („Notes on Camp“, 1964)) сягає своїм корінням у наш досвід, у до286

ступність нових відчуттів, а мистецтво модерну виконує функцію шокової терапії як для
змішання, так і для розкриття наших відчуттів За словами Сьюзен Зонтаг: „Кемп доти
присутній у творі, доки широка публіка і не здогадується про його наявність. Він існує
як стиль в епоху, коли вибір стилю, як такого, стає цілком сумнівним. Кемп приходить як
наслідок усвідомлення того, що техніку та елементи масової культури можна запозичати
і використовувати проти неї ж самої, тобто задля підриву смаків публіки“ [3: 295]. Відома
дослідниця Тамара Гундорова у своїй книзі: „Кітч і література“, 2008 виділяє також кемп
як свідоме підкреслення соціальної, культурної і сексуальної маргінальності і самопрезентації певної частини інтелектуалів. Отже кемп вводить новий стандарт: штучність як
ідеал, театральність, марґінальність та екстраординарність [1: 57].
Один із найвідоміших і „найтрендовіших“ представників німецької поп-літератури
Томас Майнеке (Thomas Meinecke, 1955 р. н.) в одному із своїх інтерв’ю сказав, що „він
як автор не є майстром матеріалу, проте змушує речі говорити самі за себе. Він є тим,
хто конструює матеріал штучною, неприродною мовою“ [5: 5]. У 1995 р. Т. Майнеке написав роман „Томбой“ („Tomboy“), сюжет якого побудований на ґендерних студіях американської феміністки Юдіт Батлер. Теоретичні концепції, які вона описує у своїй книзі
„Нездужання статей“ („Gender Troubles“, 1995, нім.: „Das Unbehagen der Geschlechter“)
– це культурні прийоми травестії та сексуальної стилізації маскулінної і фемінної ідентичності як приклади „субверсивної перформативності“. Вона тлумачить гендер як театральну роль, а стать вважає наслідком культурної конструкції гендеру. Роман „Томбой»
– це іронічний твір, в якому Т. Майнеке випробовує теоретичну концепцію Юдіт Батлер
на героях роману. До них належать студентка Вівіан та коло її друзів, які займаються пошуком гендерної ідентичності, не тільки вивчаючи теоретичні праці відомих науковців,
але й випробовуючи теоретичні положення на власному досвіді. Описуючи головних героїв роману, письменник здебільшого надає перевагу їхній зовнішності, тоді як риси характеру залишаються маргінальними і це надає їм фрагментарності, штучності і неприродності. Автор дуже часто використовує такі універсальні назви для головних героїв,
як „донька судді“, „німецько-американська дитина-одиначка“, „жінка за комп’ютером“,
ніби вказуючи на узагальненість характерів. Текст Т. Майнеке не знає жодної дії чи характеру, жодного чітко окресленого я або суб’єкта [4: 254], а за словами Сюзен Зонтаг,
кемп присутній тільки там, де немає розвитку характерів. Образи Ганса, Корінни і Вівіан
формально зливаються, відрізняючись лише костюмами, а у випадку, коли автор описує
гру в крокет, він називає їх „учасниками та учасницями гри в крокет“: „Вівіан окрім
диско-сукні від Версаче накинула на плечі ще й хутряну накидку матінки Конн. Її панчохи були щільними і цупкими. Ганс поверх старанно випраного комбінезону одягнув потворну, ясна річ, білу куртку Гайнера, й, як колись, маленьким хлопчиком, полакував на
синьо нігті. Корінна – у надто широкому синтетичному костюмі плюшевого ведмедика
без голови….“ [6: 235]. Використовуючи гру з одягом або травестію, автор підкреслює
те, що у теоретичному дискурсі віднайдення гендерної ідентичності схоже на розподіл
ролей акторам, тоді як у повсякденному житті застосування таких принципів нагадує
штучну гру і герої не знаходять сталої ідентичності.
Важливим елементом одягу в романі, який виявляє межі гендерної теорії і травестії,
слугує бюстгальтер. У цьому зв’язку показаво, що Вівіан, яка через свою хлопчачу поведінку здобула собі прізвисько Томбой, у підлітковому віці вирішила не носити бюстгаль287

тер, який «підкреслював тілесні достоїнства», а навпаки перев’язувати собі груди. „Із
часом вона звикла до своєї жіночої ролі і замінила „протестантський бандаж“ на грудях
на „католицький бюстгальтер“ [9: 56], хоча її розпусна, але розкішна мати, яка найохочіше розгулювала б взагалі без верхнього елементу жіночої білизни, ніяк не хотіла визнати
цей суперечливий елемент одягу як ознаку статевої зрілості, тим більше дорослості“ [6:
16]. На початку роману Вівіан зображена молодою привабливою дівчиною, яка вивчає
модні тенденції. Свої теоретичні знання вона використовує на практиці, але як і американські феміністки 60-х років, все ж викидає бюстгальтер у смітник, бо через надмірний
сексуалізм у дискурсі про насильство і нижню білизну він викликає у неї підозріливе
ставлення. Цікавим є також ставлення Вівіан до модних тенденцій. Вона починає «жартома» наслідувати їх, використовує для цього не тільки свій гардероб, але й гардероб Корінни і називає це „удаваною грою“. Власне, така несерйозність надає текстові не тільки
іронічного забарвлення, але й театральності.
Відома сучасна феміністка Барбара Вінкен стверджує, що виходячи із вестиментарної репрезентативної функції жінки, мода – це травестія. Особливо це стосується от кутюр вісімдесятих років, коли чоловіки одягалися, як фетишизовані жінки (Готьє) і таким
чином деконструювали жіночність
[9: 55]. Якщо опиратися на думку Сюзен Зонтаґ, то кемп змальовує найбільш невизнану істину смаку: найвитонченіші форми сексуальної привабливості, як і найвитонченіші форми сексуальної насолоди, полягають у порушенні чиєї-небудь статевої приналежності. Що може бути прекрасніше, ніж щось жіночне в мужньому чоловікові; що
може бути прекрасніше, ніж щось мужнє в жіночній жінці [3: 300]. У романі така теза
якнайкраще знаходить своє підтвердження у трансґендерному образі Анжело/Анжели,
коли Вівіан, «розважаючись із друзями у клубі HD 800, побачила, що Анжело/Анжела
одягнула до білої гофрованої чірлідер-спідниці кобальтово-синій верх із прозорого мережива, яке тісно облягало і під яким явно нічого не було. Вражена Вівіан помітила, що
„Анжела/Анжело Штьовер була повністю плоскогруда, більше того, в неї не було навіть
натяку на груди. Але я маю груди Фрауке, напевно, була б відповідь Анжело на закиди
щодо її фатальної у традиційному розумінні, наскрізь природної лесбійської анатомії. А
яку соціальну конструкцію представляла сьогодні Фрауке Штьовер: в еластичному топі з
глибоким декольте, що одночасно відкривав пуп із багряної блискучої сухозлітки. Що ж
це за елемент одягу і що він прикриває? Груди? Для того, щоб відкрити пуп? І що взагалі
означає декольте? І куди подівся відповідний дискурс про чоловічий одяг? Може чоловіки відмежували так зване жіноче, точніше, своє жіноче, і таким чином різко надали йому
значущості так, що нікому не приходила в голову ідея пильно придивитися до меж їхньої
маскулінності. Та й хто може дозволити собі дискутувати про маскулінність, щоб не натрапити на критичну реакцію дослідження маскулінності? Та й дискусія про фемінність
у більшості випадків формулювалася як про Інше маскулінного, при чому саме маскулінне ... залишалося у більшості випадків недоторканим і недоторканним. І тому логічно
варто говорити про жінку у сенсі її культурної конструкції і про статеві відносини «відносних статей», додала Фрауке. При цьому одягнута вона була, як завжди, у чоловічі військові штани і чоботи“ [6: 150]. Отже, бачимо, що одяг, а конкретніше білизна, або його
відсутність у романі звільняє окремих персонажів від необхідності ідентифікації себе із
бінарною статтю, або ж, навпаки, дозволяє ідентифікувати себе із певною статтю [8: 39].
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Дуже цікавим, з погляду фемінної маскулінності, є також персонаж Ганса – друга
Вівіан або монсеньйора Помпадур, як його називає Фрауке. Він – це також образ постмодерного або кемпівського денді, „чий спосіб життя міг би представляти собою привабливий зразок феміністичної культурної революції“ [7: 11]. Ганс завжди модно одягнений,
доглянутий, але навіть у „коротких штанях-хакі і супермодних, незграбних, бежевих,
філаментових кросівках“ він, на думку Вівіан, виглядає кумедно й не приваблює її. Адже
„вона майже завжди бачила це атлетичне взуття на дівочих ногах, так що їхня більш незграбна, аніж елегантна оптика пов’язувалася в її сприйнятті суто із ремінним“ [6: 134].
Манера одягатися та стиль Ганса нагадують балансування між серйозністю й іронічною самопародією: письменник зображає його то у „формі працівника служби доставки
посилок“, то „із нафарбованими нігтями“, то у „штанах кольору хакі“. Захоплення Ганса – колекціонування жіночих сумочок, професія у нього теж жіноча – асистент лікаря.
Персонаж Ганса свідчить про те, що із початком доби технічної відтворюваності і тотального споживання денді втрачає свою унікальність смаку і йому залишається спосіб
світосприйняття, який втілює перемогу форми над змістом, естетики над мораллю, іронії
над трагедією.
Т. Майнеке закінчує свій роман сценою, коли головна героїня Вівіан телефонує своїм
друзям Анжело і Фрауке. Вони обговорюють майбутню вечірку в одному із техноклубів
Мангайму і Вівіан запитує: „Що ми одягнемо?“ [8: 51]. У такий спосіб письменник вказує на те, що різнорідний маскарад як бінарний код через субверсивну технокультуру
дискоклубів уже давно проник у суспільство і виражається в ньому через строкатий безлад стилів одягу і тілесних кодів [8: 52]. Через деконструкцію традиційних категорій гендерної ідентичності Юдіт Батлер здійснює прорив у розвитку альтернативної гендерної
політики. Вона створює простір для випробування альтернативних форм ідентичності
статей. Через пародію і травестію тіло може стати експериментальним полем для постмодерних форм статі. У романі „Томбой” Вівіан та її товариство дистанціюються від
усталених образів чоловіка та жінки. „За допомогою травестії як гри з одягом імітується
ґендерна ідентичність, імпліцитно виявляється не тільки структура імітації ґендерної
ідентичності, але й сполучуваності її ознак“ [8: 52]. Головні герої роману випробовують
експериментальне поле, щоб на собі відчути цю нову, оригінальну ідентичність та віднайти її, але оскільки Томас Майнеке закінчує свій твір питанням, то таким чином надає
читачеві можливість ще й самому дискутувати, робити висновки, й відкривати поле для
нових ідей.
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ОНТОЛОГИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. ЦВЕТАЕВОЙ
НАЧАЛА 1920-Х ГОДОВ О СУДЬБЕ ПОЭТА
У статті концептуалізуються уявлення Цветаєвої про життя і смерть, про шлях
митця, про любов, що сублімується у мистецтві. Художник уявляється природною
часткою космічного універсуму. Тема розлуки вписується Цветаєвою у міфопоетичний
код смерті поета. Мирське і профанне розглядається у співвідношенні з канонічним і
священним.
Ключові слова: космічний універсум, філософський етюд, доля поета, тема розлуки,
смерть художника, міфопоетичний код.
В статье концептуализируются представления Цветаевой о жизни и смерти, о
пути художника, о любви, сублимирующейся в искусстве. Художник представляется
естественной частью космического универсума. Тема расставания вписывается Цветаевой в мифопоэтический код смерти поэта. Мирское и профанное рассматриваются
в соотношении с каноническим и священным.
Ключевые слова: космический универсум, философский этюд, судьба поэта, тема
расставания, смерть художника, мифопоэтический код.
The аrticle deals with conceptualization of Tsvetayeva’s ideas of life and death, of artist’s
fate, of love sublimated in art. The artist is represented as a natural part of cosmic universum.
The theme of parting is written into mythopoetic code of poet’s death. The secular and profane
are discussed in relation to the canonical and sacred.
Key words: cosmic universum, philosophical study, poet’s fate, theme of parting, death of
artist, mythopoetic code.
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В переходные эпохи возрастает интерес к сущностным, онтологическим проблемам
человеческого бытия, происходит мифологизация обыденной жизни, общественных отношений, творческой деятельности. Это во многом объясняет естественное стремление
художника к глобализации идейно-тематических комплексов, его поиски новых средств
«космизации» поэтической Вселенной, с тем, чтобы с высоты видения «сути вещей» придать поэтическому слову высший смысл, понятиям – особую семантическую значимость
мифологем. Все элементы поэтической структуры художественных текстов рассматриваются как мифопорождающие, заключающие мощный потенциал ассоциативной энергии.
Логика мифа становится для поэтов принципом отражения мира в слове. Слово при этом
характеризуется протеичностью, способностью к изменениям, трансформациям.
Мессианство, эсхатологизм и склонность к профетизму, по мнению Н. Бердяева,
особым образом определили позицию художника в России, судьбу поэта как поборника
справедливости, «совести нации», обличителя и провидца. И это было всегда, независимо от направления творчества художника, школы, к которой он принадлежал, течения и
социального положения [1: 199]. Ощущение своей особой миссии было столь велико в
русских поэтах, что позволило говорить о формировании особой профетической тенденции в русской культуре, которая может быть представлена как концепт «пути поэта».
Художественный опыт Марины Ивановны Цветаевой – блистательный тому пример. Стихотворение Цветаевой «Эвридика – Орфею» (1923), представляя собой очерк
генеалогии творчества поэта в целом, позволяет проследить динамику унаследованного
художником литературного материала в рамках общекультурного наследия. Образ поющего бога и его возлюбленной подруги – широко интерпретированы в литературе конца ХIХ – начала ХХ века в произведениях Вл. Соловьева, В. Брюсова, Вяч. Иванова, А.
Блока, М. Кузмина, Р. Рильке, А. Жида, О. Мандельштама и др.
Стихотворение «Эвридика – Орфею» первоначально было введено поэтом в цикл
«Провода» и обращено к Борису Пастернаку. Литературный материал представлялся
частью литературного послания на уровне ситуации «я» - «ты». Произведение симптоматично и характерно для сборника «После России», в который оно позднее будет включено. Обращает на себя внимание особая цветаевская «драматургия текста»: афористичность поэтической речи, лаконизм формы, фрагментарность повествования, метрическое разнообразие стиха и узнаваемая цветаевская риторика.
В письме к Б. Пастернаку от 25 мая 1926 г. М. Цветаева признавалась: «В Эвридике и
Орфее перекличка Маруси с Молодцем (…) – сейчас времени нет додумать, но раз сразу
пришло – верно». И это при том, что, как она замечает тут же, истории эти, в общем-то,
противоположны: «Орфей за ней пришел – жить, тот за моей – не жить» [6 ( 2: 254)].
Прежний миф о себе, Марусе, уносимой «в лазурь» неземным спутником, замещается
новым мифом о себе, умершей Эвридике, земного спутника любящей, но за ним не идущей. «Оборот Орфея – либо слепость ее любви, невладение ею (скорей! скорей!) – либо
(…) приказ обернуться – и потерять» [6 (2: 254). Так «преображенно и возвышенно» виделось М. Цветаевой расставание Аси Тургеневой с Белым. «Избранной участью» оценивалась собственная ситуация «прощания» с Б. Пастернаком, осознание неизбежного
разрыва с поэтом, итог «личного мифа».
Тема расставания вписывалась Цветаевой в мифопоэтический код смерти художника. Художник же изначально оценивался как естественная часть космического универ291

сума. Мирское и личное рассматривалось в поэтическом произведении в соотношении
с каноническим и священным. Здесь глубоко осмыслены представления Цветаевой о
жизни и смерти, о пути художника, о любви, сублимирующейся в искусстве. Наиболее
волнующим оставался вопрос: что есть смерть? А вслед за ним – может быть смерть
– более жизнь, чем жизнь? А жизнь – более смерть, чем смерть? Безусловно одно, что
смерть – только видимая часть всецелой жизни, не конец, а начало подлинного существования. Уход поэта расценивался как ритуальное жертвоприношение.
В письме к Рильке от 12 мая 1926 г. М. Цветаева признавалась: «Смерть любого поэта, пусть самая естественная, противоестественна, т.е. убийство, поэтому нескончаема,
непрерывна, вечно-ежемгновенно-длящаяся. Пушкин, Блок и чтобы назвать всех разом
– ОРФЕЙ никогда не может умереть, поскольку он умирает именно теперь (вечно!). В
каждом любящем заново, и в каждом любящем – вечно». Поэтому – никакого примирения, пока мы сами не станем «мертвыми» [7 (3: 59)].
Еще в 1921 году, когда умер горячо любимый Цветаевой Александр Блок, она признавалась: «Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. Мало земных примет, мало
платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-посмертным (в нашей любви). Ничего не
оборвалось, - отделилось. Весь он – такое явное торжество духа, такой – воочию – дух,
что удивительно, как жизнь – вообще – допустила... Смерть Блока я чувствую как вознесение» [ 4 (4: 592)].
Гибель В. Маяковского М. Цветаева назвала «чистой смертью». «Сила этой смерти –
в том, что он умер в полной силе, на высоте дара и судьбы, - писала она. – Поэтому я его
не жалею, а на него (за него) – радуюсь» [4 (4: 599)]. В письме к А. Тесковой от 21 апреля 1930 года Цветаева писала: «Бедный Маяковский! (Ваш «сфинкс»). Чистая смерть.
Все дело – в чистоте…» [6 (2: 386)]. Причисляя Маяковского к небесному воинству в
начале 20-х годов («Превыше крестов и труб,/ Крещенный в огне и дыме,/ Архангелтяжелоступ/ – Здорово в веках, Владимир!»), Цветаева скорбит о разрушении самого
ценного из храмов: «Выстрел – в самую душу,/ Как только что по врагам./ Богоборцем
разрушен / Сегодня последний храм…// Много храмов разрушил,/ А этот - ценней всего./
Упокой, Господи, душу усопшего врага твоего» [2 (5: 276, 280)].
Размышляя об избранных Богом и отверженных землей поэтах, Цветаева обращается на страницах журнала «Своими путями» к Бальмонту: «Что поэт назовет здесь своим
– кроме пути? Что сможет, что захочет назвать своим, - кроме пути?» и сама же отвечает:
«Путь – единственная собственность «беспутных»! Единственный возможный для них
случай собственности и единственный, вообще, случай, когда собственность – священна: одинокие пути творчества» [4 (4: 6)].
И. Шевеленко, современный исследователь творчества Цветаевой, назовет позицию
поэта «максимальной автономизацией собственного бытия, от которого после смерти не
должно остаться «земных примет» («Ибо раз голос тебе поэт/ Дан, остальное – взято»).
Ведь как утверждалось самой Цветаевой «Всякий поэт по существу эмигрант, даже в
России. Эмигрант Царства небесного и земного рая природы. (…) Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое небо [5 (6: 335)]. Творчество – это единственная
данная поэту форма реакции на жизнь, - считала М. Цветаева.
Об избраннической судьбе поэта, его одиночестве и гордо стоической позиции перед
земными соблазнами повествует Цветаева в стихотворении «Но тесна вдвоем…», исто292

рии одержимого духа, рвущегося в поднебесье… «Ты и путь, и цель/, Ты и след и дом./
Никаких земель/ Не открыть вдвоем.// В горний лагерь лбов/ Ты и мост и взрыв./ (Самовластен – Бог/ И меж всех ревнив» [2 ( 5: 139]. Истинный художник, поэт всегда над
повседневностью, над бытом и преходящими явлениями, так как подлинных высот достигают лишь одиночки. Жемчугом, рожденным «в голосовом луче», зачастую в «горечи
певчих горл» представляется в лирике Цветаевой поэтическое творение («Леты подводный счет…»). И если на раннем этапе своего творческого пути Цветаева полагала, что
ни одним своим самым совершенным произведением не исчерпываются возможности
художника: «Творец, это все завтрашние творения, все Будущее, вся неизбывность возможности: неосуществленное, но не неосуществимое – неучтимое – в неучтимости своей непобедимое: завтрашний день» [4 (4: 14)], позднее стало очевидным, что творчество
– это высшая ценность для поэта и итог всей его жизни. «…Поэт обречен на познание
видимого, т.е. жизни, дабы у него был язык (система образов), на который можно было
бы перевести «умыслы», свое знание «невидимого». Необходимость познания видимого и есть трагедия поэта, поскольку именно соприкосновение с земным миром чревато
для него вовлечением в орбиту человеческих страстей» [7: 263].
Тема Рока, трагической судьбы поэта определяет своеобразие интонации в лирике
зрелой М. Цветаевой: «И не жалость: мало жил,/ И не горечь: мало дал./ Много жил – кто
в наши жил/ Дни: все дал, - кто песню дал» [2 (5: 262)] . Единственным богом поэта остается его муза. Художник обречен на свое детище, свою песню, это его доля, от которой
не освобождает его даже смерть: «А может, лучшая победа/ Над временем и тяготеньем
-/ Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени/ На стенах…» [2 (5:
199)]. И высшая истина для поэта, весь смысл его пути заключается в том, по Цветаевой, чтобы не только откликнуться на «зов жизни», но и исполнить волю «высших сил».
Творчество имеет небесных покровителей, - полагала Цветаева, и соучаствует в нем не
только мир, от притяжения которого жаждет избавиться творец, но и та высь, та «огньсинь», куда устремляется художник.
В стихотворении «Реквием по одной подруге» Рильке устами лирического героя
упрекает умершую возлюбленную за ее суетность и непонимание всей сущности происшедшего: она как будто все время стремится назад, в мир живых, «теряя вечности
кусок». [8: 20]. Авторская позиция воспринимается М. Цветаевой как наставническая и
как ее собственная позиция:
Не ходи назад.
Будь между мертвых. Мертвые не праздны.
И помощь дай, не отвлекаясь; так,
Как самое далекое порою
Мне помощь подает: во мне самом [8: 21]
Цветаевой актуализируется иноязычный источник, но в отличие от рильковского
«Реквиема» более зрелым видением наделена героиня произведения – «внутрь зрящая».
Поступок Орфея, нисходящего в Аид, оценивается как «превышение полномочий».
Цветаева перерабатывает не только чужие источники, но и собственные, ранее написанные произведения. В стихотворении «Эвридика – Орфею» прозвучали реминисценциями темы «Дочери Иаира» и «Молодца» - тексты-резонансы с установкой на мотив
«ухода поэта». Цикл из двух художественных текстов – «Дочь Иаира» - предтеча замыс293

ла «Молодца». Первое стихотворение – о смерти дочери царя Иаира – утверждает, что
смерть «юным к лицу».
Второе стихотворение повествует о воскрешении героини Христом, которое совершается против ее воли. История дочери Иаира излагается в Евангелиях от Матфея (9:
18-26), от Марка (5: 35-43) и от Луки (8: 41-56). «Он же, выслав всех вон и взяв ее за
руку, возгласил: «Девица! Встань». И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел
дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем» [9: 289].
Цветаева вольно «перерабатывает» священный текст и создает собственный, цветаевский апокриф. В интерпретации поэта дочь Иаира не желает возвращаться к земной
жизни. Если в предшествующих произведениях Цветаева писала о порыве из земного
пространства в небытие, о «другой реальности» как венце индивидуального существования, то теперь темой творчества становилась история о возвращении на землю той, кто
уже изведал мир иной, на ком уже навсегда запечатлен «бессмертный загар Вечности».
Подчеркивается обретенное в смерти благо и бросается упрек Христу за воскрешение «душе вопреки». Возвращение к земной жизни чревато неразрешимым конфликтом
– «между любовником / И ею – как занавес / Посмертная сквозь» [2 ( 5: 97)]. Впредь, в
земной жизни, «в мире хлеба и лжи» героине суждено сохранять связь с потусторонним
миром, в котором она недолго пребывала. Пережитое по другую сторону «занавеса» будет иметь неуничтожимую власть над ней.
Примечательны наблюдения И. Шевеленко относительно типа повествования в произведении, восходящего к особенностям медитативной лирики: « …голос той, кто рассуждает, двоится в буквальном, грамматическом, смысле этого слова: после заглавия
стихотворения в сборнике стоит двоеточие, заставляющее ожидать, что последующее
– монолог Эвридики; однако первые две строфы стихотворения целиком написаны от
третьего лица, и лишь в третьей строфе, в месте разрыва ее третьего стиха, совершается
переход к речи от первого лица; первое лицо далее сохраняется до последней, шестой
строфы, две же завершающие стихотворение строки снова переводят речь в третье лицо.
Такое достаточно необычное и никак не мотивированное развертывание лирической
речи (требуется усилие, чтобы заметить эти переходы от одного типа речи к другому)
создает эффект предельной обобщенности индивидуального переживания» [8: 250]. Все
это дает основание для интерпретации стихотворения как философского этюда.
Хорошо известно, что миф о схождении Орфея в Аид для вызволения из царства
мертвых возлюбленной им Эвридики, умершей от укуса змеи, был популярен в модернистской поэзии, и конечно же М. Цветаевой учитывается художественный опыт Р. Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес» (1904) и В. Брюсова «Орфей и Эвридика» (1903 – 1904) и
др. И у Брюсова и у Рильке переосмысление мифологического рассказа связано с выходом на первый план образа Эвридики: ее нежелание покидать Аид становится истинной
причиной неудачи Орфея.
В стихотворении Цветаевой эмоционально-содержательным центром так же является образ Эвридики, который соотносится с авторским образом. Самый драматичный
момент мифа – оборот Орфея – Цветаева опускает. В цветаевской вариации мифа фабулы
нет как таковой, психологический сюжет подчинен определенной задаче – передать размышления Эвридики о непреодолимости преграды между миром живых и миром мерт294

вых. Умершая, живущая в мире «бессмертья» Эвридика объясняет Орфею, что ей уже не
дано вернуться к прежнему переживанию любви. «Просторный покрой бессмертья»,
которым отмечен облик обитательницы Аида, прямо «цитирует» облик умершей дочери
царя Иаира. И все же в отличие от последней Эвридика не переживает драму возврата, а
постигает драму своей неспособности к возврату. Она пребывает в мире, где нет ни рук,
ни уст, - том самом мире, которым соблазняла доброго молодца героиня поэмы «Переулочки». Этот мир находится по ту сторону страсти. «С бессмертья змеиным укусом/
Кончается женская страсть» [2 (5: 183)], - утверждает Эвридика. Однако страстность
речи героини противоречит ее признанию.
«Покой беспамятности» – это лишь вожделенная мечта, а действительность – в невозможности забыть любовь, даже отрицая свою способность к ней. Устами Эвридики Цветаева говорила о том, как мучительно осознание своего земного естества после
уже совершенного выбора в пользу неземного покоя и отрешенности, того выбора, что
сделан Цветаевой в «Ремесле» и в стихах 1922 года. В стихотворении Рильке «Орфей,
Эвридика, Гермес» Орфей терпит поражение в силу своего ограниченного опыта и недостаточных знаний о жизни и смерти. Он стремится вернуть свою возлюбленную к жизни,
но Эвридика слишком далека от этой мысли. Она «вкусила» от сладкого плода, в полную
силу познав радости и жизни и смерти. «Она – плод созревший – сладостью и мраком» [2
(5: 15)]. Смерть для нее – избыток всего – «вторичное детство». Здесь просматривается
отношение Рильке к онтологическим проблемам жизни и смерти. Смерть для Рильке –
это часть действительности, пренебрегать этим знанием – значит сознательно игнорировать отдельными сторонами жизни, жизни в ее проявлениях. Человек живет в мире снов,
в мире своих представлений о жизни, что-то бесконечно важное ускользает от его сознания. «Закрылся пол ее…» [2 (5: 15)], - замечает поэт. «Пол» здесь интерпретируется как
половина, утрата пола проявляется в обретении целостности, достаточности. Умершая
Эвридика становится частью природы, мира, красоты – «растраченным залогом»: - «все
- в ней, она – во всем…». Здесь в полной мере проявился миф о погибшем зерне, в ней,
мертвой, сосредоточено больше смысла, больше жизни, чем в нем живом. В вопросах о
явном и сущностном голос Цветаевой сливается с голосом Рильке.
Уплочено же – всеми розами крови
За этот просторный покрой
Бессмертья…
До самых литейских верховий
Любивший – мне нужен покой
Беспамятности… Ибо в призрачном доме
Сем – призрак ты, сущий, а явь –
Я, мертвая…
[ 2 (5: 183)]
Эвридика, обретя «просторный покрой бессмертия», становится самой сущностью,
«подземным корнем», началом, из которого произрастает жизнь. Теряя свой вес и плоть,
героиня вместе с тем ощущает себя созидающей силой, сливается с духом, чувствует
«чистое бытие», причастность к творчеству. Стихотворение «Эвридика – Орфею» представляет собой очерк генеалогии творчества М. Цветаевой (единственной данной поэту
формы реакции на жизнь): «Ибо раз голос тебе поэт/ Дан, остальное – взято» [2 (5: 174)].
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И в этом отношении Цветаева разделяла взгляды Рильке:
Боги сперва нас обманно влекут к полу другому,
как две половины в единство.
Но каждый восполниться должен сам, дорастая,
как месяц ущербный, до полнолунья.
И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный путь
Через бессонный простор
(Элегия, 1926)
С точки зрения земной жизни, Высший мир полон чудес и щедрот: радостной легкости и света. А поэтому и единственным утешением для человека может служить мысль
о вечной жизни за пределами реального мира. Таким образом, выведение творчества
Цветаевой из контекста первой трети ХХ века в соприродный ему контекст мысли и
творчества более широкого временного и пространственного диапазона дает возможность увидеть путь художника от поэтики быта к поэтике слова, представить новый уровень отношений двух реальностей – бытия и сознания.
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О ПОЛИФОНИЗМЕ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА И ЕГО ИСТОКАХ
У статті досліджуються джерела і особливості поліфонічної поезії і прози
О.Мандельштама. Коріння цього поліфонізму — поліфонічна музика, яку поет любив
і глибоко вивчав. Особливу увагу авторка приділяє поліфонії змістових значень слова у
творчості О.Мандельштама. Змістова поліфонія слова є важливим принципом поетики
цього письменника.
Ключові слова: змістова поліфонія, «пучки значень», змістовні рівні прочитання.
В статье исследуются истоки и особенности полифонизма поэзии и прозы
О.Мандельштама. Корни этого полифонизма уходят в полифоническую музыку, которую поэт любил и серьёзно изучал. Особое внимание уделено полифонии смыслов слова в творчестве Мандельштама. Смысловая полифония является важным принципом
поэтики этого писателя.
Ключевые слова: смысловая полифония, «пучки смыслов», смысловые уровни прочтения.
In the article “Polyphony of O. Mandelshtam and its origins” the author investigates particularities of polyphony of Mandelshtam’s prose and poetry, which is rooted in music polyphony. Special attention is paid to the polyphony of the meanings of the words in Mandelshtam’s
works . This kind of polyphony is a main creative principle of this writer.
Key words: polyphony of meaning, “bunch of meanings”, levels of interpretation.
Чтобы произведения О.Э.Мандельштама раскрывались как многоуровневый полифонически связанный и организованный, а не распадающийся на куски текст, необходимо понять отношение этого поэта к слову. «Мы — смысловики» [3: 175], — говорил
Мандельштам о себе и своём направлении художественного творчества — акмеизме, и
ещё он создал теорию «знакомства слов»: «Надо знакомить слова, то есть сталкивать те слова, которые никогда раньше не стояли рядом» [4: 206]. Наверное, только
у этого поэта возможно: «Стигийской нежностью и веткою зелёной» («Ласточка»,
1920); река подземного царства Стикс, чьё название произошло от stygeo — `ненавижу,
ужасаюсь`, чью воду считали отравленной, река, которая всегда символизировала мрак,
ужас и смерть, претерпев метаморфозы в поэзии Мандельштама, становится нежной и
рождающей жизнь — «веткою зелёной»; миры как бы поменялись местами: реальный
мир стал если не мёртвым, то омертвелым — «В сухой реке пустой челнок плывёт, /Среди кузнечиков беспамятствует слово»; а мир умерших, из которого вынырнула ласточкой любимая и упала к ногам (у Державина ласточка в одноимённом стихотворении
на осень и зиму прячется «в бездны подземны,/ Хладея зимою, как лёд», а весной возвращается из подземного царства, чтобы «петь» «новое солнце»), одарил нежностью и
надеждой. В отношении к дикому и жестокому миру; затравленный этим диким миром
Мандельштам называет себя «колонизатором», отсылая читателя к Просперо и Калиба© Колосова Н.А., 2012
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ну из «Бури» Шекспира, «колонизаторство» Мандельштама ничего общего с захватом
чужих земель не имеет, это другое имя мученичества и подвига во имя светлой земли и
светлого, «небесного» человека, путешественника и открывателя новых миров: «В
отношении к новому веку, огромному и жестоковыйному, мы являемся колонизаторами.
Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его теологическим
теплом, — вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк» («Девятнадцатый век» [1 (2: 283)]).
И вслед за пушкинским Вальсингамом Мандельштам не боится «восславить сумерки
свободы» («Сумерки свободы», 1918), в отличие от Вальсингама XIX века из мандельштамовской автобиографической прозы «Шум времени» «антропологического пессимиста» Константина Леонтьева, который «орудует глыбами времени», «чувствует
столетия, как погоду, и покрикивает на них», но чей «хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути» [1 (2: 108)], Вальсингам XIX века оказывается не в силах
бодро как пушкинский Вальсингам выкрикнуть «Хороший выдался денёк!»=«Итак, —
хвала тебе чума!», новый Вальсингам XX века — Мандельштам именно так и делает:
не закрывая глаза на зло и жестокий беспредел, зная свой неминуемый конец, поэт без
уныния, бодро проказливым мальчишкой шагает в мир сталинской чумы, в отличие от
мрачного пессимиста К.Леонтьева, зная, что мир лечится не окриками и наставлениями,
а чем-то другим, вдохновенным и убедительным не столько в слове, сколько в прозрении
истинного и необходимого, что жизнь имеет свойство восстанавливаться и исцеляться
сама, пока в ней есть вера и силы, которые и нужно поддержать; новый Вальсингам
XX века Мандельштам видит на дне отчаяния небо спасения: неосознаваемое зло или
тщательно скрываемое зло, без противодействия, из-за попустительства рано или поздно
становится царствующим злом, но и очевидным злом, конец которого предречён им
самим; корабль государства, который «ко дну идёт», Мандельштам спасает очень своеобразным способом: «сумеркам свободы» «прозрачного», понятного и просматриваемого
на предмет благонадёжности общества противопоставляя «сумерки густые» поэтической тьмы ласточек-слов, скрывшей солнце и землю, вернувшей земле её тайны, глубину, высоту, «несказанность», свободу: «Мы в легионы боевые/ Связали ласточек – и вот/
Не видно солнца; вся стихия/ Щебечет, движется, живёт;/ Сквозь сети — сумерки
густые —/Не видно солнца и земля плывёт.// «Ну что, попробуем: огромный, неуклюжий,/ Скрипучий поворот руля./ Земля плывёт. Мужайтесь, мужи./ Как плугом, океан
деля,/ Мы будем помнить и в летейской стуже, / Что десяти небес нам стоила земля».
Стихи Мандельштама многие в это время запоминали с голоса, причём сразу, с первого
и единственного чтения, такова была жажда, острая необходимость в них, побеждающая
страх наказания, поэтому и столько разночтений.
У Мандельштама слово — не слепок вещи, оно не однозначно, оно всегда многозначно, это рой вьющихся и сталкивающихся между собой смыслов, каждый из которых
важно услышать: «Слово Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело.
И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого
тела», — пишет О.Э.Мандельштам в статье «Слово и культура» [1 (2: 226)]; «Как же
быть с прикреплением слова к его значению: неужели это крепостная зависимость?
Ведь слово не вещь. Его значимость нисколько не перевод его самого. На самом деле,
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никогда не было так, чтобы кто-нибудь крестил вещь, назвал её придуманным именем1.
Самое удобное, и в научном смысле правильное, рассматривать слово, как образ, то
есть словесное представление. (…) Значимость слова можно рассматривать как свечу,
горящую изнутри в бумажном фонаре…» («О природе слова» [1 (2: 255)]); «Поэтическую речь живит блуждающий многосмысленный корень» («Заметки о поэзии» [1 (2:
261)]); «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а
не устремляется в одну официальную точку. Произнося «солнце», мы совершаем как
бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия
тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине
слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что
говорить — значит всегда находиться в дороге» («Разговор о Данте» [1 (2: 374)]).
Здесь мы вплотную подошли к полифоническому способу повествования автора.
Сравним полифонию Мандельштама и Достоевского. Ученика Гераклита, Сократа и
Канта философского полифониста Достоевского заботит диалог между культурными
эпохами, связь между людьми, их отношения, Достоевский как правило развивает
антиномичные идейные устремления и взгляды своих героев, сталкивая их на узком
пространстве диалога, часто скандала; Мандельштама, как и Достоевского также
интересует многоголосие эпох, текстов, претворённое во времени, но заботит иной ракурс полифонической гармонии — многоголосие смыслов в одном слове, человеческая
индивидуальность в полифонии целого; свободное, не заглушённое, не затемнённое
другими, звучание личности; защищённость индивидуального мира в гармонии универсума, возможность личной свободы в космосе целого. Мандельштама интересуют
потерянные во времени человеческие ценности и, наоборот, новый опыт, новые открытия духа, требующие пересмотра традиционных установок, — всё это, по мнению поэта, необходимо, чтобы полифоническая гармония единого мира, состоящего из многоразличных миров, была живой, не обречённой энтропии, а растущей, развивающейся
как росток, тянущийся к солнцу, восстанавливающий себя в перерождении, чтобы жить
дальше (поэт отвергает прогресс2 и эволюцию, жизнь представляется ему как некое двустороннее движение назад — в прошлое, и вперёд — в будущее, Мандельштамом избирается для определения «биологическая аналогия» ростка, берущего силы из корней и
1
О.Э.Мандельштам в статье «О природе слова» очень остроумно показал суть болезни символизации, охватившей всё позднее Средненвековье и дающей свои рецидивы и в Новом времени:
«Журдень открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли
такую же прозу, изначальную, образную природу слова. Они запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни
пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь
огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Человек больше не хозяин у
себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу
человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится
на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного значения (как будто
варить не абсолютное значение). Хозяина выгнали из дому, и он больше не смеет в него войти» — [1
(2: 255)].
2
О.Э.Мандельштам «Записи и отрывки неизвестных лет»: «Прогресс — это движение часовой
стрелки, и при всей своей бессодержательности это общее место представляет огромную опасность
для самого существования истории» [1 (3: 191)].
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солнца). Поэт делает попытку вернуть в обиход жизни, где «нет личности» и нет гармонии общности, «не хватает переемственности, единства» («Пётр Чаадаев»,[1 (2: 286)]);
средневековое уважение социума к духовному пути, как и к пути земли (прагматизм в
решении этого вопроса в Стране Советов обескураживал3): «Средневековье дорого нам
потому, что обладало чувством грани и перегородок. Оно никогда не смешивало различных планов и к потустороннему относилось с огромной сдержанностью. Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира, как живого равновесия, роднит
нас с этой эпохой и побуждает черпать силы в произведениях, возникших в романской
почве около 1200 года» («Утро акмеизма», [1 (2: 325)]); «Средневековье, определяя посвоему удельный вес человека, чувствовало его за каждым, совершенно независимо от
его заслуг. (…) Да, Европа прошла сквозь лабиринт ажурно-тонкой культуры, когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное личное существование ценилось как подвиг.
Отсюда аристократическая интимность, связующая всех людей, столь чуждая по духу
«равенству и братству» Великой Революции. Нет равенства, нет соперничества, есть
сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия» («Утро акмеизма», [1
(2: 324)]). Мандельштама интересует varieta — «прекрасное разнообразие» — Возрождения. Опыта ренессансного интереса к личности как микрокосмосу, к миру другому в
России не было, поскольку не было Возрождения, в русской культуре наблюдались лишь
элементы Возрождения [5: 185-290]; ко многим очень важным открытиям этой эпохи
авторитарная традиционалистская Россия осталась глуха, отсюда вырождение диалога в
спор непримиримых мнений. Мандельштам как и Достоевский уважает «седые антиномии» («Пётр Чаадаев» — [1 (2: 285)]), но соединяет их на территории одного слова (на
этом строится полифония «Египетской марки»), либо, наоборот, разводит по разным
углам, усердно прорабатывая каждую, избегая спора-скандала, понимая ценность
обоих несоединимых утверждений, если они глубоко проработаны, взяты во всей
возможной на данном этапе времени глубине: «Прообразом исторического события
— в природе служит гроза. (…) Всмотримся пристально вслед за Тютчевым, знатоком
жизни, в рождение грозы» (Записи и отрывки неизвестных лет —[1 (3: 191)]), гроза
здесь разрешение конфликта как бы самим собой, плодотворное начало. Высокий уровень проработки антиномий у Мандельштама
3
В статье «Четвёртая проза» О.Э.Мандельштам пишет по поводу ненужности настоящего искусства новому духовному рабству: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешённые и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям,
которые пишут заранее разрешённые вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и
всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю (…). Этим
писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей — ведь дети должны нас продолжить, за нас
главнейшее досказать — в то время как отцы запроданы рябому чёрту на три поколения вперёд» [1
(2: 182)]; «Я — стареющий человек — огрызком сердца чешу господских собак — и всё им мало,
всё им мало…»; «Сколько бы я не трудился, если бы я носил на спине лошадей, если бы крутил
мельничьи жернова, всё равно я никогда не стану трудящимся. Мой труд, в чём бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это
согласен. Подписываюсь обеими руками. Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А
как же быть с бубличным тестом. Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это
брюссельское кружево, в нём главное — то, на чём держится узор: воздух, проколы, прогулы. А ведь
мне, братишки труд впрок не идёт, он мне в стаж не зачитывается» [1 (2: 191)].
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—это не ницшианское раскачивание на качелях полярности между «Да» и «Нет» в
порочном круге бесконечной вариативности, среди слов, исполненных «пламенной ненависти» друг к другу4, Мандельштам отнюдь не приветствует возвращённый в жизнь
дух музыки греческой трагедии, где властвует рок и безжалостная судьба, этот гордый
неосторожный дух сломил «мусикийские камыши, сухие и звонкие», «ропоту мыслящего тростника» вновь был противопоставлен «хор»5: «Но, если эта жизнь — необходимость бреда,/ И корабельный лес — высокие дома — /Лети, безрукая победа — /Гиперборейская чума» («Кассандре»,1917);
—это и не ставрогинское равнодушное кивание в обе стороны («не холоден, ни
тепл»), ведь Мандельштам находится в самом жёрле вулкана, в эпицентре событий,
даже в самый критический момент своей жизни не согласившись на эмиграцию [3: 242].
Культура Средневековья и Возрождения, которая вдохновляла и была объектом изучения на протяжении всей жизни Мандельштама, одновременно посвящала и в рыцарство, вспомним переведённые Мандельштамом рыцарские истории: «Алисканс» о госпоже Гибурк, не узнающей и не пускающей в город своего мужа Вильгельма-государя,
трусливо бежавшего с поля боя, «Песню о Роланде», «Паломничество Карла Великого в Иерусалим и Константинополь», где запечатлены рыцарские кодексы чести; тема
рыцарства неизменно сопровождает в «Египетской марке» Парнока — своеобразное
альтер эго автора: не случайно визитка Парнока сравнивается с «рыцарскими латами»,
детская одежда маленького Парнока «зимними доспехами», а сам мальчик с закрытыми
от ветра ушами «маленьким глухим рыцарем» [1 (2: 32)], аллюзии «Дон Кихота» Сервантеса слышатся в высокопарном ухаживании, поэтических любовных письмах Парнока
на бумаге верже, его дон-кихотском «птичьем языке», не имеющем успеха у дам, даже
обидное прозвище, данное Парноку в детстве товарищами по школе — «пятновыводчик», иносказательно должно читаться как борец с мраком, рыцарь, что действительно
можно сказать об этом герое Мандельштама, отчаянно пытающемся спасти воришку от
расправы толпы; тема «рыцарской чести» занимает очень важное место в «Египетской
марке».
Но вернёмся к уходу от спора в проработку антиномий у Мандельштама. Вспомним, так поступают и «чинари» (А.Введенский, Д.Хармс, Я.Друскин, Л.Липавский,
Н.Олейников): как только возникает спор они расходятся: все идейные войны должны
происходить в собственной голове, это возможно, если человек начинает слышать другого как самого себя, диалог — не битва, а собирание информации, опыта, и рождение
нового, способного вместить полярности, не уничтожив, а творчески претворив их в
гармонии целого, об этом «Некоторое количество разговоров» А.И.Введенского. Продемонстрируем это на нескольких примерах в творчестве Мандельштама. Статью «О
4
Из письма О.Э.Мандельштама к В.И.Иванову 13(26) августа 1909 г.: «У вашей книги ещё то
общее с «Заратустрой» — что каждое слово в ней с пламенной ненавистью исполняет своё назначение и искренно ненавидит своё место и своих соседей» [2: 206].
5
О.Э.Мандельштам «Пушкин и Скрябин»: «Дух греческой трагедии проснулся в музыке. Музыка совершила круг и вернулась туда, откуда она вышла: снова Федра кличет кормилицу, снова
Антигона требует полгребения и возлияния для милого братнего тела. Что-то случилось с музыкой,
какой-то ветер сломал с налёту мусикийские камыши, сухие и звонкие. Мы требуем хора, нам наскучил ропот мыслящего тростника…» [1 (2: 317)].
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природе слова» Мандельштам завершает похвалой «строгому стилю» Сальери: «Души
готической рассудочная пропасть» глядит из физиологического понимания искусства.
Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры
так же сильно, как живую гармонию» [1 (2: 259)]; а в статье «Заметки о поэзии» говорит
о новом слышании, о Моцартовском пути, выступая против «монашески интеллигентской Византии» за обмирщение поэтической речи: «Российскому стихотворцу не похвала, а прямая обида, если стихи его звучат как латынь. А как же Глюк. — Глубокие,
пленительные тайны? — для российской поэтической судьбы глубокие, пленительные
глюковские тайны не в санскрите и не в эллинизме, а в последовательном обмирщении
поэтической речи» [1 (2: 262)]. Точно так же в статье «Франсуа Виллон» Мандельштам вместе с Вийоном восстаёт против «искусственной, оранжерейной поэзии» «могущественной риторической школы», против утончённого, ничего не знающего о бедах
мира, живущего в «четвёртом измерении Садов любви и Садов отрады» общества; но
«школярство» и «риторическая школа» как кладезь знаний для Мандельштама-акмеиста
также важны и необходимы, как и для «блудного сына» Вийона: «О Господи! Если бы
я учился в дни моей безрассудной юности и посвятил себя добрым нравам», — восклицает Виллон [1 (2: 303)] в эссе Мандельштама; творческий взлёт, пренебрёгший
схоластикой, но получивший от книжной культуры силы и мощь — вот, что ценит в
Вийоне Мандельштам. Поэт-акмеист XX века учится полифонии у спорящего с самим
собой поэта Возрождения, создавшего свои собственные поэтические двухголосные
«мотеты» (мотет — полифоническое политекстовое произведение, текст верхнего
голоса (triplum, cantus, superius) и текст второго голоса (duplum, motetus), распеваются одновременно), у Вийона — это два голоса в одном поэтическом лицедействующем
сознании, вопреки правилам созданные никак не для изысканного вкуса утончённого
общества: «Лирический поэт по природе своей, — двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога. Ни в ком так ярко не сказался этот «лирический гермафродитизм», как в Виллоне. Какой разнообразный подбор
очаровательных дуэтов: огорчённый и утешитель, мать и дитя, судья и подсудимый,
собственник и нищий…» [1 (2: 305)]. Но, в отличие от Вийона, любящий путешествия
по необъятным пространствам культуры Мандельштам не может обойти вниманием
и «четвёртое измерение Садов любви и Садов отрады», и это не только упомянутый
в эссе «Роман о Розе» Гильома де Лорриса; вряд ли мимо изучающего старофранцузскую поэзию Мандельштама прошло, например, творчество создателя одного из таких виртуальных Садов поэта и музыканта Гильома де Машо (1300-1377), связавшего
музыкально-поэтические традиции труверов с новым полифоническим искусством
[6], творчество которого считают вершиной эпохи Ars Nova, написавшего «Сказание
о саде» (Dit dou vergier) с Прологом, «который стал исторически первой известной
нам французской поэтикой, к тому же включавшей и вопросы музыки, а также все
то, что сегодня мы называем эстетикой — концепцию содержания творчества, его
основных тем, поэтических мотивов и даже жизненное кредо автора» [7]. В Прологе к «Сказанию о саде», где с автором беседуют персонифицировавшиеся Природа
(Nature), её дети Разум (Scens), Риторика (Retorique) и Музыка (Musique), а затем Любовь (Amours), которая приходит со своими детьми: Нежным Помыслом (Dous Penser),
Усладой (Plaisance) и Надеждой (Esperance) излагаются традиционные для ренессансно302

го мира принципы творчества, которые очень близки и поэтическому миру Мандельштама — кодекс рыцарства, вера в целительную и созидающую силу искусства (Пролог
повествует о псалмопевце Давиде, усмирившем гнев божий — «Господь одобрил его
арфу, /И пение дало покой», об освобождающем Эвридику Орфее: «На арфе он играл
так ярко / И пел так сладостно и тонко,/ Что наклонялись все деревья,/ Теченье реки
изменяли / Затем лишь, чтоб его послушать,/ Теперь и это несомненно —/ Настолько
зримы чудеса,/ Что Музыка творить способна»); преодоление трагедии в вере и творчество — как «божественный восторг»:
Когда печаль составит тему,
Ее подача будет бодрой,
Ведь вещь добротно не создать
И не пропеть веселым тоном
Тому, чье сердце полно скорби,
Кто сам гнушается восторгов.
Приведём некоторые из созвучных высказываний Мандельштама: «Художник по
своей природе — врач, исцелитель. Но если он никого не врачует, то кому и на что он
нужен?» («Французы» [1 (3: 159)]); Обратим внимание, что речь идёт не об учительстве и наставлениях, речь ведётся о художниках-импрессионистах — Гогене и Сезанне,
Клоде Монэ и Ренуаре, о целительной силе красоты в искусстве); из Записей 1935—1936
годов: «Когда писатель вменяет себе в долг во что бы то ни стало «трагически вещать
о жизни», но не имеет на своей палитре глубоких контрастирующих красок, а главное
лишён чутья к закону, по которому трагическое, на каком бы маленьком участке оно
ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира, — он даёт «полуфабрикат» ужаса или косности — их сырьё, вызывающее у нас гадливое чувство и больше
известное в благожелательной критике под ласковой кличкой “быта”» [1 (3: 192)].
Но вернёмся к полифоническим мотетам и к ещё одной важной для нас жанровой
полифонической форме инвенциям (инвенция в музыкальной полифонии есть двух- или
трехголосная пьеса, написанная в имитационном стиле, в которой одна и та же музыкальная мысль на протяжении текста отчетливо проводится в нескольких голосах.
При этом допускается ее неточное повторение, варьирование тематического материала. Впервые инвенциями назвал свои хоровые картины французский композитор первой
половины XVI века Клеман Жанекен (сборник “Inventiones musicales”, 1555). Двух-, трёхголосные мотеты с одновременно исполняющимися разными текстами на слух очень
трудно воспринимать, в моменты пауз старались вставить ключевые слова, чтобы можно
было хотя бы приблизительно понять, о чём идёт речь: это музыка и поэзия не только
для слуха, но и для глаз и ума образованных интеллектуалов: только читающий разные
тексты, видящий их смысловую связь, которая несомненно присутствовала, мог оценить
их по достоинству; так в мотете могла идти речь о всех видах любви в разных, объединённых только общей темой текстах, звучащих одновременно — тенор рассказывал о
литургической любви, здесь речь шла, как правило, о Деве Марии, к нему достраивались
мотеты, где говорилось о куртуазной любви — fin amors как пути очищения: «Кто идёт
путём fin amors достигнет высшей радости», и в тексте третьего голоса речь могла
вестись о пасторальной любви — пародии на fin amors. В один из голосов могли включаться тексты «тёмного» стиля, расшифровать который помогали переклички с текстами
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других голосов6 Думается, выход из ситуации затруднённого понимания одновременно звучащих разных текстов подсказали сами тексты, так называемые тёмные тексты,
предполагающие разночтения: двух-, трёхдонные наслоения различных смыслов: поразному интонируя, изменяя акценты можно получить несколько смыслов при одном
тексте (знакомое с детства наставление по поводу важности пунктуации: «Казнить, нельзя помиловать» и «Казнить нельзя, помиловать») и музыка (инвенции), позволяющая
по-разному акцентировать, интонировать те или иные смыслы.
Стиль Мандельштама только нашему уху и глазу был странен, а любой европеец, в
той или иной форме переживший полифонизм Возрождения (А.О.Захарова: «Сохранился учебник музыки Томаса Морли (1557–1603) за 1597 г., где в предисловии описывается
факт, свидетельствующий об уровне музыкальной культуры широких слоев общества в
Англии: «Один из молодых гостей, студент университета был вынужден признаться,
что не может петь по нотам вместе с другими гостями, чем нимало удивил присутствующих. Все возмущались, «Что это за воспитание!?», студенту пришлось с великим
стыдом учиться петь у учителя музыки, тот занимался с ним, как с малым ребенком» [8]) узнал бы в этом стиле «многодонные» по смыслу «инвенции», таящие 2-3,
а то и 4, совершенно различных по смыслу прочтения, как, например, песни-сонеты
Шекспира [9]. Английским языком Мандельштам не владел, он обучался полифонии
на ином материале: читая старофранцузскую поэзию, которую изучает в 1908 году в
Сорбонне, а потом в Гейдельбергском университете (1909-1910), слушая курсы лекций: «История французской литературы средних веков» (Ф.Нейман); «Разбор старофранцузского текста с упражнениями по исторической грамматике» (Ф.Нейман,
«Великие венецианские художники XVI века» (Тод), «Разбор стихотворений Мейера Хельмбрехта (упражнения по средневерхненемецкому языку для начинающих)»
(Браун), «Основы истории искусства: Ренессанс в северных странах» [10], изучая музыку и архитектуру Средневековья, Возрождения, барокко в соборах Франции, Германии и Италии. В письме к своему учителю Вл.В.Гиппиусу от 14 (27) апреля 1908
года из Парижа Мандельштам напишет: «Живу я здесь очень одиноко и не занимаюсь
ничем, кроме поэзии и музыки» [2: 204]. И свидетельства, оставленные в стихах и
прозе, говорят о том, что это было не просто слушание музыки, а серьёзное изучение её в контексте мировой культуры, что позволяло перенестись в эпоху создания
того или иного текста культуры и пережить то, что чувствовал автор его создавший:
взгляд одновременно вне и изнутри эпохи
— Палестрины:
Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое «Верую» и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.
Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве изумленном,
6
Об одном из таких «герметичных» текстов мотетов Машо рассказывается в статье Сергея
Лебедева «SUPER OMNES SPECIOSA. Латинская поэзия в музыке Гильома де Машо» [6].
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Как Палестрины песнь, нисходит благодать.
(«В хрустальном омуте какая крутизна!», 2010);
— Баха: «Разноголосица какая/ В трактирах буйных и церквах, /А ты ликуешь как
Исайя,/ О рассудительнейший Бах!» («Бах», 1913); «Мы вводим готику в отношения
слов, подобно тому как Себастьян Бах утвердил её в музыке», «Мыслить логически значит непрерывно удивляться. Мы полюбили музыку доказательства. Логическиая связь
— для нас не музыка о чижике, а симфония с органом и пением, такая трудная и вдохновенная, что дирижёру приходиться напрягать все свои способности, чтобы сдерживать исполнителей в повиновении. Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства! Доказывать и доказывать без конца: принимать в искусстве что-нибудь на
веру недостойно художника, легко и скучно… Мы не летаем, мы поднимаемся только
на те башни, какие сами можем построить. («Утро акмеизма» —[1 (2: 321,324-325)]).
У Мандельштама не однажды музыка становится важнейшим аргументом смысла и
доказательства, оставляя позади неубедительность иного легковесного слова; так в стихотворении «Бах» иронии безразличного к музыке Баха знатока культуры — «гневного
собеседника» — противопоставлена сама ликующая музыка Баха: «А ты ликуешь, как
Исайя,/ О рассудительнейший Бах!»; а в стихотворении «Мы напряжённого молчанья не
выносим…» плохому «музыкальному» переводу «Улялюм» Э.По («Значенье — суета,
и слово — только шум, /Когда фонетика служанка серафима», по всей вероятности,
речь идёт о переводе и чтении К.Бальмонта, Мандельштам критиковал музыкальные
переводы К.Бальмонта, предпочитая им заботящиеся прежде всего о смысле переводы
В.Брюсова) противопоставлена намного более выразительная музыка, написанная к
другому тексту Э.По «Падение дома Эшеров» (или, возможно, игрался вальс Вебера,
речь о котором ведётся в тексте «Падение дома Эшеров»: «бурный мотив последнего
вальса Вебера»): в отличие от скучного литературного чтения музыка совершенно захватывает поэта, перенеся в фантастическую реальность мира Э.По: «О доме Эшеров
Эдгара пела арфа,/ Безумный воду пил, очнулся и умолк./ Я был на улице. Свистел осенний
шёлк./Чтоб горло повязать, я не имею шарфа!».
Обратим внимание на один ранний поэтический текст Мандельштама 1909 года,
в письме Вячеславу Иванову от 17 (30) декабря 1909 года стихотворение было сопровождено таким комментарием: «Это стихотворение — хотело бы быть “romance sans
paroles” (Danns l`interminable ennui…)7. “Paroles” — т.е. интимно-лирическое, личное
— я пытался сдержать уздой ритма. (…) Ямб— это узда настроения». В комментариях
говорится, что Мандельштам послал стихотворение вместе с его вариантом, и поэтому
обычно публиковалось вместо шести строф — три, якобы один из представленных вариантов; это было ошибкой, в письме своём к Вяч.Иванову Мандельштам о вариантах
не говорил, это стихотворение не два варианта одного, а целый текст, в четырёхтомнике
1991 года стихотворение и представлено целиком:
На тёмном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и всё выше ты
Возводишь изумлённый взор:
7

«Песней без слов» (В безбрежной тоске…).
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Божница неба заперта —
Ты скажешь,— время опрокинула
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.
Высоких, неживых дерев
Темнеющее рвётся кружево:
О, месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев!
На темном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и всё выше ты
Возводишь изумлённый взор?
Вверху — такая темнота, —
Ты скажешь, — время опрокинула
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.
Высоких, неживых дерев
Темнеющее рвётся кружево:
О, месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев.
(Не позднее 17 декабря 1909)
Что автор оставляет за гранью текста, о чём не договаривает в своей интимно-лирической «песне без слов»? — Это думают одновременно два человека, как в двухголосном полифоническом тексте, и их мысли разнятся лишь в малом: один изумлён, но не
задаёт вопроса как такового, этот вопрос риторический («Зачем же выше и всё выше ты
/Возводишь изумлённый взор»), на вопрос у него есть ответ: «Божница неба заперта»;
другой человек — она, возлюбленная, задаёт этот вопрос любимому, глядящему на небо:
«Зачем же выше и всё выше ты /Возводишь изумлённый взор?/ Вверху — такая темнота…», — она видит лишь темноту, и не видит причину темноты, ей страшно и она хочет
отвести взгляд возлюбленного от этой темноты, вернуть его к личному хрупкому миру,
зависящему от света месяца.
В своей поэзии и прозе О.Э.Мандельштам постоянно обращается к музыкальной полифонии, воплощая её в самых различных формах:
— стихотворения «двойчатки» и «тройчатки», имеющие общие строчки, уводящие в разных направлениях смысла,
— «многодонные» стихотворения, например, «На розвальнях, уложенных соломой…», где интимная лирическая тема поездки по Москве с Мариной Цветаевой переплетается с историческими (царевич Дмитрий и Лжедмитрий), историософскими
(Чаадаев) и религиозными (Аввакум) размышлениями о Москве — «третьем Риме»
[11], о судьбе России, её византийском или европейском пути развития; расшифровка
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таких сложных многоярусных полифонических текстов чаще всего привлекает исследователей;
— полифонизм слова, «пучки смыслов», как бесконечные, не исчислимые в своём
количестве, лучи, исходящие от звезды-слова (сравним слово у «чинаря» А.И.Введенского
— «звезда бессмыслицы»), часто объединяющие противоположные смыслы. «Полифонизм слова» — это сущностная особенность художественного мира Мандельштама, этот
полифонизм наблюдается постоянно и определяет стиль и в поэзии, и в прозе; так этот
принцип очень важен в расшифровке многоуровневой по смыслу «Египетской марки»,
где, на первый взгляд, несовместимые темы совершенно чудесным образом пересекаются в опорных словах и словосочетаниях: лёд, стакан кипячёной воды, балет, Египет,
насекомые, глухонемые, честь, чернила, «египетская марка» и т.д.. Покажем это на примере разработки темы «глаз» в «Египетской марке». Глазу равнодушного и лёгкого на
расправу обывателя, заплывшего «рыбьим жиром» (вспомним, волоча воришку толпа
сообщает: «ведём топить на Фонтанку, с живорыбьего садка, одного человечка, за
американские часы»; Парнок, пытаясь спасти его, «звонил в милицию, звонил правительству — исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству» — [1 (2: 20)]), автор
противопоставит иное видение — «птичье око, налитое кровью»: «Я спешу сказать
настоящую правду. Я тороплюсь. Слово как порошок аспирина, оставляет привкус меди
во рту. Рыбий жир — смесь пожаров, жёлтых, зимних утр и ворвани: вкус вырванных
лопнувших глаз, вкус отвращения, доведённого до восторга. Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир» [1 (2: 34)]. В каждом «смыслово» и эмоционально напряжённом слове Мандельштам сталкивает различные смыслы, иногда противоположные: «Рыбий жир», «вкус вырванных лопнувших глаз» — это одновременно и палачи
и жертвы, «Птичье око, налитое кровью» — это налившийся кровью от злости глаз
чинителя расправы, вознесённого над послушной толпой, но это и не выдерживающее
напряжения, «птичье око» писателя, дошедшего до последних пределов психического
напряжения, до последних порогов боли, вознёсшегося до самых горних высот, чтобы
увидеть целое и выкрикнуть его так, чтобы самые глухие услышали, чтобы слово пронзило до кости: «Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо,
только сумасшедший нарост: “И до самой кости ранено/ Всё ущелье криком сокола” —
вот что мне надо», — пишет поэт в статье «Четвёртая проза» [1 (2: 182)].
Как видим, мандельштамовское слово как «Искусство фуги» Баха рокочет смыслами, интонациями, оттенками, создавая не один смысл, одно значение, а сложнейший
смысловой поток, который нужно услышать весь, чтобы не утонуть, не захлебнуться, не
потеряться в смыслах.
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ПРОЕКЦІЯ АРХЕТИПУ AXIS MUNDI («ВІСЬ СВІТУ») НА ОБРАЗ ГОРИ ЯК
ЦЕНТРУ МІФО- ТА МІКРОСВІТУ ПРОЗОВОЇ СПАДЩИНИ І. ЧЕНДЕЯ
Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування архетипу Світової гори
у прозовій спадщині закарпатського письменника І. Чендея. Здійснено аналіз даного концепту в авторській інтерпретації локалізованої точки простору гори Ясенової, що переймає властивості Світової гори та відіграє важливу роль у світоглядних орієнтирах
мешканців села Забереж.
Ключові слова: архетип, Світова гора, свідомість, підсвідомість, міфологія, образ.
Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования архетипа Мировой горы в прозаическом наследии закарпатского писателя И. Чендея. Проводится
анализ даного концепта в авторской интерпретации локальной пространственной
точки горы Ясеновой, которая принимает свойства Мировой горы, а также играет
важную роль в мировоззренческих ориентирах обитателей села Забереж.
Ключевые слова: архетип, Мировая гора, сознание, подсознание, мифология, образ.
The article deals with some characteristic features of archetype The World mountain in the
prose by Carpathian writer I. Chendey. Local mountain Yasenova has the properties of the the
World mountain and plays an important role in the life of Zaberezh village.
Key words: archetype, The World mountain, consciousness, subconscious, myfology, image.
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У міфології багатьох народів гори вважаються священними. Здавна відомі уявлення
про Світову гору як універсальний зразок «космічності» та духовності, що сягає божественних глибин розуміння Всесвіту. Архетипне сприймання гори у більшості випадків
пов’язане із образом «світу, моделі Всесвіту, в якій відображені усі важливі елементи і
параметри космічної будови. Гора розташована у центрі світу – там, де проходить його
вісь (axis mundi)» [3: 311]. Міфологічним аналогом Світової гори вважається Світове
дерево за подібністю тричленної будови. Предки вірили, що на верхівці гори «мешкають
боги, під горою (або у її нижній частині) – злі духи, що належать до царства смерті, на
землі (посередині) – людський рід» [3: 311]. Сакральний мотив Світової гори віднайшов
своє місце і у традиційній слов’янській міфології, зокрема в українських легендах і казках. Так, казкові міфічні чудовиська, що є уособленням темних сил, мешкають під горою,
гора вважається прихистком героїв та відзначена недоступністю для простих смертних
[2]. У давніх українських легендах з образом гори пов’язане «вічне протиборство двох
сил – Добра і Зла. Коли гори завойовує Зло, вони перетворюються на скляну пустелю, а
коли Добро – розквітають райські сади» [2: 112]. В українців Карпат існує власне повір’я
про надзвичайно велику кількість гірських хребтів на території Західної України. За цим
повір’ям, у створенні гір брали участь чорти, тим самим закарпатці підтримують ідею
про походження гір від Хаосу. Загалом, образ Світової гори є архетипним та перебуває у
межах полів людського підсвідомого, але, як бачимо, у багатьох народів міфологізування
зазнають різноманітні реальні гори як знакові втілення родинної території, особливостей природи окремого краю. У віруваннях багатьох народів світу «реальні географічні
об’єкти користувались не лише особливою пошаною, обожнювались і співвідносились
з особливим божеством або ж духом-покровителем, але й дублювали Світову гору за її
функцією моделювання Всесвіту»[3: 312].
Художній світ І.Чендея зосереджений у локалізованому просторі та постає цілісною
й організованою системою, що відзначена постійністю свого перебування у межах авторського мікросвіту та перебуває у полі елементарної проекції на макросвіт Всесвіту.
Цей простір обмежений топографічними координатами села Забереж, а у деяких творах
села Дубового, що набувають статусу абсолютного сакралізованого поля завдяки гармонійному поєднанню органічного архетипного бачення навколишнього світу Батьківщини
письменником, назавжди закарбованого в його пам’яті з дитинства, та художнього перетворення сталих і набутих міфологічних уявлень у зразках власної прози. Центральною
топографічною точкою у обраній письменником системі координат є гора Ясенова, що
для героїв його творів набуває статусу культу та матеріалізованого божественного втілення, об’єднаного давніми пантеїстичними язичницькими віруваннями й пізнішими
християнськими їх варіаціями. У деяких творах образ Ясенови розширюється до усвідомлення Світової гори як впорядкованої системи гір, кожна з яких виконує свою унікальну функцію якісного доповнення основного центрального елементу [3]. Так, поряд
із горою Ясеновою І.Чендей вводить у контекст своїх творів образи гір Красний грунь,
Соколовий грунь, гори Делуц, що виконують свою особливу роль у сприйманні особливостей подій творів. Гора Красний грунь набуває романтичного відтінку у повісті «Іван»,
де вона стає місцем кохання Івана Каламара з дружиною Марією. З горою Соколовий
грунь у романі «Птахи полишають гнізда» (1963) пов’язана постійна зміна пори доби
як осягнення світової циклічності природи, адже з-за гори вранці «викочується» сонце,
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а ввечері за неї «ховається». Гору Делуц у повісті «Казка білого інею» (1973) потлумачено як молодшого «брата» Ясенової, що переймає її властивості «сягати неба», але бути
трішки нижчим за Ясенову. В оповіданні «Жорно» (1972) зустрічаємо образ Замкової
гори у місті Хуст – сакральної точки іншого локального простору, що функціонує на
рівні з горою села Забеж Ясеновою та є невід’ємною частиною поняття рідного осередку проживання, малої Батьківщини. Замкова гора в міфологізованій уяві героя оповідання дає початок історії міста, з’являється першою на шляху до його появи: «Враз мені
помарилося, що гора-велет прибрела до Хуста з давніх-давен, зупинилася на околиці, де
ріка вливається в Тису, зачарована довколишньою красою. Потім неподалік підніжжя
гори почали селитися люди» [4: 47].
Особливістю існування Ясенови в художньому світі І.Чендея є її постійна пряма або
опосередкована присутність у житті забережан, що характеризована «звертанням» до неї
за різних позитивних або руйнуючих життєвих обставин: фольклорне оспівування її краси та сили, віри, надії, молитви, поклоніння, прохання тощо. Ясенова повторює функцію
Світової гори «підпирати» небо, у багатьох творах І.Чендея характеристика гори подана
такою, що «вп’ялася в піднебесся», «сяє у блакиті», «сягає вершечком неба». Важливого
значення для героїв творів І.Чендея набуває міфологічний мотив досягнення вершини
Світової гори. Дослідник К. Юнг зазначає, що підйом вгору, «сходження» на крайню
точку апелює до підсвідомісних пластів психіки людини, які скеровують її до постійного
пошуку Самості в собі та оточуючому світі. За теорією Юнга, «підняття на магічне дерево є небесною мандрівкою», а «гора й дерево є символами особистості й Самості» [9:
270]. У свідомості героїв І.Чендея епізоди сходження на Ясенову позначені найкращими
моментами у житті, адже саме в цей час, як спостерігаємо з творів, герої знаходять свій
шлях до усвідомлення власної Самості. Яскраво описаний І.Чендеєм епізод сходження
на Ясенову родиною Василя Порадюка з повісті «Терен цвіте». Для Василя, Марії і маленького Петрика дорога полонинами на вершечок гори сповнена глибоким філософським осягненням унікальності оточуючого світу природи і свого місця в цьому світі.
Минуле, теперішнє і майбутнє постає в уяві героїв у нерозривній єдності, проведеній
у енергетичному полі «вічної» Ясенової. Постійна присутність гори у полі зору Василя
Порадюка надає йому духовної міці та віри у краще майбутнє: «Досить було Василю
глянути на маківку Ясенової, як до нього припливала сила, а на очах спалахували іскорки добрих надій» [6: 44]. Для Михайла Пригари з роману «Птахи полишають гнізда»
вершечок Ясенової слугує своєрідним «маяком», на який він споглядає час від часу. Ця
просторова точка торкає психічні рушії Михайла, що сповнюють його відчуттям спокою
та знайденої гармонії у єдності з архетипом Дому у його широкому та вузькому значенні.
Архетип Cвітової гори в охудожненій авторській інтерпретації здатен взаємодіяти з
емоційними відчуттями світу у психіці героїв. Так, радісні моменти життя забережан позначені позитивним «почуванням» Ясенової у контексті природного середовища. Вже у
самій поетизованій назві гори закладене посилання на її міфологічну сутність як «ясної»,
такої що асоціюється з добром, світлом, днем, теплом тощо. У матері з повісті «Казка
білого інею» Ясенова асоціюється з пробудженням природи, з весною: «В травні тут
так весело і просторо, що звідси не тільки далеко видно, але й обійняти можна цілий
великий світ» [5: 285]. Негаразди у житті героїв проектовано на опозиційне «почування»
Ясенової, її «затьмареність» у вигляді туману, хмарності, опадів, ніччю та холодною по310

рою року. Втративши надію на власний шматок ґрунту, Василь Порадюк вбачає в Ясеновій віддзеркалення своїх почуттів: «Стояла гордо Ясенова. Задума, жура і тривожний
смуток впали на її чоло» [6: 42]. Таке міфологізоване сприймання структури гори тяжіє
до язичницької антропоморфізації природного явища, разом з тим возвеличуючи Ясенову на рівні християнської реліквії як нерукотворного божественного образу або ж
як ікони-заступниці локального мікросвіту закарпатців. Архетипне сприймання Ясенови
об’єднане поняттям вічності у її доступному матеріальному втіленні як свідченні незаперечного факту існування божественної істини та прихованих недосяжних для людської
свідомості перетворень у макросвіті. Герої, підкріплені надзвичайною вірою в енергетику Ясенови, відчувають своє долучення до всесвітньої універсальності, вічності та
незнищенності. Мотив онтологічної проекції людини на гору розкритий письменником
у повісті «Казка білого інею» де героїня лікар Анна, повернувшись у рідне село, розуміє,
що найперше повернулася до Ясенової: «І це все тепер отут з нею на малу хвилину. Бо
вже дума про вічність зелених полонин, про безмежність пралісів з ущелинами і чистими
ручаями. Бо вже дума її була про людей і їхню вічність у горах» [5: 305]. Специфічною
особливістю гори Ясенови, що пробуджує міфологічні мотиви у сприйманні її забережанами, є постійна наявність на ній «життя» завдяки полонинам. Так, образ гори Ясенової
узгоджує архетипне бачення духовної та «годуючої» землі разом із міфологічними інтенціями Світового дерева у його «земних» виявах дерев та рослин гірського ландшафту. У міфологічних традиціях трапляються суміщення міфологеми Світового дерева та
архетипу Світової гори через образ дерева на горі, або ж під горою, «гора, на якій розташований ліс або сад» [3: 311]. Таку гору вважають уособленням гармонії та безсмертя,
вона протиставлена крутій скелястій «мертвій» горі, що час від часу перетворюється на
вулкан та викидає пекельну лаву назовні [3]. Багатий рослинний світ Ясенової слугує індикатором природних процесів у зміні пір року, що забезпечують постійне перебування
«живої» гори у полі всесвітнього закону циклічності. Гора, змінюючи свою метафізичну
сутність на візуальному рівні, провокує до зміни чуттєвого стану людини, апелюючи до
її міфологічної свідомості. Прикладом міфологічного сприймання гори у її закономірній
зміні є образ Ясенови, що зберігся з дитинства у пам’яті лікаря Анни з «Казки білого
інею»: «У пам’яті лікаря Анни Ясенова залишалася живим тучним морогом в ту пору
навесні, коли по білих снігах довкола села не було ніде й сліду, а схили не тільки проростали травою, але й чагарник та ліс пишно одягалися в лист. Лікар Анна пам’ятала
Ясенову в пору сінокосіння то геть-геть спекою випаленими осоннями, а то й стежиною
до криниці. Гора Ясенова дихала не одною зморою в спеку, але й студеними вітрами та
ядучими димами ватровища – біля нього поралася мати завжди в сінокосіння, готуючи
їжу для косарів» [5: 302]. Цілісний образ гори Ясенової є об’єднуючою архетипною ланкою для усіх міфологічних інтенцій, притаманних забережанам, що складають комплекс
їх онтологічних орієнтирів: відчуття рідної землі, власної оселі, народження, смерті,
пошуку сенсу життя. Непорушна «постать» Ясенової проявлена у творах І.Чендея не
лише як цілком самостійний образ, а й через інші знакові міфологеми, що формують
ядро онтологічного розуміння світу. Так, в «Казці білого інею» образ родинної хати
невіддільний від духовного Храму рідної місцевості – гори Ясенової, хата уявляється
такою, що переймає святість гори та долучена завдяки їй до гармонії Всесвіту: «Усе було
так несподівано, що ураз годі було схаменутися: виходити самій або чекати, поки стрі311

нуться в кімнаті з видом на Ясенову – звідси гору було видно так, ніби й хата ставилася
умисно до вічної у вічній красі гори Ясенової» [5: 282-283]. У повісті «Іван»(1965) образ
гори Ясенової зазнає казково-міфологічного перевтілення у людську постать, що зберігає сакральні властивості архетипу Світової гори, трансформуючи їх в архетип Мудрого
Старого. Сільський скрипаль Петро Ясенова наділений атрибутивними рисами архетипу Мудрого Старого, міфологізованої постаті, яку К. Юнг називає архетипом Духу як
вищого прояву духовності людини та прямого долучення її до Самості (Бога). За Юнгом, цей образ «найчастіше виникає у снах і ще частіше з’являється у казках»[8: 148]. В
українському фольклорі «цьому персонажу відводилась специфічна роль – зустріч з ним
ставала для героя переломною: саме Мудрому Старому належало поставити героєві такі
питання, які б стали початком його (героя) самопізнання, самовизначення і перетворення» [1: 47]. Так, образ Петра Ясенови покликаний провадити Божу місію серед людей,
максимально наблизивши природну сакральність Світової гори до світу людей, ставши
міфологізованим «поводирем» та порадником кожного «подорожнього» у його власному «шляху» до істини. На духовній спорідненості Петра Ясенови із сакральною горою
села Забережі наголошено не тільки в його красномовному прізвищі, але й в розумінні
гори як універсального Дому для потойбічних істот. Адже «гори в уяві язичників були
пов’язані з космічним світом богів і божественних предків і складали один із головних
елементів переправи в “інший світ”» [2: 112]. Дід, що «зійшов» з гір до людей, є вічним
як і Ясенова в своїй непорушності, виконавши свою земну місію, він не помирає, а знову
зливається зі світом гір – повертається у свій Дім після земної подорожі: (гори поманили
гомоном чар).
Усвідомлення гори Ясенової як автентичного Раю для забережан, де перебувають
душі предків, розкрито письменником у романі «Скрип колиски»(1986). Журналісту Петрові Головчуку на сільському цвинтарі у долині біля підніжжя Ясенової відкривається
філософське розуміння невипадковості існування всього у Всесвіті, осягнення вищих
щаблів буттєвої структури. Аналізуючи місце розташування цвинтаря на лоні природи,
Петро відчуває сакральність Світової гори, що поширена з огляду на її тричленність,
згідно якої нижня частина належить «світові мертвих і духів» [3]. У роздумах Головчука гірська місцевість оповита духом горян, що тримають постійний зв’язок з нею, навіть закінчивши земний шлях. Цей зв’язок базований на понятті «вічності» як символу
єднання з божественним Абсолютом: «Де вище Забережні могла бути так ще піднята
рідна земля, де ще можна було знайти саме такий, просто рай, видолинок в ущелині гір
для пам’ятника вічності?» [7: 214]. У свідомості Головчука міфологема цвинтаря втрачає
своє первинне значення остаточної та кінцевої «зупинки» людини за життя, а входить у
контекст архетипу Світової гори з її проекцією незнищенності на усі форми існування. В
уяві Петра Головчука цвинтар асоціюється з «живим морем», повторюючи одну з дотичних символічних ознак Світової гори як безмежного Світового океану – колиски життя
на планеті [3]. А перехід до «вічності» позначений станом «покам’янілості», що відповідає природному матеріалу, з якого утворені гори.
Отже, як бачимо, архетип Світової гори як вісь світу у його міфологізованому розумінні займає чільне місце в художньому доробку І.Чендея. Гора Ясенова постає унікальною пам’яткою, центром локалізованого простору села Забереж, образом-концептом, що становить собою усвідомлену нерозривну єдність сприйняття світу людиною та
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стихійних процесів природного середовища. Через один з базових елементів світобудови
у підсвідомісних психічних пластах своїх героїв, письменник розкриває особливості міфологізованої моделі світу, притаманної прадавнім уявленням закарпатців.
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ЭКФРАСИС В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА
Стаття присвячена дослідженню проблеми інтермедіальної поетики Олександра
Кушнера. Показано, що в художній практиці поета значну роль виконує такий прийом,
як екфрасис. Проаналізовано функцію екфрасису в творах Кушнера.
Ключові слова: інтермедіальна поетика, художня практика, екфрасис, функція.
Статья посвящена исследованию проблемы интермедиальной поэтики Александра
Кушнера. Показано, что в художественной практике поэта важную роль играет такой
прием, как экфрасис. Показана функция экфрасиса в произведениях Кушнера.
Ключевые слова: интермедиальная поэтика, художественная практика, экфрасис,
функция.
This article is devoted to the research of intermedial poetics in Alexandr Kushner’s poetry.
It is shown that such a method as exphrasis plays a significant part in the poet’s artistic practice.
The function of exphrasis in Kushner’s poetry is also in the focus of this article.
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Наследие Александра Кушнера включает большое количество поэтических произведений, эссеистических статей, в которых нашло выражение характерное для него
ощущение непрерывности развития культуры, единства и целостности культурного пространства. В поэтическом мире Кушнера представлены мастера разных времен и стран:
Рембрандт и Репин, Джорджоне и Кончаловский, Эль Греко и Коровин. Среди его любимых художников особо выделяются мастера голландской национальной школы. Их
картины неоднократно становились предметом описания в его произведениях. Целью
данной статьи и является исследование экфрасиса картин голландских художников в поэзии Александра Кушнера.
Интермедиальные связи произведений поэта открывают возможность почувствовать
единство культурного поля. «Интермедиальность» мы, вслед за современными учеными, понимаем как специфическую модель «текста в тексте», предполагающую организацию художественного произведения «посредством взаимодействия различных видов
искусств» [1: 152]. Одной из форм таких внутритекстовых взаимосвязей является экфрасис, то есть словесное описание живописного, скульптурного или архитектурного
произведения искусств. Этому явлению посвящено достаточно много научных трудов.
Важную роль сыграл Лозаннский симпозиум, материалы которого были опубликованы
в 2002 году сборнике «Экфрасис в русской литературе» [2]. Появились и отдельные исследования поэтики экфрасиса в творчестве тех или иных писателей. Следует назвать
работы Н. Брагинской, М. Рубинс, Н. Морозовой, А. Хадынской, А. Трушкиной, А. Сидоровой и др. Не остались в стороне от изучения этого явления поэтики и украинские
ученые. Особо хочется выделить статьи И. Заярной, И. Вальченко. Так, в работе И.С. Заярной «Интерсемиотические художественные модели в русской поэзии второй половины
ХХ ст.» предметом исследования стали и некоторые экфрастические описания в творчестве А. Кушнера.
Оригинальная трактовка тех или иных объектов культуры была обусловлена особенностями собственного миропонимания Кушнера, сходством средств художественной
изобразительности, например, тяготением поэта к детализации изображаемого мира.
Это свойство корреспондирует к любимой им голландской живописи, на что обратил
внимание в своей статье А. Пикач: «Любовь поэта к живописи “голландского покроя”
наиболее показательна. Ведь она увековечивает самую что ни на есть живую плоть. Самый откровенный быт возводится в ранг бытия» [3: 12].
Кушнер неоднократно упоминает имена Рембрандта, Вермеера Дельфтского, Гуго
ван дер Гуса, Питера де Хоха и др. Так, известная картина Рембрандта «Ночной дозор»
не только стала предметом описания в одноименном стихотворении, но и определила
название второго его поэтического сборника. Д. Лихачев в статье «Кратчайший путь»
отметил, что в этом стихотворении «рамка условная превращается в рамку вполне реальную: это рама, в которой изображенное, как в «Портрете» Гоголя, становится действительностью, перемешивается с ней, и оказывается возможным разговор автора с персонажем картины» [4: 56]. Анализ стихотворения был дан и в упомянутой выше статье
И.С. Заярной. Автор справедливо указал на то, что «проступающие в описании детали
живописного изображения – “голубые тени башен”, “тяжесть ружей на плече” выстраивают ассоциативную цепочку образов, связанных с обликом самого художника» [5: 6].
Нельзя не согласиться и с тем, что своеобразным центром стихотворения становится
314

образ окна, привлекшего внимание героев кушнеровского произведения. Отмеченные
литературоведом экфрастические элементы, однако, не получили в статье развернутого
комментария. Нам представляется, что обращение к картине Рембрандта было обусловлено стремлением Кушнера осмыслить роль и место художника в окружающем его мире.
Произведение великого голландского художника стало здесь лишь толчком к размышлениям современного поэта. К сожалению, упоминая точно воспроизведенные Кушнером
детали рембрандтовской картины, И.С. Заярная не отметила расхождения в реальной и
воображаемой картине, воссозданной в стихотворении Кушнера.
Известно, что название картине было дано не самим художником. В замысел Рембрандта не входило воспроизведение шествия стражи по ночным улицам Амстердама,
он изобразил дневное выступление стрелковой роты под командованием капитана Франса Баннинга Кока. Свое название картина обрела позднее из-за потускневших красок, что
обусловило ложный вывод о ночном времени действия. После реставрации, произведенной в XVIII веке Ван Дейком, зрителям стал доступен истинный вид этого произведения.
Поэтому Александр Кушнер вполне имел основание начать свое описание рембрандтовской картины со слов «на рассвете». В стихотворении «дозор» возвращается с поля боя
на место своей дислокации («Хорошо! Никто не ранен. / И служебный близок двор»),
на картине же Рембрандта изображено явно противоположное направление движения:
офицеры стрелковой роты находятся в возбуждении, предвкушая скорое выступление.
Об этом свидетельствуют производимые ими действия: они готовят оружие, яростно жестикулируют. Картина передает шум разговоров, лай собаки, бросающейся на барабанщика, возвещающего начало выступления стрелков. Многофигурная композиция этого
живописного произведения весьма экспрессивна.
Кушнер в своем стихотворении, напротив, подчеркивает благополучный исход похода стрелков. Для него важно, что все герои живы и в дневном свете рассеивается чувство
страха: «Город виден и нестрашен. / Не такой, как при свече». Поэт стремится гармонизировать воспроизводимую в стихотворении жизнь средневекового голландского города,
насытить ее бытовыми деталями. Этим мотивировано появление в стихотворении образа
города с его башнями, сапожной вывеской, старой каланчой, шторкой, скрывающей немеркнущий свет свечи в окошке.
Эти и другие отличия не дают нам права утверждать, что все стихотворение Кушнера
является полноценным экфрасисом картины Рембрандта. Скорее в нем использованы
лишь элементы экфрастического описания, необходимые для выражения собственных
мыслей поэта и построения самостоятельного лирического сюжета. Так, Кушнер вводит
в свое произведение образ окна, излучающего свет в рассветном полумраке и тем самым
привлекающего внимание воинов. В реальной картине голландского художника окно отсутствует. Изображенная на переднем плане группа амстердамских стрелков выхвачена
из темноты ярким снопом света, источник которого остается неизвестным и вряд ли может быть идентифицирован с освещенным окном.
В восприятии Александра Кушнера картина приобретает иное звучание, поскольку поэт и художник преследовали разные цели. Рембрандт пытался совместить в своей
картине два жанра – портретный и исторический. Именно поэтому групповой портрет
амстердамских стрелков получил такую динамичность, не свойственную традиционному на то время портретному искусству. Кушнер ставит иную задачу: вывести на пер315

вый план образ самого художника, подчеркнув при этом нетленность и непреходящую
значимость истинного произведения искусства. Этим обусловлено стремление поэта
усилить драматическое начало в своем описании картины. Так в стихотворении появляется диалог капитана со своим подчиненным. Возможность диалогического элемента в
композиции стихотворения оправдана содержанием самого первоисточника. На картине
Рембрандта обсуждают грядущий поход не только центральные персонажи – капитан
Франс Баннинг Кок и лейтенант Вильхем ван Рейтенбюрх, – но и многие другие герои
произведения. В стихотворении Кушнера, рассуждая о том, кто этот бессонный житель
города, скрывающийся за занавесками светящегося окна, каждый из собеседников высказывает свое предположение:
«Кто он, знахарь иль картежник,
Что не гасит ночью свет?» –
«Капитан мой! То художник.
И, клянусь, чуднее нет.
Никогда не знаешь сразу,
Что он выберет сейчас:
То ли окорок и вазу,
То ли дерево и нас.
Не поймешь, по правде, даже,
Рассмотрев со всех сторон,
То ли мы – ночная стража
В этих стенах, то ли он» [6: 66-67].
Обращает на себя внимание, что в уста офицера Кушнер вкладывает не только упоминание о характерных для голландской живописи жанрах натюрморта и портрета, но
и размышления о том, кто же на самом деле является истинным хранителем истории
города – защищающие его солдаты или бессонный художник, стремящийся запечатлеть
судьбу и быт своего народа.
Перу поэта принадлежит и стихотворение «Молодой Рембрандт с кошачьими усами» [7: 147-148], в котором Кушнер размышляет о прекрасной беззаботной поре юного
художника: «Хороша доверчивость с горячими глазами!». Как известно, Рембрандт создал множество автопортретов. Вероятнее всего, Кушнер описывает картину 1634 года.
На ней изображен молодой художник в меховой накидке, бархатном берете, о котором
Кушнер отзывается: «Шляпу так носить, как он, никто не будет, точно. / Бархатную, с
мягкими, рифлеными полями». Поэт обращает внимание и на цветовое решение картины. За «табачным цветом» и вдумчивым взглядом, по его мысли, кроется жизнеутверждающее ощущение собственных творческих возможностей, желание преодолеть все препятствия, вступить в противоборство с судьбой и, может быть, одолеть ее: «Поиграй,
судьба, со мной, – просил, – еще немножко». Кушнер придерживается мнения, что никто
не должен быть подвержен осуждению, «тем более заочно». Неуместно критиковать художника, «зная, как потом сгустится мрак…» в его нелегкой жизни. Рассматривая портрет молодого человека, поэт словно вспоминает жизненный путь великого художника
со всеми его взлетами и падениями.
На протяжении всей жизни Александр Кушнер не перестает восхищаться талантом
голландских мастеров. Не только Рембрандт, но и другие художники этой школы живо316

писи привлекают его внимание. Так, в стихотворении «Питер де Хох оставляет калитку
открытой» [8] Кушнер вновь использует экфрасис для того, чтобы передать свое впечатление от немеркнущей прелести картин художника. При этом поэт обращает внимание
на самый частотный прием в творчестве Питера де Хоха – изображение открытой двери,
за которой зрителю открывается целый мир: «Этот прием, для того и открыта калитка, /
Чтобы почувствовал зритель объем и сквозняк. / Это проникнуть в другое пространство
попытка, – / Искусствовед бы сказал приблизительно так».
В стихотворении Кушнера возникает «дворик с кирпичной стеною увитой, / Зеленью, улочка с блеском ее золотым». Это описание восходит к картине Питера де Хоха
«Хозяйка и служанка во внутреннем дворике». На ней изображена бытовая сценка, фоном для которой становится уютный дворик с шахматным мраморным полом, красная
кирпичная стена домика с полумраком открытого дверного проема, пышная зелень деревьев. Характерно, что в статью «Дельфтский мастер», посвященную творчеству Вермеера Дельфтского, Александр Кушнер тоже включает экфрасис этой картины Питера
де Хоха: «…там, за открытой узкой дверью, ведущей из дворика на улицу, проступают
дерево, канал, дом на противоположной стороне канала, по-видимому, с таким же двориком и с такими же обитателями…» [9: 245].
Голландская «подробность» бытописания соответствует его собственной поэтической манере: «Виден насквозь этот мир – и поэтому странен, / Светел, подробен, в проеме дверном затенен. / Ты горожанка, конечно, и я горожанин, / Кажется, дом этот с
давних я знаю времен». В таком привычном мироустройстве и хранится, по мысли поэта,
истинная тайна бытия: все минет, но красота останется в вечности:
Главная тайна лежит на поверхности: прятать
Незачем: видят и словно не видят ее.
Скоро и мы этот мир драгоценный покинем,
Что же мы поняли, что мы расскажем о нем?
Смысл в этом желтом, – мы скажем, – кирпичном и синем,
И в белокожем, и в лиственном, и в кружевном!
В стихотворении, посвященном художественному миру Питера де Хоха, упоминается и другой любимец Кушнера – Вермеер Дельфтский: «Питер де Хох оставляет калитку
открытой, / Чтобы Вермеер пришел в нее следом за ним». Современник де Хоха Вермеер
Дельфтский тоже прославился в области жанровой живописи. Его бытовые сценки стали
образцом этого направления голландского искусства. Кушнер пристально всматривается
в любимые полотна и замечает на них то, что почти всегда уходит из поля зрения обычного зрителя. Так, характеризуя в упомянутой выше статье картину Вермеера «Женщина, взвешивающая жемчуг», поэт неожиданно переводит маленькую бытовую сценку в
разряд эпического повествования о смысле человеческой жизни: «Женщина, взвешивающая жемчуг на маленьких весах, написана на фоне картины, изображающей сцену Страшного Суда: праведники слева, с воздетыми к Божьему престолу руками, будут
взяты на небо, грешники справа, заламывая руки, ничего хорошего не ждут. У женщины
из-под темно-лиловой бархатной накидки проступает вздутый живот. Не жемчуг лежит
на весах, а судьба ее будущего ребенка» [9: 230]. «Пристальное зрение» художников – вот
что так ценит Кушнер в работах старых голландских мастеров.
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Иные аспекты творчества отмечены в стихотворении, посвященном художнику другого времени и жизненного пространства – Винсенту Ван Гогу. В стихотворении «Зачем
Ван Гог вихреобразный…» [7: 39] Кушнер обращается к нескольким картинам этого
крупнейшего представителя постимпрессионизма. Поэт стремится показать наиболее
характерные черты его художественной манеры. Так, уже в названии стихотворения
Кушнер отмечает в качестве особенности стиля голландского мастера «вихреобразность», которая проявляется и в пейзажах, и в портретах, и в жанровых картинах художника. Стихотворение начинается с размышлений о вангоговском «Автопортрете с перевязанным ухом» (1889). На сегодня известны 35 автопортретов художника. Но внимание
Кушнера не случайно привлекает именно эта картина. Она давно признана одним из
лучших автопортретов художника. История ее создания связана с трагическими событиями жизни Ван Гога – его пребыванием в психиатрической клинике. Не удивительно,
что эта картина вызывает у поэта «тоску неясную». Кушнер отмечает интенсивность желтого цвета, присущего основному фону картины, выделяет в качестве зрительного образа
«зеленую куртку», позволяющую, по его меткому замечанию, сравнить героя картины со
«старухой». Поэт точно передает эмоциональное настроение картины. Ван Гог оказывается настолько близким, что становится неотъемлемой частью его жизни. Пространство изображения словно включается в действительность реального бытия автора стихотворения:
«Перевязав больное ухо, / В зеленой куртке, как старуха,/ Зачем глядит он мне вослед?»
Вторая строфа тоже начинается с анафорического вопроса «Зачем?», который открывает серию экфрастических характеристик картины Ван Гога «Ночное кафе» (1888).
Кушнер достаточно точно воспроизводит содержание этого живописного полотна, привнося при этом определенный элемент субъективной оценочности: «Зачем в кафе его
полночном / Стоит лакей с лицом порочным? / Блестит бильярд без игроков? / Зачем тяжелый стул поставлен / Так, что навек покой отравлен, / Ждешь слез и стука башмаков?»
Сам художник в письме к брату Тео от 15 августа 1888 года, казалось, дал ответ
на возможные вопросы интерпретаторов его произведения: «В моей картине «Ночное
кафе» я пытался показать, что кафе – это место, где можно погибнуть, сойти с ума или
совершить преступление» [10]. Такое объяснение вполне соотносимо с тем чувством
тревоги, которое возникает в душе героя стихотворения Кушнера. При этом повторяемый в этом произведении вопрос «зачем» обусловлен желанием понять причины непреходящей актуальности творчества Ван Гога. В интерпретации Кушнера покой современного человека, созерцающего картину художника, может быть «отравлен» даже необычным местоположением изображенного пустого стула. Возможно, отодвинутый стул
сигнализирует о чьей-то ссоре и внезапном уходе? Стулья довольно часто становятся
предметом изображения в творчестве Ван Гога. Как отмечает искусствовед, в «Ночном
кафе» они «смотрятся как символы отсутствия, покинутости, внезапной опустелости»
[11: 267]. Идея «пустого места», тревожившая Ван Гога, нашла свое отражение в упомянутых строках Кушнера.
Последняя строфа стихотворения корреспондирует к двум картинам Ван Гога – портрету доктора Гаше (1890) и одному из пейзажей художника. Оба произведения представлены в стихотворении Кушнера характерными узнаваемыми деталями. Так, вопрос
«Зачем он доктора рисует / С нелепой веточкой в руке?» вполне соответствует композиционному решению вангоговской картины. В «Портрете доктора Гаше» герой изображен
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в задумчивой позе. Подпирая голову рукой, опирающейся на ярко-красный стол, доктор
в другой руке держит зеленую веточку, лежащую тут же. Упоминаемый далее «косой
пейзаж», на фоне которого «Без седока и без поклажи / Спешит коляска налегке», вызывает в памяти картину «Дорога в Овере после дождя» (1890), на которой изображен
экипаж, пересекающий нарезанные косыми полосами поля.
Обратившись к полотнам Ван Гога, Александр Кушнер стремился не столько представить подробное описание этих картин, сколько передать собственное впечатление от
них, что вполне отвечало импрессионистической природе произведений художника.
Творчество Ван Гога вдохновляло и такого взыскательного ценителя живописи, как
Арсений Тарковский. Он тоже в стихотворении «Пускай меня простит Винсент Ван-Гог»
[12: 54-55] обратился к образу великого художника. Тарковский попытался воссоздать в
памяти читателя характерные образы его картин: это и пыльные крестьянские башмаки,
которые стали сюжетом шести произведений художника, и «закрученный, как пламя,
кипарис» с лимонной кроной на фоне темно-синего неба, тоже «вихреобразный», если
провести параллель с кушнеровским восприятием творческой манеры Ван Гога. Однако
стихотворения этих двух поэтов отличаются по своей художественной задаче. Экфрастические описания Александра Кушнера обращены, прежде всего, к эстетике живописца,
его художественному миру, вопросам бытия. В произведении Тарковского преобладает
этический пафос, усиленный анафорой:
Пускай меня простит Винсент Ван-Гог
За то, что я помочь ему не мог,
За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,
За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,
За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться.
Возложенная на себя ответственность за несовершенное мироустройство мотивирует чувство невольной вины в гибели далекого незнакомого человека. Тарковский акцентирует мысль на том, что трагическая судьба Ван Гога составляет и часть его собственного бытия: «Унизил бы я собственную речь, / Когда б чужую ношу сбросил с плеч». Не
удивительно, что в финале стихотворения автор подчеркивает близость позиций поэта
и художника: «А эта грубость ангела, с какою / Он свой мазок роднит с моей строкою,
/ Ведет и вас через его зрачок / Туда, где дышит звездами Ван-Гог». Последние слова
стихотворения корреспондируют к замечательной картине Ван Гога «Звездная ночь», в
которой художник сумел проникнуть в тайну мироздания.
Неповторимая индивидуальная манера письма Ван Гога по-своему показана в произведениях двух поэтов. Тарковский использует живописные аллюзии для того, чтобы
ввести читателя в образный мир художника и заставить почувствовать сопричастность с
судьбой Ван Гога, ощутить боль невосполнимой утраты. Экфрасисы Кушнера заставляют размышлять об экзистенциальных проблемах человеческого отчуждения, тонко прочувствованных и переданных на полотнах нидерландского художника.
Подводя итоги, можно сказать, что в поэзии Александра Кушнера экфрасис занимает
важное место, способствуя созданию визуальных образов полотен великих художников.
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С помощью слова Кушнер стремится сохранить в памяти людей лучшие образцы человеческого творчества. Поэт выделяет в произведениях, прежде всего, те аспекты, которые близки его собственному поэтическому видению. Это и предметная детализация
изображаемого мира, и внимание к колористическому восприятию действительности, и
умение мгновенно выхватить из потока жизненного бытия наиболее значимые моменты.
Так формированию его художественного космоса способствует беспрерывный диалог с
произведениями его предшественников.
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LUX EX ORIENTE: РОМАНТИЧНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА
У матеріалі статті розглядається національна специфіка українського романтизму на тлі «Схід – Захід».
Ключові слова: романтизм, орієнталізм, іншонаціональні мотиви.
В статье рассматривается национальная специфика украинского романтизма на
основе “Восток – Запад”.
Ключевые слова: романтизм, ориентализм, инонациональные мотивы.
The article deals with the national specifics of Ukrainian romanticism on the basis of the
“East - West”.
Key words: romanticism, Orientalism, non-indigenous motifs.
Уже за перших князів київської доби Україна була ареною постійної боротьби між
елементами європейськими й азіатськими – орієнтальними, між світом грецько-римської
культури та світом хозарсько-арабським. Реальності буття українського народу в ХVІ –
ХVІІІ ст., постійне протистояння мусульманським сусідам породили велику кількість
різних фольклорних творів: дум, історичних пісень, лірики, оповідань, в яких по-різному
відбився український орієнталізм.
Сутність романтичного мистецтва цікавила дослідників різних епох і поколінь. Особливості українського романтизму досліджували М. Попович, Т. Бовсунівська, Є. Нахлік,
В. Скуратівський, Я. Мишанич, Д. Наливайко, Р. Мовчан та інші. Так, Т. Комаринець дослідив український романтизм у загальнослов’янському контексті і визначив його як боротьбу “проти колоніального гніту та іноземного засилля, за національне самовизначення” [2; 11]. Однак романтизм у системі українського орієнталізму зламу століть ще й досі
залишається на маргінесі досліджень. Саме тому мета нашого наукового пошуку полягає
у виявленні національної специфіки українського романтизму на тлі “Схід – Захід”.
У творах, де йдеться про визвольну боротьбу та колоніалізм, часто зображувались
інонаціональні персонажі (“бусурмани”, “ляхи”, “мусульмани”, “католики” та ін.). У
давній літературі зафіксовані екзотичні елементи з життя та побуту різних націй. У філософських творах Г. Сковороди (“Розмова про премудрість. Мудрість та людина”) наявні
перші в українській літературі висловлювання про Китай та символічні образи чужоземців, які мандрували по Індії. Слідом за Г. Сковородою І. Котляревський також у своїх
художніх творах яскраво зобразив життя інших народів.
Однак найяскравіше орієнталізм виявися у творчості прозаїків і поетів романтичного
напрямку, які прагнули ввести у рідну літературу топоси інших народностей як спосіб
“європеїзації” культурно-літературного життя на Україні. Так, Марія Моклиця проаналізувала закономірність зміни епох античного й середньовічного дискурсу, внаслідок чого
культура Європи ущільнюється і, починаючи саме з доби романтизму, література набирає яскраво національних ознак: “У добу романтизму стає очевидним механізм доручен© Останіна Г.Г., 2012
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ня кожної культури до загального процесу. Сутність руху – у процесі самоусвідомлення
окремої особистості, окремої нації і європейської культури загалом. Романтизм окреслив
основоположну цінність культури – людську індивідуальність, визначив головні умови
для її розвитку і реалізації – індивідуальну та національну незалежність. Починаючи
від романтизму, літературний процес Європи на очах ущільнюється” [6; 95]. Мирослав
Шкандрій у добі романтизму розрізнив агресивний та захисний націоналізм, що яскраво
проявився в українській літературі.
Уже початківці українського романтизму (Л. Боровиковський, І. Срезнєвський, Є.
Гребінка, О. Шпигацький, А. Могила) зверталися до екзотичних орієнтальних реалій.
Поодинокі інонаціональні мотиви присутні і у творчості романтиків харківської школи.
У поезії романтичного візіонера містика європейського типу Миколи Костомарова наявний паралелізм “чуже – своє” у творах на національно-визвольну тематику: “Максим Перебийніс”, “Грецька пісня”, “Давнина”, “До Марії Потоцької” та інші. Однак збудувати
романтичну опозицію “Україна – чужина” вдалося Олександру Афанасьєву-Потоцькому
у поетичних творах “Шевченкові”, “Прощання”, “К Тереку”. Микола Жук (“Безбатченко”) та Олександр Корсун (“До Шевченка”, “Дорошенко”) продовжили визвольний ряд
українського письменства.
Поетична творчість Тараса Шевченка презентувала широкий діапазон інонаціональних мотивів та образів з усілякими естетичними оздобами, що неабияк збагатило український літературний тезаурус. Неординарна “матриця” (поняття Володимира Погребенника) його творів вражає, це – польсько-українська тематика (“Тарасова ніч”, “Гайдамаки”, “Никита Гайдай”, “Швачка”, “Полякам”, “Буває, в неволі іноді згадаю…” та ін.),
національно-визвольна боротьба козаків проти турків (“Іван Підкова”, “Гамалія”); російськоімперська проблематика та зіткнення ментальностей (“До Основ’яненка”, “Катерина”, “Сон”, “Тризна”, “Москалева криниця”, “Неофіти”, “Юродивий” та ін.), роздуми
над історичною долею України на рівні стосунків із сусідніми народами (“В казематі”,
“За байраком байрак” та ін..); казахська образність (“У Бога за дверима лежала сокира…”, “Думи мої, думи мої…” та ін.). У Шевченка поняття “народ” трактується у цілком
романтичному дусі: як уся часовопросторова спільність. Він шукав у чужому загальнолюдське і не прагнув якнайглибше розкривати образи “іншого”. Цілком справедливо
сучасний дослідник Мирослав Шкандрій назвав творчість Тараса Шевченка “протестом
проти колоніальної війни”, а наймогутнішим антиколоніальним твором визначив поему
“Кавказ”: “Образ Тараса Шевченка як національного поета тісно пов’язаний з тим, що
він відкидав імперську парадигму завоювань та асиміляції і утверджував замість неї
контрнаратив, що легітимував місцеву національну боротьбу” [8; 219].
Захоплення орієнтальним у Тараса Шевченка відбулося ще до заслання, а методи
нищення чужої культури були йому знайомі на власному досвіді: “…Т. Шевченко був
свідком становлення сходознавчої науки в Росії, завданням якої було передусім підготовка для подальшого просування російського імперіалізму вглиб Середньої Азії, а не
вивчення духовної скарбниці Орієнту, чим зайнялися передові вчені дещо пізніше. Через
те свої естетичні враження від Сходу, вилиті в поетичних строфах та численних малюнках, поет-каторжник доніс до рідного народу крізь призму трагедії, в похмурих тонах. Це
переважно крик душі, а не те замилування, в результаті якого вся Європа в часи Гейне
стала перед загадковим Сходом на коліна” [1; 125].
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Орієнталізм Тараса Шевченка мав європейське спрямування: “У його творах зустрічається цілий ряд географічних назв, пов’язаних з арабськими землями, такі як Сирія,
Египет, Палестина, Ліван, Ассирія, Єрусалим, Вавилон, Пальміра, Сахара, Кармель, Назарет, Єлеон” [5; 215].
Інонаціональний дискурс українського романтизму наявний і у поезії “Руської трійці” у формі опозиції “минуле – сучасне”. Так, Маркіян Шашкевич (“Згадка”, “Мадей”,
“О Наливайку, Хмельницького обступленіє Львова”, “Болеслав Кривоустий під Галичем,
1139”) оспівував визвольну боротьбу українського народу проти татар, де домінують
патріотичні гордощі та туги. Микола Устиянович (“Той, кому з маленьства зірниця…”,
“Народний дім”, “Вістки з чужини”, “Ванда з Ваньком не проживає…”, “Путь на полонину”, “Битва над калкою” та ін.), Яків Щоголів (“Неволя”, “На згадування Климовського”, “Гречкосій”, “Безрідні” та ін.), Антін Могильницький (“Згадка старовини”, “Ученим
членам Руської Матиці (Нового року 1849)”, “Судьба поета”), Степан Руданський (“Пісня”, “Сербська пісня”), Юрій Федькович (“Виправа в поле”, “Під Маджентов”, “З-під
юга”, “Товариші” та ін.) створили “природний” образ людини-борця, яка прагнула знищити синдром національної меншовартості українців.
Антиколоніальними мотивами сповнена також творчість провідних українських
письменників-реалістів другої половини ХІХ століття.
Письменник-європеїзатор Пантелеймон Куліш у ліричних та ліро-епічних творах
порушував проблеми колоніального стану Батьківщини. Конфрантивні українсько-польські стосунки майстерно зображені побутописцем у поемах “Солониця”, “Кумейки”,
“Настуся” та “Великі проводи”. Інколи він удавався до гіперболізації величі України у
порівнянні з іншими народами. У поемах “Магомет і Хадиза”, “Маруся Богуславка” Куліш виступив справжнім знавцем турецької культури, бо місцевий колорит зображуваного формується за допомогою географічних, краєзнавчих, етичних та етнологічних орієнтальних векторів. Саме у цих поемах Куліш-побутописець створив філософію нового
закону взаємин між народами, яка ґрунтується на любові, злагоді, братерстві та єдності
загальнолюдських цінностей Корану та Біблії: “ Викопав я їм колодязь в житейській пустині, / Щоб між запеклих сердець-каменюк на Вкраїні / Добрій душі одинокій від згати
не вмерти, / І надписав я на нім: “Благотвори і по смерті!””[1; 148]. Орієнтальна теорія
Кулішевих творів базується на філософських законах аверроїзму, де людина має можливість пізнавати вічні істини світу (в основі лежить споглядання та мислення): “Філософське трактування українсько-турецьких взаємин здійснюється в ключі чисто східної
теорії, яка надавала пальму першості в пізнанні – розумові, а у взаєминах між людьми
– коханню та любові” [1; 145].
Однак Кулішеві погляди на імперіалізм та “орієнтофільство” (М. Шкандрій) були доволі суперечливими: як романтичний націоналіст він прагнув будь-яким чином зберегти
унікальність українського “народного духу”, а як просвітитель закликав до будівництва
високої культури на європейських взірцях.
Рання лірика та ліро-епос Івана Франка характеризуються романтичним характером
та інонаціональною тематикою. Тема пролиття “братньої крові” наявна у таких творах:
“Чигиринський хрест”, “Задунайська пісня”, “Коляда”. Цикл “Україна” та збірка “З вершин і низин” висвітлюють колоніальний стан нашої держави, прагнення українського
народу виборити батьківщині довгоочікувану волю. Сучасники помітили східний талант
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Івана Франка. Так, Агатангел Кримський першим подав літературознавчу характеристику арабської казки “Абу-Касимові капці” на український лад: “Автор позичив з арабської
казки самісіньку фабулу. Він її прибрав у прекрасну поетичну форму, надав їй великого
драматичного і психологічного інтересу, закрасив іще й гумором, і збудував на непретензіональній чужій фабулі самостійний твір, високо поетичний, високої художницької
вартості” [3; 461 – 462]. Критик закинув Іванові Франку цілковито художній націоналізм:
“Через те, малюючи життя східне, він показує його нам крізь призму руську; таким способом ми увесь час почуваємо, що перед нами переходить не просто східне життя, а східне життя, описане щирим русином, а через те Франків Багдад не є для нас чуже місто, а
є в певній мірі наше рідне” [3; 462]. Однак це була проблема не лише І. Франка. У східні
реалії вписували національні питання і М. Грушевський, М. Куліш, Леся Українка, А.
Кримський та ін.
Одним із перших у сучасному літературознавстві розглянув орієнтальні твори
І. Франка в антропологічному коді Ігор Папуша. Дослідника у першу чергу зацікавили
переклади Івана Франка як історико-літературні факти письменницьких спроб подати
українській літературі індійські тексти: “Рігведу”, “Махабхарату”, “Сакунталу”, “Царя
Випащита у пеклі”, “Царя і аскета”, “Багача і мудреця”, “Мару і Будду” та ін. Код розкривається як демократизації літератури: “… така комунікативна конвенція, учасником якої
може стати кожен без різниці нації та культури. Антропологічний код не орієнтований на
врахування і відтворення глибинних індивідуальних характеристик текстів при їх рецепції” [7; 10]. Тобто це не значить, що митець, функціонуючи в антропологічному коді, має
право спотворювати текст, а навпаки у цьому випадку будь-яке естетичне явище повинно
набувати найважливішої цінності – доступності.
Саме тому, як переконливо довів дослідник, на цьому ґрунті І. Франкові не має рівних: “Він підходив до того чи іншого художнього твору з настановою “перетягти його
якомога на загальнолюдський грунт”. Тому особливістю Франкової рецепції інонаціональних (і взагалі “іноавторських)” текстів була певна індиферентність до глибинних,
індивідуальних характеристик тексту. Для Франка важливо було відтворити в загальних
рисах “саму річ”, а не текст у всій його самобутності та оригінальності” [7; 11]. Він
охарактеризував естетичний код Франкової свідомості як такий, що передусім мав мету
зближувати, об’єднувати та споріднювати людей.
Отже, орієнтальні твори І. Франка не лише зберігають історико-літературне значення та залишаються фактами першої спроби в історії української літератури перекладу
індійського письменства, а й наділені дивовижною художньою функцією – вони “керують” потоком читацьких асоціацій. Його праці характеризується гуманістичною ідеєю
інтернаціонального єднання усіх народів.
Реалісти старшої генерації продовжували урізноманітнювати поетичну думку за рахунок інонаціональних сюжетів, мотивів, образів тощо. Так, у творчості П. Грабовського
наявні текінська, бурятська та сибірська теми (“Червоний жупан”, “Текинка”, “Бурятка”); колоніальні проблеми, що знищують цілі народи набувають інтернаціонального
звучання (“До Б. С.-го”, “Народові єврейському”, “Ти – за Байкал, а я за Лену Розтечемось по чужинам”). Китайські мотиви наявні у творчості О. Романової, М. Чернявського,
де також лунають колоніальні проблеми.
Східні любовні мотиви також не оминули українського читача. Так, К. Білиловський
відкрив реципієнтові орієнтальні мотиви у вірші “Агат”, О. Маковей у творах “Чорно324

горка” та “Іспанський романс”. Останній також збагатив українську літературу індійськими мотивами (“Гімн богові огня”), італійськими (“Малярія в Мареммах”), арабськими (“Місіонер”).
Отже, універсалізація української літератури почалася з часів Тараса Шевченка, який
творчо і продуктивно опрацював світовий історичний досвід. Бінарна опозиція “світова
літератури” – “українська література” почала поступово згасати.
Рання лірика й віршована епіка Лесі Українки збагатила українську літературу античними мотивами (“Самсон”, “Ніобея”, “Триптих”), кримськотатарськими (“Бахчисарайський дворець”, “Бахчисарайська гробниця”), болгарськими (“Віла-посестра”),
єгипетськими (“Таємний дар”, “Весна в Египті”), італійськими (“Тебе не бачу, хоч вікно низенько…”, “Бранець”). Вона також прагнула розірвати колоніальні пута у творах
“Пісні про волю”, “Казка про Оха-чародія”, “Казочка про край царя Гороха”, “Бояриня”,
“Камінний господар”).
Східні стежини Лесі Українки визначені сучасною дослідницею Оленою Огневою,
яка разом із поетесою “мандрувала” світами Стародавнього Сходу. Вона відшукала особистий індивідуальний шлях Лесі Українки до інших культур і народів: “Схід в особистому життя Лесі Українки розпочинається з дитячих (власне, вони залишилися на рівні
підсвідомості), що, поза всяким сумнівом, заклали підґрунтя для сприйняття чужого
світу, формування уявлень так званого біблійного Сходу і його, сучасного поетесі, втілення в єврейських, ортодоксальних хасидських та караїмських общинах, тобто всього
того, що можна було спостерігати у буденному житті українських міст і містечок “черты
оседлости”” [4; 9]. Дослідниця обґрунтовано пов’язала Схід у творчості Лесі України з її
приватним життям: “В юнацькі роки відбувається знайомство зі Сходом іншого ґатунку
на північному березі Чорного моря, куди Леся Україна виїздила на лікування. Йдеться
про мусульманський Схід… Подальший розвиток хвороби змусив Лесю Українку, вже
зрілу творчу особистість, опинитися в Єгипті, в одному із визначних центрів не тільки
ісламського Сходу, але й арабської культури” [4; 9]. Як наслідок ознайомлення Лесі України з іншими культурами і народами виникли її “Стародавня історія східних народів”,
кримські листи, діалог “Айша та Мохаммед”, повість “Екбаль-Ганем”, геніальна “Лісова
пісня”, цикл “Невільничі пісні”, “Одержима”, “Вавілонський полон”, “На руїнах” та безліч інших творів, а також перекладів.
Поетці вдалося поєднати світову екзотичну культуру із українською так, щоб не загубити індивідуальність рідної нації: “Леся Українка мала дуже широкий кругозір і уміла
бачити світ таким, яким він є чи був. Тож для неї він був близьким і зрозумілим у дименсіях часу і простору. Це у ті часи називали “екзотикою”, її за це критикували, бо не
розуміли. А поетка захоплювалась далекою, часто невідомою цивілізацією, не боялась
загубити у ній своє “Я””.
На нашу думку, важливою є національна складова українського орієнталізму: “…
першим кроком при будь-яких крос-культурних контактах завжди буде пошук знайомого, близького, що був властивий Лесі Українці, яка знаходила своє, рідне, і в татарських
вишивках, і в ліричних піснях давнього Єгипту” [4; 12].
Орієнталізм Лесі Українки характеризується фемінізмом та антинародництвом, культом естетизму та індивідуалізму, де національне та інонаціональне не вступало у дуже
гострі суперечності. В її орієнтальних творах чоловіки в основному зображені деспотичними істотами, а жінки – невпинними борцями патріархального устрою життя.
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На інонаціональні мотиви Лесі України орієнтувались Г. Комарова (“Починок”), Н.
Кибальчич (“Поезії”). Романтичні східні мелодії наявні і в поетичних творах Х. Алчевської (“Туга за сонцем”, “Пісні серця і просторів”, “До Леїли”).
Поетка українського неоромантизму Л. Волошка у своїх творах розмірковувала подібно до Кулішевої філософії про “велику сім’ю” всіх нації (“Не глузуйте, воріженьки”,
“Маніфестація в Києві”). Міжнаціональні стосунки України з іншими державами відбиті
у творах М. Чернявського (“Північний воєвода”, “Царівна”, “Я і чорна, і смуглява”, “Соколині гони” та ін.), В. Щурата (“На трембіті”, “Олекс Довбуш”, “Історичні пісні”), О.
Олеся (“Княжа Україна”, “Будь мечем моїм” та ін.), М. Вороного (“Ліричні поезії”, “В
сяйві мрій” та ін.), С. Черкасенка (“Наша доля”, “Свекрівонька ж дика, люта – Тільки й
думала про згубу…”, “У бурі білій” та ін.).
Молодомузівці П. Карманський (“Просвідчення Сідартха”, “Під дубом Т. Тассо”) та Б.
Лепкий (“Наш Міньйон”, “Рококо”, “Криниця кохання”, “Герта”) збагатили українську літературу німецькими, італійськими та бразильськими сюжетами. У творчості “хатян” також
прослідковуються неукраїнські мотиви (М. Масляк, Г. Чупринка, М. Шаповал, Ю. Будяка,
О. Неприцький-Грановський). Образи інонаціональної фольклорно-міфологічної стихії знайдемо й поетичній творчості українського футуриста М. Семенка (“Я умру”, “Океанія”).
Отже, у добу романтизму виник національно-культурний код українства за рахунок
прагнення українського народу до волі та свободи, виокремлення серед інших етносів.
У романтичній літературі “екзотика” найчастіше щільно прикладалася до рідного ґрунту
(Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров). Митці не скільки намагалися точно відтворити реалії інших “незнаних” світів, скільки прагнули розкрити “світ правди”. Політична
тема у контексті орієнтальних догм та упереджень зазвучала як ніколи гостро. Тобто
тяжка історична дійсність України створила підвалини для виникнення українського
орієнталізму, “дарувала” шанс письменникам збагатити тезаріус української літератури.
Митці у творах на орієнтальну тематику зображували гострі міжнаціональні змагання
українського народу з країнами-сусідами (Т. Шевченко), зруйнували негативні стереотипи щодо мусульманського світу (П. Куліш), орієнтували українську суспільну думку
на Європу (М.Драгоманов), переосмислили мотиви кирило-мефодіївських братчиків та
їх ідейних продовжувачів (І. Франко), прагнули європеїзувати українську культуру тощо.
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(Харьков, Украина)
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ ЕКАТЕРИНЫ

Стаття присвячена розгляду історичних творів Катерини II, їх літературному
аналізу та виявленню ідейно-художньої особливості. Зроблений аналіз допомагає краще
зрозуміти реформи монарха, виявити мету написання хронік, а також очікуваний вплив
на читача.
Ключові слова: історична хроніка, літературний аналіз, письменник-новатор, сюжет, конфлікт.
Статья посвящена рассмотрению исторических пьес Екатерины II, их литературному анализу и выявлению идейно-художественного своеобразия пьес. Проведенный
анализ поможет лучше обосновать проводимые монархом реформы, понять цель написания хроник, а также ожидаемое влияние на читателя.
Ключевые слова: историческая хроника, литературный анализ, писатель-новатор,
сюжет, конфликт.
The article deals with examination of the historical chronicles of Catherine II, their
literary analysis and detection of their ideological and literary identity. The given analysis
helps to justify the reforms of the monarch, understand the aim of her chronicles and find out
the expected influence on the reader.
Key words: historical chronicle, literary analysis, a pioneer writer, plot, conflict.
В 1786 году Екатерина II работала над созданием цикла исторических романовхроник. Практически одновременно автор принялась за работу над тремя хрониками:
«Подражание Шекспиру, историческое представление без сохранения феатральных
обыкновенных правил, из жизни Рюрика», «Начальное управление Олега. Подражание
Шекспиру, без сохранения феатральных обыкновенных правил» и «Игорь», последняя
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так и осталась неоконченной. Обратить свое внимание в сторону жанра исторической
хроники императрицу побудило два обстоятельства. Первое – это желание реформировать русское общество и влиять на умы дворянства и народа в целом с помощью своего
творчества. Основная задача творчества Екатерины II, которая красной нитью проходит
через все произведения императрицы, - это обоснование исконности монархической
власти на Руси, пропаганда покорности, смиренности и восприимчивости к правительственным реформам со стороны русского общества. Вторая причина – это знакомство
Екатерины II со знаменитым английским писателем-драмматургом У.Шекспиром. Мы
склоняемся именно к этой причине, т.к. сама императрица подтверждает эту мысль, размышляя о предпосылках создания пьесы «Рюрик» в одной из своих переписок 1795 года.
«Никто не обратил внимания на эту вещь, и она играна никогда не была… Я не посмела
поместить свои умозаключения относительно Рурика в „Историю“, так как они основывались только на нескольких словах из летописи Нестора и из „Истории Швеции“
Далена, но, познакомившись тогда с Шекспиром, я в 1786 году придумала воплотить их
в драматическую форму».[4]
Итак, первой пробой Екатерины II на поприще жанра исторической драмы была
пьеса «Подражание Шекспиру, историческое представление без сохранения феатральных обыкновенных правил, из жизни Рюрика», написанная в 1786 году. Уже из названия
видно, что императрица не скрывает предпосылок возникновения этого произведения
и открыто указывает на источник своего вдохновения – пьесы У. Шекспира, а именно
исторические драмы «Генрих IV» и «Генрих V». Екатерина позаимствовала у английского драматурга не только манеру письма и особенности построения сюжета, многие
эпизоды в пьесе императрицы практически дословно повторяют ситуации, описанные
У. Шекспиром. И все же в процессе создания пьесы «Из жизни Рюрика…» Екатерина II
проявила себя как писатель-новатор. В основе сюжета пьесы лежит знаменитая легенда
о Вадиме, описанная однажды летописцем Нестором. Согласно приданию в 862 году
после смерти князя Новгородского, варяги были призваны, дабы возглавить Новгород.
Однако несколько позже между новгородцами оказалось много недовольных самовластием Рюрика и прибывших с ним сородичей. Под предводительством Вадима вспыхнуло восстание в защиту утраченной народом вольности. Восстание было подавлено, а его
предводитель Вадим убит Рюриком. Именно императрица была первой, кто обратился к
этой теме и превратил ее в одну из основных сюжетных линий произведения. Позже эта
тема станет любима многими русскими поэтами и писателями, в числе которых Яков
Княжнин, Мария Семенова и даже такие великие русские писатели как М. Лермонтов и
А. Пушкин.
Пьеса «Из жизни Рюрика…» интересна тем, что, во-первых, Екатерина представляет
совершенно иную, свою трактовку легенды о Вадиме. В ее видении Вадим обретает княжеский титул и находится в родстве с Рюриком. Во-вторых, акцент в сюжете пьесы несколько смещен от описания восстания Вадима в сторону детализации процесса заполучения власти Рюриком и его сородичами. Согласно сюжету пьесы варяги были призваны
в Новгород после смерти Гостомысла. Прибыв в Новгород, Рюрик немедля распределяет
владения между своими родственниками и отправляет их в свои владения. Отличие от
исходной легенды состоит в том, что все старейшины и воеводы несказанно рады появлению Рюрика «Да здравствует Рюрик, Великий Князь Новгородский и Варягорусский!»
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[стр. 141] И на все уговоры Вадима поднять восстание отвечают они резким отказом!
«Народы, приобвыкши повиноваться Государю деду твоему, не поважены иметь тут прение, где следует исполнять его волю; кто из нас не умеет повиноваться, тот не способен
другими повелевать…» В эти строки Екатерина вкладывает тайный глубокий смысл, который должны были уловить читатели. Лишь покорный и смиренный народ может быть
счастливым и процветающим. Через повиновение можно прийти к успеху, наградам и
похвале. Деяния монарха неоспоримы и верны. Изменила Екатерина и концовку восстания. В отличие от описанных Нестором событий, в трактовке императрицы Рюрик дарует жизнь Вадиму «…Теперь судите сами, отдам ли я на осуждение брата моего двоюродного, Князя Вадима. Бодрость духа его, предприимчивость, неустрашимость и прочия
из этого истекающия качества могут быть полезны государству впред… Освободите его
из-под стражи и пошлите о сем сказать в Новгород, куда я сам сей час поеду». [стр. 161]
Наделяя таким великодушием своего героя, Екатерина II еще раз пытается подчеркнуть
исконность монархической власти на Руси, а обоснование причин помилования Вадима
указывают русскому обществу, что только через пользу государству можно заслужить
благосклонность монарха. Образ справедливого монарха пропагандируется автором не
только в конце пьесы, восхваление правителя, его наилучших качеств, встречается на
протяжении всего повествования. Так, например, жена Рюрика Едвинда, рассуждая над
тем как поступить князю с Вадимом, так характеризует своего мужа-монарха: «…прости
мне, государь, что я так смело изъясняюсь, ты не токмо любишь слышать правду, ты
поощряешь всех своим снисходительным обхождением говорить истину, дерзость одна
тебе противна, ее ты прекращаешь по должности». Да и сама Едвинда, будучи знатного
происхождения наделена исключительно положительными и лучшими качествами. «О,
коль приятно мне, Едвинда, видеть в душе твоей при каждом случае чувствительность,
милующую человечество!». Таким образом, Екатерина II указывает на то, что монарх не
может быть нечестивым человеком, он наделен лишь лучшими качествами и соответственно все решения, принятые им верны и неоспоримы.
В этом же 1786 году в свет выходит еще одна историческая драма Екатерины II «Начальное управление Олега. Подражание Шакеспиру, без сохранения феатральных обыкновенных правил». Эта хроника является логическим продолжением темы русских правителей, затронутой в предыдущей пьесе. Историческая драмма «Начальное управление
Олега» состоит из пяти действий и посвящена описанию начала правления князя Олега.
Как гласит придание, когда князь Рюрик занемог, он передал власть своему шурину, Олегу князю Урманскому. Выбор Рюрика был вполне обоснован, так как сын его Игорь был
юн и не мог держать вверенные ему земли в порядке.
Пьеса «Начальное управление Олега» интересна тем, что Екатерина II перед началом повествования поместила пояснительную главу, в которой обосновывает свои отступления от исторической действительности и настаивает на том, чтобы ее произведение
расценивалось все же как историческая хроника.
Итак, сюжет пьесы основан на изложении правления князя Олега. Получив во владение русские земли, князь Олег начинает свое правление с объезда земель и закладывания новых городов. Так, первой остановкой владыки стало «место, где реки Москва,
Яуза и Неглинная соединяются» [c.166]. Здесь мы встречаем бояр русских, которые и
сообщают о намерениях Олега. «И на сем месте, где реки Смородина, или Москва, Яуза
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и Неглинная соединяются, он намерен сего дня еще заложить город». [167] Речь идет о
городе Москва, о чем Екатерина II указывала еще в своих «Записках». В этом же явлении
мы находим и первую характеристику князя Олега. «Олег муж мудрый и воин искусный
и храбрый». [167] Как и в пьесе «Из жизни Рюрика», Екатерина II наделяет правителя
исключительно положительными качествами и тем самым продолжает внедрять в массы
образ «справедливого монарха», власть которому дана Богом.
Во втором явлении пьесы мы находим небольшие расхождения с исторической действительностью, описанной в хрониках Нестора и даже «Записках» самой императрицы.
Князь Оскольд, вернувшись из Царьграда решает приобщить жителей Киева к Христианской религии не уведомив о своих намерениях Олега. Киевляне сообщили об этом
князю, что вызвало его негодование. Приехав в Киев, князь Олег и его племянник Игорь
вызываю Оскольда на откровенный разговор, в результате чего Оскольд уходит с Уграми,
проходящими в это время через Киев. Именно в этом факте заложено несоответствие с
реальными событиями. Как отмечено в «Записках» Екатерины II, Оскольд был убит при
смене власти в Киеве.
Помимо описания исторических событий и особенностей правления Олега, Екатерина II вводит в сюжет пьесы любовную линию – женитьба Игоря и Прекрасы. Согласно
истории этот факт не мог быть реален, так как Игорь был слишком мал для женитьбы.
Однако, этот эпизод введен в пьесу не случайно. С помощью него Екатерина II продолжает пропагандировать образ справедливого, мудрого монарха. Приехав в Киев, Прекраса в разговоре с Игорем, выказывает свое восхищение и благодарность князю Олегу
за оказанную ей честь стать женой его племянника и княжной земель русских. «Позволь,
о Государь, чтоб драгоценным именем дяди, дядьки и попечителя твоего я бы вперед
называлась, дабы благодарность моя к тому, кем я взыскана и выдана, пред светом была
явна».[183] В дальнейшем ходе разговора именно Олег нарекает Прекрасу Ольгой, что
действительно сходно с историей. Пьеса «Начальное управление Олега» заканчивается
тем, что князь Олег наводит порядок в русских землях, укрепляет свое влияние и повиновение народа и в знак этого закрепляет щит Игоря на столбе Иподрома.
Таким образом, можно сделать вывод, что в отличие от «Записок…» Екатерины II,
в которых она дает детальную характеристику истории страны и русского дворянства,
основная задача хроник «Из жизни Рюрика» и «Начальное управление Олега» - отнюдь
не достоверное описание исторических событий из прошлого империи. Екатерина II ставила перед собой совершенно иную цель, посредствам описания важных исторических
событий автор хотела повлиять на умы русского дворянства и донести до них свои идеи
и умозаключения. Несмотря на то, что в творчестве Екатерины II наблюдался небольшой
перерыв, невзирая на тот факт, что жанр произведений императрицы изменился. Цель
ее творений осталась неизменной – это пропаганда правительственных реформ и идей
посредствам литературного творчества. Легкость стиля, отсутствие интриги и примитивность построения пьес делала их доступными для умов разных сословий, а соответственно обеспечивало распространение ее идей по просторам всей империи.
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ВІЙСЬКОВИЙ ПЕЙЗАЖ У ТВОРАХ Ф. СТЕНДАЛЯ
«ПАРМСЬКИЙ МОНАСТИР», Л. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»,
С. ЖЕРОМСЬКОГО «POPIOŁY»
Розкрито роль пейзажу в зображенні військових подій, охарактеризовано типологічні й специфічні особливості змалювання картин природи на фоні картин війни в
романах Ф. Стендаля «La chartreuse de Parme» («Пармський монастир»), Л. Толстого
«Война и мир», С. Жеромського «Popioły» («Попіл»).
Ключові слова: природа, війна, пейзаж, контраст, герой, психологічний стан.
Рассматривается роль пейзажа в изображении военных действий, охарактеризованы
типологические и специфические особенности картин природы на фоне картин войны в
романах Ф. Стендаля «Пармская обитель», Л. Толстого «Война и мир», С. Жеромского
«Popioły».
Ключевые слова: природа, война, пейзаж, контраст, герой, психологическое состояние.
The role of landscape is shown in representation of military events, the typological and
specific particularities in depiction of nature pictures on the background of war pattern are
described in Stendals novels “Parma monasteru”, L. Tolstoi “War and peace”, S. Zheromskii
“Ashes”.
Key words: nature, war, landscape, contrast, character, psychological state.
Проблема зображення військового пейзажу у романі Ф. Стендаля «Пармський монастир» дослідниками творчості французького письменника майже не вивчалася, тому
що, як зазначає Я. Фрід, «и в „Пармском монастыре”, и в других произведениях Стендаль
не описывал пейзаж, а набрасывал несколькими штрихами его образ, впечатление, ко© Остапчук В.В., 2012
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торое он производит на героя, сливаясь с его мыслями и чувствами. Пейзаж у Стендаля
всегда участвует во внутреннем действии…» [10: 367]
Щодо ролі пейзажу в романах-епопеях Л. Толстого і С. Жеромського, то треба зазначити: картина суттєво змінюється. На творчість цих письменників свою увагу звернули
польські, українські та російські дослідники – Б. Бялокозович, П. Хмєльовський, А. Гроджіцький, Е. Ігнатович, К. Хандке, Г. Маркевич, М. Гловінський, О. Окопень-Славінська, Д. Швайцер Н. Гусєв, Л. Гінзбург, Л. Опульська, Ю. Булаховська, Л. Оляндер та
ін. Аналіз цих літературознавчих праць доводить, що пейзажі російського і польського письменників розглядалися всебічно. Більшість учених вказують на те, що пейзаж у
Л. Толстого служить для розкриття морально-психологічного стану героїв. Як зауважує
А. Єсін, «… основное внимание сосредоточено не на самих предметах и явлениях внешнего мира, а на том, как воспринимает их персонаж, какое эмоциональное освещение
и осмысление они получают в его сознании [4: 137]. Своєрідним уточненням до думки
А. Єсіна є міркування Л. Гінзбург, котра зосередилася на філософському аспекті функціонування пейзажу в романі «Война и мир»: «Предметом изображения здесь являются не
отдельные люди, не природа, не обстановка, но именно общее чувство жизни» (курсив
мій – В. О.) [3: 128].
На відміну від рецепції толстовського пейзажу Л. Гінзбург, А. Єсіна та ін., який
сприймався ними з позиції буття, пейзаж С. Жеромського Б. Бялокозовичем, П. Хмєльовським тощо оцінювався переважно в естетичному і психологічному вимірі. Майстерність С. Жеромського-пейзажиста, у тому числі й у «Popiołach», дивувала багатьох
дослідників. Зокрема, С. Адамчевський, відзначаючи незвичайне поєднання в польському романі натуралістичних, повних болю полотен із мальовничими краєвидами писав:
„Ten wielki inkwizytor, pilny opisywacz rozpętanych instynktów krwiożerczych – to przecież
zarazem poeta...” [11: 291]1. «Popioły» у зв’язку з цим називали „liryczno-dramatyczną
rapsodią polską okresu napoleońskiego” [12: 398]2.
І хоча в компаративному вимірі пейзажі Ф. Стендаля, Л. Толстого і С. Жеромського в
їхній художній системі майже не розглядалися, досягнення літературознавства створили
підґрунтя для вивчення визначеної у заголовку проблеми.
Мета статті полягає в тому, щоб, враховуючи особливості поетики Ф. Стендаля,
Л. Толстого і С. Жеромського, охарактеризувати спільні та відмінні риси змалювання
військових пейзажів у романах «Пармський монастир», «Война и мир» і «Popioły», підкресливши тим самим гуманістичні засади світогляду їхніх авторів.
Підставою для порівняння трьох романів є не лише генетичні зв’язки Л. Толстого зі
Ф. Стендалем, а С. Жеромського – з Л. Толстим, але й спільні ідеї, які проголошуються
авторами в їхніх романах, насамперед – ідея протиприродності війни, що найкраще виявляється на фоні гармонійної природи. Так, Анрі Бейль – учасник наполеонівських воєн,
– передаючи свої переживання героям «Пармського монастиря», цим не обмежується.
Якщо у спогадах французький письменник писав про свою відразу до війни, то в романі
він поставив більш ширше завдання: простежити звільнення людини від романтичних
ілюзій за допомогою яскравої образності, на що звернув увагу А. Виноградов: «Свое
первоначальное упоение войной он (Стендаль – В. О.), – пише вчений, – сравнивает со
стаканом пунша, а последующие впечатления – с тем отвратительным опьянением, которое дает злоупотребление напитком» [2: 145]. Його герой Фабріціо спочатку «з цікавіс332

тю дивився, як навсебіч, ніби косою стяті, полетіли галузки… Фабріціо… захоплено згадував незвичайне видовисько» [7: 41]. Але Ф. Стендаль поступово відкриває завісу, яка
відділяє недосвідченого героя від реального воєнного театру і спочатку показує здалеку
тільки незначну частину бою: «В далечині їм відкрився куточок битви, – гайок, із якого
вони виїхали, ріс на пагорбі, що височів на вісім-десять футів над луками, але на самих
луках не було ані душі. Луки на відстані тисячі кроків од них були облямовані довгою
смугою рясних верб. Білий дим підносився над вербами, іноді клубочачись і вихрячись у
небі» [7: 40]. Про це у своєму щоденнику Ф. Стендаль писав: «Мы очень хорошо видели
с полудня до трех часов все, что можно разглядеть в сражении, то есть ничего» [Цит.: 10:
350] Цьому «нічого» відповідала поетика уривка. Письменник не дає детального опису
природи, а лише називає місце битви – гайок, луки з рясними вербами, білий дим над
ними, що виглядало для Фабріціо картинно і нестрашно. І тільки згодом, побачивши
трупи, кров і страждання, він доходить до заперечення війни.
Про майстерність французького письменника змальовувати сувору дійсність і її
вплив на людину писав Я. Фрід: «Стендаль овладел искусством писать не „вычурно”, и
вместе с тем – не „сухо”, создавая гармоническую прозу» [10: 387].
Такий спосіб зображення людини на війні імпонував Л. Толстому. Я. Фрід у своїй
праці наводить толстовські оцінки про стиль Ф. Стендаля в описах війни: «Вспомните
Фабрицио, – зауважував він, – переезжающего поле сражения, „ровно ничего не понимая…” Такое изображение Фабрицио на войне… свидетельствует о „глубокой опытности
и правдивости” Стендаля» [Цит.: 10: 350]. Сам Л. Толстой у подібній ситуації показав
П’єра Безухова, який, сподіваючись побачити справжнє поле сражения, замість цього
здивовано оглядає картину, подібну до тієї, яка постала перед Фабріціо: «Солнце стояло
несколько влево и сзади Пьера и ярко освещало сквозь чистый, редкий воздух огромную,
амфитеатром по поднимающейся местности открывшуюся перед ним панораму. Вверх и
влево по этому амфитеатру, разрезывая его, вилась большая Смоленская дорога, шедшая
через село с белой церковью, лежавшее в пятистах шагах впереди кургана и ниже его
(это было Бородино)… Все, что видел Пьер направо и налево, было так неопределенно,
что ни левая ни правая сторона поля не удовлетворяла вполне его представлению. Везде
было не поле сражения, которое он ожидал видеть, а поля, поляны, войска, леса, дымы
костров, деревни, курганы, ручья…» [9 (3: 199)]
Картина, яка відкривається зору толстовського героя перед боєм – мирна, освітлена
яскравим сонцем, красива. Нічого не віщує назрівання воєнної бурі, крім слова войска.
«Подобное восприятие, – характеризує нерозуміння П’єра Л. Бублейник, – внешне мотивируеся тем, что Пьер – невоенный человек, но смысл такого изображения в действительности глубже: война противоестественна, несовместима со всем жизненным укладом человека» [1: 46]
Тотожність поетик Ф. Стендаля і Л. Толстого полягає в тому, що обоє в зображенні
війни використовують образ диму: і в одного, і в іншого панорама поля бою оповита
димом, але це були різні дими: якщо в романі «Война и мир» це – дими вогнищ (дымы
костров) відпочиваючих перед битвою солдатів, то в «Пармському монастирі» білий дим
слугував нечіткою вказівкою на саму битву.
Але й Л. Толстой часто наближається до Ф. Стендаля, підсилюючи нечіткість тим,
що дими вистрілів поєднуються з димами туманів.: «Пьер… замер от восхищения перед
333

красотою зрелища… Вся эта местность была покрыта войсками и дымами выстрелов,
и косые лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади кидали на нее в чистом утреннем
воздухе пронизывающий с золотым и розовым оттенком свет и темные, длинные тени.
Дальние леса, заканчивающие панораму, точно высеченные из какого-то драгоценного
желто-зеленого камня, виднелись своею изогнутою чертой вершин на горизонте... Ближе блестели золотые поля и перелески. Везде – спереди, справа и слева – виднелись
войска. Все это было оживленно, величественно и неожиданно… Над Колочею, в Бородине… стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого
солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому
туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману и дыму везде блестели молнии
утреннего света – то по воде, то по росе, то по штыкам войск… Эти дымы выстрелов и,
странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища» [9 (3: 234)].
У цьому уривку бій під Бородіно змальовано контрастними фарбами: світло переплітається з тінню, яскраві промені сонця марно намагаються пробити дими туманів,
з якими сполучається дим вистрілів (природне єднається з протиприроднім). Будь-що,
покрите туманом і димом, робиться невиразним, нечітким. Герої Л. Толстого починають
відчувати «туман у головах – легке потьмарення свідомості» [6: 583], не розуміючи: «Для
чего же оторванные руки, ноги, убитые люди?» [8 (2: 524)]
Дещо подібне переживає герой С. Жеромського Кшиштоф, котрий, як і Фабріціо, і
П’єр, спочатку пізнає надзвичайне піднесення від участі у боях: «Bij, zabij! – krzyknął
Krzysztof, uszczęśliwiony, że idzie na czele. Czuł w dłoni pałasz, pałasz swój złoty, ukochany,
potężny... Leciał coraz dla siebie wspanialszy, ogromniejszy, niezmierny, jak anioł gromy
ciskający. Znowu złotożółty błysk. Błysk długi, migotliwy, pędzący falą zygzakowatą...
Ze szczęścia, z uczuć mocy – tchu aż brak... Tchu brak! W oczach płaty... Płaty krwawe i
czarne. Dymy... Krzyże, migotliwe koła, szkarłat i błękit... Ognie koliste buzują się wszędzie,
bijąc fontannami czerwonych iskier... Mocny Boże, co się to dzieje? Ziemia przed oczyma w
ogniach, ziemia kamienista, ziemia zryta kopytami, skopana od skoków, zdeptana... Ziemia
w ustach, pełna gęba krwi. Ziemia ucieka... Wtem cisza, spokojność, błogość. Mokra ziemia
naokół. Mrok gęsty... Grzmiący tętent dudni po ziemi...» [13 (3: 115–116)]3 Напруга, що
передає щастя і захоплення героя, піднісшись, різко падає. Замість світла (anioł, pałasz
złoty, złotożółty błysk) з’являється раптом темрява (Płaty krwawe i czarne. Dymy). Світло
ще пробивається через цю темряву (migotliwe koła, szkarłat i błękit, ognie koliste), але воно
вже набуває іншої форми, воно вже жалить, як гострі язики (Ognie koliste buzują się),
б’є (bijąc fontannami czerwonych iskier). Як і в Ф. Стендаля та Л. Толстого, в «Popiołach»
з’являється дим розчарування і безнадії. С. Жеромський часто звертається до цього образу, у нього «dym zasłonił wodę jasnego stawu, groblę, drzewa i biedną przydrożną osadę»
[13 (3: 195)]4; «W dymie, daleko w polach, przez które niedawno leciał jego koń, Rafał ujrzał
na prost siebie zionące ognie i wybuchy kłębów dymu. Ognie poziome i dymy, ognie i dymy. Po
każdym ogniu – słyszał huk tłukący tępo w ziemię, jakby w nią waliła olbrzymia stępa. Chaos
otoczył mu głowę. Huk ze wszech stron... Zbliża się, zbliża. Widziało się, że za otaczającym
go laskiem ziemia raz w raz pęka i że z jej głębokiej calizny wywala się ogień i dym» [13 (3:
183)]5. Картина складається з вогню і диму. Польський письменник спеціально вживає
повтори, які виконують функцію підсилення.
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Переживши перше захоплення воєнною панорамою, своєю участю в боях, герої усіх
трьох романів розчаровуються, ключову роль в цьому відіграє воєнний пейзаж, який
вони побачили зблизька: «… виоране поле тяглося зразу ж за канавою і було всіяне трупами» [7: 42]. Борозни стояли залиті водою, а мокра земля на їхніх гребенях злітала
чорним груддям. Найжахливіше було бачити, як борсався на зораному полі кінь – увесь
закривавлений, заплутавшись ногами у власних кишках, він усе ще силкувався звестися
і бігти слідом за своїми бойовими товаришами. По болоту рікою текла кров» [7: 43].
Л. Толстой уникає натуралістичних описів, але пейзаж і люди після бою – інші. На
це вказує і сам автор-наратор: «Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его
блесками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и
пахло странной кислотой селитра и крови. Собрались тучи, и стал накрапывать дождик
на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей [9
(3: 269].
С. Жеромський, на відміну від Л. Толстого, в своїй поетиці наближається до Ф. Стендаля, звертаючись до натуралістичних описів. У нього «krwawy puklerz słońca; skały
tylko naokół trupio szare, złupione przez czas i plutę, wyssane przez wody, z dziurami jak w
zeschłej gąbce; zdechła, gęsta i gnijąca woda, karmicielka mchów żółtych i szarych pnączów;
odosobnione pnie kamienne, zębate szkopuły i wydatne bryły. Zdało się w zmierzchu, że to
chropawe skorupy olbrzymich żółwiów, że to krokodyle uśpione, że to kadłuby zabitych i
zwalonych słoniów, hipopotamów czy nosorożców...» [13 (3: 28–30)]6 А на фоні непривабливого пейзажу – «jak gdyby zwalone baszty zamczysk, posępne ruiny kościołów, które
zburzyło najście barbarzyńców» [13 (3: 30)].7 Так польський письменник передає розруху
як наслідок війни.
У С. Жеромського під впливом цього пейзажу герой згадує дитинство і усвідомлює,
що таке щастя жити: «Suche ławice piasku leżały bezwładnymi smugami, jakoby trzewia i
połcie równe rozcięte toporem a rzucone tutaj na wieczną pastwę czasu. Najlżejszy chwast nie
czepiał się ich bezpłodnej nagości... Odór czerniejących liści przeniknął powietrze. Rafałowi
wydało się, że to tak dziwny zapach ma rosa, białym szronem leżąca na ziemi i liściach... na
nowo przeżyte szczęście straconych na wieki dni dzieciństwa objęło go za szyję niby ręce
siostry... Zadumał się nad tym, jak to dobrze jest żyć... Począł wolno sam z siebie przemyśliwać,
jak piękny jest i jak niewysłowiony świat, jak wielkim a błogosławionym cudem jest życie, jak
dziwnymi sposoby godzina cierpień przeistacza się w stokrotne bogactwo radości, płynące z
widoku ziemi...» [13 (2: 179–180)]8
Так само у Л. Толстого: Ростов теж відчуває нестримне бажання жити і бути щасливим, але, спостерігаючи гармонію в природі, де все «хорошо голубо, спокойно и глубоко, ярко и торжественно, ласково-глянцевито, тихо, счастливо», не так, як на війні, де
«стоны, страдания, страх, неясность, поспешность… кричат что-то, побежали куда-то»
[8 (1: 190)].
Отже, розглянувши на приведених прикладах особливості поетики Ф. Стендаля,
Л. Толстого і С. Жеромського, доходимо висновку, що кожен з них обновлював наявні
стереотипи (наприклад, дими пожарищ), і водночас всі три письменники, зображуючи
скалічену війною природу, тим самим протестували проти війни й утверджували життя.
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ПРИМІТКИ
1. Цей великий інквізитор, що уважно описує розгнуздані кровожерні інстинкти – водночас
поет (Тут і далі, де немає посилань, переклад – мій – В. О.).
2. лірично-драматичною польською рапсодією періоду наполеонівських воєн.
3. «Лупи! Вбивай! – крикнув Кшиштоф, щасливий, що він на чолі погоні. Відчував у долоні па-
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лаш, свій палаш, золотий, улюблений, могутній... Він летів, відчуваючи себе дедалі прекраснішим,
величнішим, всеосяжнішим, ніби він – ангел, що мече громи та блискавки. Знову сяйнув золотаво-жовтий зблиск. Зблиск довгий, миготливий, зигзагоподібний… Від щастя, від відчуття власної
сили аж дух спирає… Дух спирає! В очах тьмариться… Криваві й чорні плями… Дим… Хрести,
миготливі кола, червінь і блакить. Пломінь усе охоплює гострими язиками, б’ють фонтани червоних іскор… Боже кріпкий, що це діється? Земля перед очима в огнях, земля кам’яниста, земля, зрита
копитами, зрихлена стрибками й витоптана… Земля на губах, повен рот крові. Земля тікає з очей…
І от тиша, спокій, блаженство. Мокра земля довкруг. Густий морок… Голосний тупіт дуднить по
землі…» [5: 577]
4. «дим огорнув ясне дзеркало озера, греблю, дерева й убогий придорожній хуторець» [5: 638]
5. «серед диму, далеко в полях, якими нещодавно летів його кінь, Рафал побачив навпроти себе
спалахи вогнів і клуби диму. Горизонтальні вогні і дим, вогні і дим. Після кожного спалаху чув тупе
стугоніння землі, ніби хтось здоровенним товкачем щось товк у велетенській ступі. Оточив його
хаос. Злинає довкола гук… І все наближається, наближається. Здавалося, за ліском, що оточує його
з усіх боків, земля раз у раз тріскається, і з її глибоких надр вивергається вогонь і дим» [5: 628].
6. «кривавий диск сонця; мертвотно-сірі, потріскані від часу й негоди, підмиті водою, дірчасті,
мов висохла губка, скелі; мертва, густа і гнила вода, яка живить жовті мохи та сірі водорості; самотні стрімчаки, зубчаті рифи й надводні гранітні брили. Здавалося, що то шерехаті панцири велетенських черепах, що то заснулі крокодили, що то тулуби забитих і звалених слонів, гіпопотамів або
носорогів…» [5: 512–513 ]
7. «ніби розтрощені вежі замків, похмурі руїни церков, знищених навалою варварів» [5: 513].
8. «Сухі піщані обмілини лежали нерухомими смугами, наче тельбухи й боковини м’яса, рівно
розрубані сокирою й кинуті тут на вічну поживу для часу. Найменша билинка не могла зрости на
їхній неродючій наготі… Сморід гниючого темного листя сповнив усе повітря. Рафалові здалося,
що це такий дивний запах має роса, яка білим інеєм лежала на землі і листі… Заново пережите
щастя втрачених назавжди днів дитинства охопило його, мов руки сестри... Він подумав про те, як
добре жити… Почав вільно розмірковувати над тим, який гарний і незрівнянний світ, яким великим
і і благословенним чудом є життя, як дивовижно переходить година страждань у зросле стократно
багатство радості, що плине від самого споглядання земних краєвидів…» [5: 382]
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ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ В УКРАЇНСЬКУ
ЛІТЕРАТУРНУ ПОЛІСИСТЕМУ
Стаття присвячена вивченню особливостей української перекладацької рецепції
американської поезії. У ній зазначається, що загальними тенденціями входження поезії США в українську літературну полісистему є розширення каналів метапоетичного
імпорту, плюралізація цільових репрезентацій джерельних творів та синхронізація процесів у межах полісистем.
Ключові слова: перекладацька рецепція, поезія, метапоезія, літературна полісистема, множинність, інтертекстуальність.
Статья посвящена изучению особенностей украинской переводческой рецепции
американской поэзии. В ней утверждается, что общими тенденциями вхождения
поэзии США в украинскую литературную полисистему являются расширение каналов
метапоэтического импорта, плюрализация целевых репрезентаций первоисточников, а
также синхронизация процессов в рамках полисистем.
Ключевые слова: переводческая рецепция, поэзия, метапоэзия, литературная полисистема, множественность, интертекстуальность.
The article studies Ukrainian translator’s reception of the American poetry. The common
trends of the US poetry initiation into the Ukrainian literary polisystem are as follows:
widening of the metapoetic import channels, pluralistic target language representation of the
source texts, as well as polisystem processes synchronization.
Key words: translator’s reception, poetry, metapoetry, literary polisystem, multitude,
intertextuality.
Метою цієї розвідки є окреслення загальних тенденцій метадискурсного долучення
американської поезії до української літературної полісистеми. Онтологічним опертям
рецепції сучасних творів джерельної літератури є її класика, що виступає аксіологічним
камертоном, використовуваним для настроювання цільової аудиторії на хвилю надкультурної «іншості». Статус «класичного» надає оригіналу певної недоторканості при міжмовному транспонуванні та, зазвичай, забезпечує йому множинне буття в інтертекстуальних просторах різних літературних полісистем.
Класика американської поезії, твори Волта Вітмена, Емілі Дікінсон, Генрі Лонгфелло, Езри Павнда, Томаса Еліота, Роберта Фроста та ін. продовжує своє різномовне буття
у метапоетичній поліфонії національних літератур, серед яких виразно вчувається українськомовне звучання. Онтологічну відмінність літературної полісистеми кожної нації
засвідчують не тільки твори власних ідіосинкратичних авторів, які всотують натхнення
з її джерела, але і ступінь репрезентованості у ній інших літератур. Зважаючи на потужність впливу соціально-політичних факторів на формування національного світогляду
в Україні, віддзеркалюваного її літературою, метадискурсне перенесення творів іншо© Пермінова А.В., 2012
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мовних класиків, зосібна американських, на український ґрунт не тільки живильно діяло на нього, але і неодноразово протягом тривалого періоду було домінуючою формою
існування самої літератури [1]. Зазначені міркування засвідчують актуальність пропонованого дослідження.
Нерідко перекладній рецепції передує інтертекстуальний резонанс, викликаний творами іншомовного поета серед розбудовувачів поетичного простору контактуючої полісистеми. Так, досліджуючи поетичний доробок Волта Вітмена в українськомовному
аранжуванні, Лесь Герасимчук [2] зазначає, що особливістю української вітменіани є
те, що вона почалася не з перекладу, не з критики, а з безпосереднього чи опосередкованого запозичення естетичних ідей Волта Вітмена. Поетичний світ Вітмена давав інтертекстуальні пагінці у творчості М. Семенка, П.Тичини, Б.-І. Антонича, І. Драча тощо.
Новаторські, демократичні ідеї Вітмена імпонували також і речникам більшовицької
концепції літературного розвитку, які, аналізуючи, цитуючи та достосовуючи погляди
американського барда до радянської ідеології, створювали сприятливе інтертекстуальне
середовище для метадискурсних перетворень.
Систематичне ознайомлення українського читача з Волтом Вітменом розпочалося
з «Антології американської поезії. 1855-І925» Івана Кулика (1928), що попри буквалізми та відхилення від Вітменівської поетики, формувала українську рецепцію творчості
американського автора протягом півстоліття. Надолуження втрат, корекція та експансія
репрезентації поетичної індивідуальності Вітмена здійснювалися у метапоетичних проектах різних перекладачів, колективний доробок яких представлений збіркою «Листя
трави» 1969 (редактор-упорядник Віктор Коптілов, автор передмови «Листя безсмертних трав» Віталій Коротич), Антологією зарубіжної поезії другої половини ХІХ — ХХ
сторіччя» (Наливайко) 2002р., Улюбленими англійськими віршами та навколо них (перекладач та упорядник Максим Стріха) 2003р. тощо.
За колоніального періоду ініціація процесу метадискурсотворення та розповсюдження його результатів заохочувалися або, навпаки, притлумлювалися в залежності від ідеологічних пріоритетів цільового соціополітичного простору. Чим вищий ступінь аксіологічної ковалентності та мовної прозорості простежувався у творчості іншомовного
автора, тим коротшим було зволікання у відлунюванні його текстів українською мовою.
Так, українська рецепція на позір простого, зрозумілого, народного поета-фермера Роберта Фроста відбувалася синхронно із входженням творів американського автора у інші
літературні полісистеми світу. Радянський стереотип Фроста у різні часи укорінювався
у метапоетичних проектах цілої плеяди українських перекладачів, зокрема Віталія Коротича, Дмитра Павличка, Валерія Бойченка, Миколи Удовиченка. «Інший» Фрост, як
от у віршах «Увійди» та «Хатній похорон», українського перекладу Максима Стріхи,
Фрост, який начебто забув про те, що колись піднімав дух американських вояків під час
Другої світової, виступав на урочистій інавгурації президента США Кеннеді, входив до
шкільних програм, видавався масовими накладами тощо, Фрост, який сумнівається у
принциповій можливості людей зрозуміти одне одного, ніяк не міг з’явитися за радянського періоду буття української літературної полісистеми. Лише постколоніалізм у його
прогресивних проявах уможливив донесення авторської еклектичності, що не завжди
корелювала з аксіологічними домінантами приймаючого соціокультурного та соціополітичного простору.
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Синкретизм соціокультурних та соціополітичних факторів, що позначаються на особливостях еволюційного поступу літературної полісистеми засвідчує накладання віхових подій у різних сферах буття нації. Показовою є поява у рік проголошення Україною
незалежності окремої збірки українських перекладів поезії Емілі Дікінсон авторства М.
Габлевич, О. Гриценка, О. Зуєвського, Є. Кононенко, Г. Кочура, Д. Павличка, М. Стріхи,
С. Ткаченка, упорядкованої С. Павличко. Твори Емілі Дікінсон, як справедливо зауважує
Соломія Павличко у передмові до збірки – “це низки метафор, афоризмів, парадоксів.
Чистий стиль, лаконічна мова, гармонійно і вправно пов’язані думки. Здається, це витвори натхнення, хоча в них очевидне й інше – свідома екзальтація духу і неприхований емоційний надрив” [3:14]. Непричетність до зовнішніх подій, інтелектуальна герметичність,
присутність у кожному вірші образу Бога як експліцитно, так і у міжрядді – ці та інші
маркери світогляду Дікінсон цілковито розходилися з ідеалами оптимістично налаштованої, беззаперечно атеїстичної, наскрізно політизованої радянської людини, що, власне,
пояснює, чому системне та плюралістичне знайомство української читацької аудиторії з
творами американської авторки могло відбутися лише у постколоніальний період.
Ідеологічні рамки, у які колоніальна цензура намагалася помістити національну літературну полісистему, були надто тісними, що призводило до розщеплення її інтертекстуального простору та пришвидшення обертів розвитку на теренах діаспори. Прикметним
у цьому контексті є друк перекладів віршів Емілі Дікінсон пера Олега Зуєвського у канадському часописі «Нові дні» в Торонто ще у 1956 р. Майже сорок років знадобилося
для того, щоби доробок відомого перекладача став доступним широкому загалу поціновувачів перлин світової класики в Україні.
Так само, перші пуп’янки української метадискурсної репрезентації творів іншого
світового класика, Томаса Стернза Еліота, з’явилися на діаспорній гілці української літературної полісистеми у Мюнхені в 1963 році («Вбивство у соборі» перекладу Зенона
Тарнавського). Вихід збірки метапоетичних проектів О. Гриценка, В. Коротича, М. Габлевич, О. Мокровольського, М. Стріхи, Ю. Лісняка, І. Драча, Ф. Неуважного, В. Діброви, Г. Кочура, М. Москаленка, Д. Павличка у 1990 році засвідчив перехід України
у постколоніальний період. Особливістю входження поезії Еліота в українську літературну полісистему є поглиблення її інтертекстуальності за рахунок паратекстуального
супроводу до кожного твору англо-американського автора, у яких перекладачі розпрозорюють алюзивність його експресем. Це дало можливість українській читацькій аудиторії
не тільки причаститися до творчості самого Еліота, але і поглибити та систематизувати
свої знання світової літератури.
Іншою віхою постколоніального періоду буття української літературної полісистеми є метадискурсна репрезентація творчості едварда естліна каммінгса О.Гриценком,
І.Андрусяком та К.Борисенко, Б.Бойчуком, а також В.Кавун, В.Горловим, В.Кикотєм та
ін. Так, І.Андрусяк у передмові до своєї збірки перекладів творів каммінгса пише про
американського поета: «літературний авантурник, експериментатор, реформатор, відлюдник, майстер поза школами й тенденціями… Він нарівні з Томасом Стернзом Еліотом “розблокував” англомовну поезію, позбавляючи її затяжних комплексів форми. А
ще він, як ніхто інший, випробував на поетичну міць англійську мову, добираючись до
самісінької грані її філологічних і фізіологічних можливостей, “знущаючись” із неї й вивищуючи її водночас. Направду, після каммінґса ця мова змогла відчути себе Мовою, так
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само, як німецька – після Пауля Целяна, французька – після Артюра Рембо, російська –
після Вєліміра Хлєбнікова і Владіміра Маяковського, українська – після Павла Тичини й
Михайля Семенка…» [4:6]. Пріоритетна філологічність каммінґсівських поетичних експериментів, їх чудернацька кубістська форма, специфічність розділових знаків, ламання
і розкришування слів з подальшою реконструкцією їх складових, за чим стоїть бажання
поета повернути словам їхній істинний смисл – об’єктивні труднощі, з якими зіштовхувалися перекладачі, полемізуючи один з одним, тактовно виправляючи, і де в чому
змагаючись. Так, поява збірки перекладів І. Андрусяка та К. Борисенко «спровокувала»
Б. Бойчука на оприлюднення його «версії» українського каммінґса, що раніше була надрукована у Нью-Йоркському часописі “Сучасність”. Це додало стереоскопічності українській репрезентації творів американського автора, велика добірка яких від О. Гриценка
з’явилася на сторінках «Всесвіту» на початку дев’яностих.
Входження каммінгса в українську літературну полісистему за радянських часів було
абсолютно неможливим, оскільки навіть більш демократична європейська цензура вбачала у формальній «іншості» його поезії ідеологічну контрабанду. Відкрите несхвалення
каммінгсом політики СРСР, яке він неодноразово оприявлював після своїх відвідин
комуністичної держави у 1931, викреслило його ім’я із переліку рекомендованих авторів для метадискурсного перестворення, яке змогло відбутися лише у постколоніальний
період.
«Холодна війна» між СРСР та США, що визначала особливості колоніального періоду буття метапоетичного простору української літературної полісистеми не сприяла перенесенню на цільовий ґрунт творів американських сучасників. Навіть аполітичні
миролюбні бітники, представники Нью-Йоркського угрупування поетів та школи Блек
Маунтен заявили про себе лише у перекладацькому проекті Юрія Андруховича. Серед
соціокультурних факторів, що забезпечили доступність антології американської поезії
1950-60-х років широкому загалу читачів, визначальними є призвичаєння до «американського» у світовій, та власній українській культурі; достатній рівень свободи слова та
вибору, що дозволяє почути голос трансатлантичних бунтарів-романтиків; звільнення
власної української поезії від ідеологічних та суто жанрових канонів. Зазначена антологія виявляється помічною для вивчення різних спектральних зон метадискурсної індивідуальності самого перекладача, ступеню його фонової або ж, навпаки, центральної присутності у відтворюваних ним прототекстах, співучасті у порушеннях норм та авторського двобою. І справді, навіть у найбільш евристичних версіях українізації американських
авторів простежуються визначальні риси ідіостилю Андруховича як поета, прозаїка та
есеїста: стале поєднання патетики з іронією у виразній жанрово-стилістичній суміші, нахил до стилізаторства, гри з текстом і з читачем, колажність, еротизм, – за всім оцим стоїть напружене шукання «духовної вертикалі буття». Творча еклектичність Андруховича
накладається на світоглядницьку еклектичність американських поетів і призводить до
виведення різних домінант ідіостилю українського співавтора на поверхню цільових текстів, крайніми виявами яких є «бубабуістський», «балаганно-ярмарковий» характер, що
особливо виразно простежується у перекладах творів Грегорі Корсо та Френка О’Гари та
«елегійність» рецепції Джона Ешбері та Лоуренса Ферлінгетті.
Так само невипадковим є звернення Івана Андрусяка до творчості едварда естліна
каммінгса, про що йшлося вище. Асимптотичність ідіостилей різночасових та різно341

просторових поетів, а надто притаманні українському автору мовна насиченість, густота
семантичного поля, яка іноді сягає незапланованого нонсенсу, повна деструкція мовної
семантики та перехід до фонетичного принципу письма стала поштовхом до розширення метадискурсного простору української літературної полісистеми.
Про «нову» іншоомовлену якість говорять і метапоетичні репрезентації творів Сільвії Плат Оксаною Забужко, які разом із доробком Олександра Мокровольського, Олега
Лишеги та Марії Габлевич з’явилися на сторінках «Всесвіту». Звісно, кожний перекладач по-своєму увиразнює конфесійність, гротескність та позірну простоту поезії Плат.
Метапоетичному проектові Оксани Забужко, як і її власному ідіостилю, властиві наявність невловно струмуючого елемента гри, необхідного для заполонювання читача,
свобода у реструктуруванні значеннєво-смислових єдностей та творче оновлення мови
як інструменту та результату самопізнання. Феміністична асимптотичність оригінальної
творчості американської та української авторок проростає з глибинного суто жіночого
психофізичного світосприйняття. Цим пояснюється і вибір таких творів для перекладу як
“Barren Woman” – “Неплідна”, “Widow” – “Вдова”, “Mary’s Song” – “Пісня Діви Марії”.
Наскрізною онтологічною прикметою метапоетичного виміру літературної полісистеми є те, що найбільш вагомим чинником його ферментації служить реалізація метадискурсних проектів самобутніми національними поетами. Так, творчість Юрія Андруховича, Івана Андрусяка, Олега Лишеги, Оксани Забужко та інших згадуваних розбудовувачів стереоскопічного простору української літературної полісистеми має значний
вплив на перебіг сьогоднішнього соціокультурного процесу в Україні; з їхніми іменами
пов’язане неупереджене зацікавлення сучасною українською літературою на Заході.
Будь-яка зміна онтологічної якості, отримана у результаті революції чи еволюційного поступу, є своєрідним «Великим вибухом», що позначається на всіх сферах буття
нації. Так, перехід України у постколоніальний період мав післявибухові наслідки, які
і досі простежуються у розпорошеності її метадискурсного простору, фрагментарному
висвітленні новітнього у світовій літературі, спорадничості публікацій, розкиданих по
багатьох найрізноманітніших за типом (і виміром) виданнях. Попри загальну тенденцію
до плюралізації соціокультурного простору демократичної держави, українська рецепція
творів американських поетів усе ще залишається метонімічною, що частково пояснюється одноосібною, монічною, і нерідко етноприсмаченою репрезентацією оригінальних
авторів (як от Паунд Костецького); так і оглядовістю метапоетичних проектів, що не
відображають усієї світоглядницької поліморфності поета (для прикладу, Едріенн Річ у
перекладах Марти Тарнавської).
Науково-технічний прогрес розширює онтологічний простір як оригінальної, так і
перекладної поетичної творчості, засвідчуючи невпинне проростання фізики у лірику.
Інтернет видання, які або дублюють, або взагалі відмовляються від «реального» паперового формату каталізують взаємопроникнення культур. Так, значна роль у розбудові
віртуального виміру метапоетичного простору сучасної української літературної полісистеми належить мистецько-літературному порталу «Захід-схід», де читачі мають
можливість долучитися до творчості сучасних американських авторів. Важливою рисою
віртуальних метапоетичних проектів, представлених на порталі, є синхронізація різномовної рецепції оригінальних творів за рахунок паралельного розміщення джерельних
та цільових текстів, що не тільки децентралізує критику перекладу, адже кожний чи342

тач може залишити на сторінці перекладача свої коментарі, але також забезпечує цінний
матеріал для здійснення різновекторних метадискурсних студій у царині поетичного
перекладу, як невід’ємної складової української рецепції творів американських поетів,
вагомий внесок у розбудову якої зроблений С.Павличко, Л.Коломієць, В.Радчуком,
О.Рихлом, В.Кикотєм та ін.
Отже, особливості іншомовної рецепції джерельної літератури визначаються асимптотичністю контактуючих культур та соціумів. Якщо за колоніального періоду буття приймаючої літературної полісистеми інтенсивність метадискурсних вливань із джерела
творчості того чи іншого зарубіжного автора визначається суголосністю його поглядів
із домінуючими на момент перестворення соціокультурними цінностями та ідеологією,
то для постколоніалізму визначальною стає світоглядницька спорідненість авторів оригіналу і перекладу. Каталізатором виходу з постколоніального періоду слугує переклад
із національних літератур країн, де свобода слова є аксіомою творчого вираження особистості та соціально-політичною традицією.
Загальними тенденціями входження американської поезії в українську літературну
полісистему є невпинне розширення каналів метапоетичного імпорту, плюралізація цільових репрезентацій джерельних творів, надолуження втрат, корекція та експансія репрезентації авторів, твори яких уже виступали предметом метадискурсних перетворень,
синхронізація процесів у межах полісистем тощо.
Якщо онтологічні характеристики значної частини колоніального періоду буття метапоетичного простору української літературної полісистеми визначала «холодна війна»
між СРСР та США, що не сприяло перенесенню на цільовий ґрунт творів американських
сучасників; то для постколоніального періоду притаманне інтенсивне різноформатне заповнення лакун, еклектичне, хоча і досі фрагментарне відображення надтаксономічної
творчості іншомовних авторів як сучасників, так і тих, що протягом довгого часу залишалися поза зоною метадискурсного покриття.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ
В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ
(на матеріалі творів Ірини Вільде)
Стаття присвячена проблемі визначення ідіостильової манери вербалізації внутрішньої сфери персонажів творів Ірини Вільде. Увага зосереджена на особливостях
маніфестації емоцій одиницями лексико-фразеологічного рівня, а також на виокремленні провідних та периферійних переживань.
Ключові слова: вербалізація, емоція, лексема, фразеологізм, текст.
Статья посвящена проблеме определения идиостилевой манеры вербализации внутренней сферы персонажей произведений Ирины Вильде. Внимание сосредоточено на
особенностях манифестации эмоций единицами лексико-фразеологического уровня, а
также на выделении ведущих и периферийных переживаний.
Ключевые слова: вербализация, эмоция, лексема, фразеологизм, текст.
The article deals with the definition of the idiomaic style of characters’ inner sphere
verbalization in Iryna Vilde’s prose. The focus is made on peculiarities of  emotion demonstration
with the help of lexical-phraseological units, as well as on the selection of major and peripheral experiences.
Key words: verbalization, emotion, lexical unit, phraseological unit, text.
Ірина Вільде є знаковою постаттю епохи модерну в галицькій літературі, непересічним представником психологічного реалізму в українській прозі. Самобутність її творів,
своєрідність світовідчуття та його рефлексації у текстах, оригінальність стильової манери привертають увагу багатьох дослідників.
Творчість Ірини Вільде стала об’єктом студій М.А. Вальо, М.П. Кодака, Р.Д. Горака,
О.В. Дудар, В.А. Качкана, Н.В. Мафтин, Р.В. Мовчан та ін. Прозу буковинської письменниці кваліфікують як сумно-ліричну, особистісну, тремтливо-ніжну, лірико-психологічну [1: 9, 12], яка широко розкрила діалектику почуттів персонажів. Особливістю
манери письма Ірини Вільде є відмова від “детально-масштабної фактографічности” [1:
12], укрупнено-психологічне бачення найменших порухів душі та думки [6: 53], культивування у творах “епіки почуттів” [1: 11], “інтимної пародоксальности світопереживань,
коли кожний образ чи деталь перетворюються на сплески живої духовности, а майже
кожна метафора – на мікрофілософему буття” [1: 12].
Головними персонажами творів Ірини Вільде здебільшого є жінки, адже, як зізнавалася письменниця, вони дають багатший психологічний матеріал, ніж чоловіки; і, як
результат, їх образи різноманітні, контрастні, “незглибимі у своїй величі й кротості, лагідному зухвальстві й кам’яній ніжності, в супокійних бурях і блискавицях свого ніколи
не старіючого серця” [7: 373]. Ірина Вільде органічно зросталася зі своїми героями, занурювалася цілком в їх емоційну сферу, для зображення якої найчастіше вдавалася до роз© Кость І.Я., 2012
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логих внутрішніх монологів [5: 216–217]. Тексти цієї буковинської письменниці можна
назвати енциклопедією переживань людської душі. Вони слугують джерелом вивчення
не лише жіночої психології, а й її емоційного мікрокосму особистості.
Сьогодні спостерігається особлива увага дослідників до психічної сфери людини
та її мовної репрезентації. У лінгвістиці можна виокремити декілька векторів вивчення емоцій: когнітивний (О.О. Борисов, С.Г. Воркачов, С.В. Гладьо, Ю.Л. Гончарова,
І.В. Красовська, Г.А. Огаркова); системно-структурний і функціональний (О.І. Артюх,
Л.Г. Бабенко, Н.І. Бойко, О.М. Вольф, В.В. Ганєчко, Н.Б. Дем’яненко, О.М. Каракуця,
А.М. Манзій); лінгвокультурологічний (В.І. Кононенко, М.О. Красавський, В.І. Шаховський); прагматичний (І.С. Баженова, Я.В. Гнезділова, Д.Ю. Кузнєцова, І.М. Літвінчук)
та ін. Студіювалися як вербальні одиниці, що позначають переживання (Ю.В. Андрійченко, А. Вежбицька, О.П. Левченко, Ю.Ф. Прадід, О.C. Сарбаш), так і невербальні,
або ж зовнішні вияви почуттів (В.В. Ганєчко, А.А. Калита, Н.П. Киселюк, Г.Е. Крейдлін,
О.А. Янова). Більшість праць з лінгвістики емоцій написані на матеріалі романо-германських мов (англійської, німецької, французької), дещо менша кількість – на основі
східнослов’янських (російської, рідше – української).
Джерелами дослідження одиниць, що вербалізують почуття людини, слугують словникові статті, усне мовлення, тексти публіцистичного та художнього стилів. Власне
останні дають лінгвістам глибокий, чисельний і цікавий матеріал для вивчення мовної
репрезентації емоційної сфери особистості, адже, як зазначав В.І. Шаховський, однією
з функцій літератури є ідентифікація та номінація переживань, які вирують на сторінках
тексту, і “художню літературу з повним правом можна назвати депозитарієм назв емоцій
та емоційних ситуацій” [11: 65].
Актуальність нашої студії зумовлена кількома причинами. По‑перше, зверненням
погляду науковців до людини, її ментальності, процесу мовотворення, рефлексації реальності у мисленні та мові. По‑друге, починаючи з кінця ХХ століття і до сьогодні
спостерігається значне зацікавлення лінгвістами засобами вербалізації психічного світу людини, зокрема її уяви, інтелектуальної діяльності, переживань. Підтвердженням
цьому є зародження окремих напрямів – лінгвопсихології, психолінгвістики, лінгвістики
емоцій – та вагомі набутки (монографії, дисертаційні дослідження, статті) у кожному з
них. По‑третє, творчість Ірини Вільде викликала інтерес, перш за все, літературознавців.
Дещо меншою мірою досліджувалася ідіостильова манера письма, а в аспекті маніфестації емоційної сфери особистості – майже не вивчена.
Метою нашої студії є виявлення та аналіз особливостей вербалізації переживань
одиницями лексико-фразеологічного рівня української мови в текстах ранньої прози Ірини Вільде. Для цього нам потрібно виконати низку завдань: 1) виокремити емоції, які
об’єктивуються у текстовій канві; 2) розглянути своєрідність вживання лексики емоцій
письменницею; 3) установити специфіку фразеологічної номінації психічних станів. Матеріалом дослідження слугує трилогія “Метелики на шпильках” та оповідання, написані
письменницею до 1940 року.
Психічний світ персонажів Ірини Вільде надзвичайно багатогранний. Письменницею підмічені найтонші порухи людської душі. Аналіз текстового полотна дає підстави
виокремити спектр переживань, який формують 18 емоцій: байдужість, гнів, захоплення, збентеження, інтерес, любов, образа, огида, подив, пригнічення, радість, розпач, роз345

чарування, сором, спокій, страждання, страх, смуток. Оскільки не всі почуття однаково
часто переживає людина, існують психічні стани, які становлять основу внутрішнього
життя особи, а інші – периферію. Так, радість (410 одиниць), страх (398) та любов (312)
яскраво домінують на сторінках творів. До часто представлених відносимо страждання
(227), гнів (221), подив (220), спокій (172), смуток (140), сором (132), збентеження (108),
інтерес (101), образу (98). Периферію емоційного життя формують байдужість (66), захоплення (38), розпач (36), розчарування (27), пригнічення (15) та огида (7).
Номінація переживань реалізована лексикою емоцій, яка є провідним засобом
об’єктивацій почуттів, та фразеологічними одиницями, що не лише презентують образне
сприйняття і кодування психічних станів, а й слугують маркером індивідуально-авторської манери письма.
Лексична маніфестація емоцій у своєму арсеналі має слова таких частин мови, як
іменники, дієслова, прислівники, прикметники, а також дві дієслівні форми – дієприкметники та дієприслівники.
У текстах Ірини Вільде превалюють дієслова (32%), дещо менш чисельно використані іменники (26,8%). Письменниця надає перевагу дієслівній та іменниковій номінації.
Цей факт є ще одним підтвердженням положення про центральну роль цих частин мови
у граматичній структурі української мови [2: 44]. Попри незначну різницю у кількісному співвідношенні дієслів та іменників, більш частотним є вживання перших. Цей факт
дозволяє нам висловити припущення, що Ірина Вільде сприймає емоції, перш за все, як
процес, діяльність, стан.
Пріоритет дієслівних репрезентантів простежується і при розгляді вербалізації конкретних емоцій, а саме страждання, страху, гніву, подиву, тривоги, сорому, любові, інтересу, образи. Іменники переважають при об’єктивації страждання, смутку, тривоги, спокою, радості, любові, розпачу, захоплення, образи. Домінує прислівникова репрезентація
спокою і байдужості, а прикметникова маніфестує смуток, радість, байдужість, інтерес.
Дослідження частотності використання лексем показало, що найуживанішими словами в текстах творів Ірини Вільде є любити (70 слововживань), боятися (59), страх
(42), цікавий (41), біль (38), дивуватися (38), любов (37), радість (34), гніватися (31),
спокійно (31), сором (30), щасливий (27).
Маніфестація емоцій здебільшого реалізована лексемами у їх прямому значенні (захоплюватися “1. Бути в радісно-піднесеному стані задоволення, замилування і т. ін.
ким-, чим-небудь” [9 (3: 392)]), рідше – переносному (горіти “5. перен. Пройматися
сильним почуттям, пристрасно захоплюватися якоюсь справою, віддаватися чому-небудь” [9 (2: 130)]): – Наприклад, досить мого одного двозначного слова про вас, щоб всі
ці люди тут, що так захоплюються вами та вашим талантом, похитнулись у своїй
добрій вірі у вас і ваш талант… [4: 45]; Я обсервував вас під час співу. Ви цілі горіли…
[3: 347].
Особливістю лексичної сполучуваності є вживання як загальнонародних епітетів для
якісної та градаційної (вказівна на інтенсивність протікання психічного процесу) характеристики почуття (сірий сум, гірка туга, святий гнів, стоока тривога, лагідний спокій,
велике щастя), так і індивідуально-авторських (розспівана радість, зелене кохання, кошлавенький сум, безпритульний смуток, анемічний жаль). Ірина Вільде неодноразово використовує для означення переживання колоративні слова (чорна безнадійність, червона
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лють, жовтий розпач, зелена тривога, білий страх, золото-рожевий гумор), сакральну
лексику (святий гнів, священна радість, благословенний спокій, грішне обурення).
Залучення одиниць фразеологічного рівня мови письменницею є менш інтенсивним,
аніж лексичного. Серед фразеологізмів, використаних у текстах для номінації почуття,
переважають оказіональні структурно-граматичні трансформації, а саме:
1) граматична зміна фраземи: співуче серце [3: 141] (кодифікований варіант душа
(серце) співає [10: 228]): Як тільки побачила під гімназією гуртки синіх мундирчиків, а
вже співуче серце відразу пурхнуло з грудей і пішло шукати за Данком [3: 141];
2) лексична субституція компонентів: наганяти/нагнати страху (наганяти (нагонити)/нагнати холоду [10: 417]); туга вколола в саме серце [3: 258] (як ножем вколоти в
[саме] серце [10: 115]); кров починає булькотіти [3: 67] (кров кипить [10: 315]); бичувати серце [3: 40], гризти серце [4: 80] (мучити (терзати, рвати і т. ін.) серце [10: 413]):
Не цілуючи вже, пригорнула Дарка Ориську ще раз до своїх грудей, бо в цю мить вколола
її в саме серце туга за хатою [3: 258];
3) поширення компонентного складу: серце, що не вміє потихеньку радіти [3: 230];
([аж]душа (серце) радіє (радується) [10: 225]); краяти на кусники серце [3: 92] (краяти
серце [10: 312]): Дарка дивиться збоку на Стефу: “Якби не мій язик, якби не моє дурне
серце, що не вміє потихеньку радіти, то я вже все знала б… Стефа не мовчала б так,
як тепер…” [3: 230];
4) комбіновані зміни: а) еліпсис + лексична субституція компонентів: закаламутити
спокій серця [3: 62] (сколочувати спокій [10: 819]): Це закравувало вже на таке, що він
навмисне хотів закаламутити спокій її серця [3: 62]; б) поширення складу + граматична зміна: радість, що залила вщерть серце [3: 447] ([аж]душа (серце) радіє (радується)
[10: 225]): Важнішим від усього була тепер хвиля внутрішньої, священної радости, що
залила вщерть її серце [3: 447]; в) поширення складу + лексична субституція компонентів: серце може тріснути з болю надвоє [3: 242] (душа (серце) розривається надвоє
[10: 228]): Серце може тріснути з болю надвоє, мама може вмерти з розпуки, а вона…
мусить зробити так, як від неї вимагають [3: 242]; г) поширення складу + лексична субституція компонентів + граматична зміна: охоплює такий дошкульний, безпритульний
смуток [3: 228]; настирливий, аж липкий смуток, що обліпив серце [3: 182] (обгортати
(огортати) душу (серце) тугою (смутком, сумом і т. ін.) [10: 445]): Дарка не могла
увільнити свого серця від якогось настирливого, аж липкого смутку, що обліпив серце
з приводу цього від’їзду до Відня [3: 182].
Серед різновидів трансформації фразеологізмів В.Д. Ужченко виокремлює одиниці, що побудовані на одній асоціативній основі. Ірина Вільде активно послуговується
такими сталими сполуками. Це один із найчастіше вживаних трансформацій: якби хто
окропом хлюпнув на серце [3: 21] (як ошпарений окропом [10: 479]); чорт вогонь розложив, пожар в серці (фраземи, побудовані на аналогії вогонь – гнів, як і фразеологізми зі
значенням «дуже гніватися»: аж вогню давати [10: 176], аж вогню креше [10: 312], вогнем дихати [10: 200]); заморозити всі струмочки крові в серці [3: 26] (діймати холодом
[10: 203]); по спині пробігло в неї дрібними, мурашковими лапками щось гаряче [3: 199]
(як приском (жаром) обсипати [10: 457]): Дарка почула, як по спині пробігло в неї дрібними, мурашковими лапками щось гаряче. Це був сором [3: 199].
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У загальноприйнятому варіанті, зафіксованому фразеологічними словниками, письменниця вживає меншу кількість фразем: кидати в жар [4: 33; 10: 291]; стало легко
(легше) на серцю (на серці) [3: 90–91; 10: 330]; злітає каменюка з серця [3: 30; 10: 287];
опановувати себе [4: 47; 10: 467]; потепліло на душі [3: 121; 10:549]: Порівняння видалось йому таким страшним, що його раптово аж кинуло в жар [4: 33].
Продуктивною моделлю, за якою побудована значна кількість стійких сполук, є
структура «іменник, що називає емоцію + дієслово, яке вербалізує процес оволодівання переживанням людини»: огортає страх; охоплює такий дошкульний, безпритульний
смуток; настирливий, аж липкий смуток, що обліпив серце; лагідний, смертоносний
спокій, що омотав; охоплює пустотлива веселість; охоплювала розпука.
Опорними словами більшості фразеологізмів, які вживає Ірина Вільде у текстах, є
лексема серце та емотиви (страх, туга, смуток, радість, розпука, кипіти та ін.): серце
болить, серце потихеньку співало пісеньку, серце пхинькає, серце умліває, неспокійне
серце, серце не може знайти спокою, серце кам’яніло, серце важке, як надгробна плита;
охоплювала розпука, радість заховалася в куток серця й покліпує звідти, охоплює пустотлива веселість, дивна туга напала на нього, туга вколола в саме серце,мати дивний
острах під шкірою, огортає страх, аж кипіло в ній та ін.
Якщо розглядати особливості структурно-граматичних типів фразем (послуговуємося класифікацією Ю.Ф. Прадіда [8: 29]), то варто відзначити, що активно використовуються стійкі сполуки двох різновидів: 1) фразеологізми, співвідносні з словосполученням; та 2) фразеологізми, співвідносні з реченням. Основними моделями, за якими
побудовані фраземи, співвідносні з словосполученням, є «дієслово + іменник» (мати
приємність, кидати в жар, нагнати страху, брати до серця, потепліло на душі, опанувати нерви), «прикметник + іменник» (співуче серце, кам’яне серце, тяжке на серці),
«іменник + прийменниково-відмінкова форма іменника» (пожар в серці, тягар у грудях).
Фразеологічні одиниці, співвідносні з реченням, кількісно домінують, зокрема різновид
конструкцій, що відповідають будові простого двоскладного речення: серце в грудях підстрибнуло, на плечах і в грудях осідає щось важке, нещастя давлять серце, душа ніяковіла, сором обійняв, по спині пробігло в неї дрібними, мурашковими лапками щось гаряче.
Менш чисельно представлені фраземи, співвідносні з простим односкладним реченням,
та вкрай рідко – з підрядною частиною складнопідрядного речення: стало легко на серцю, стає свобідніше на душі; мов би хтось поклав на плече дуже важку руку, якби хто
окропом хлюпнув на серце.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, Ірина Вільде презентує
психологічний реалізм в українській модерній літературі, зокрема його лірико-психологічний напрям. Персонажами буковинської авторки є її сучасники, внутрішній світ яких
піддається ретельному психоаналізу.
Провідними емоціями, вербалізованими у текстах Ірини Вільде, є радість, страх та
любов. Лексичними домінантами лексики емоцій є слова любити, боятися, страх, цікавий, біль, дивуватися, любов, радість, гніватися, спокійно, сором, щасливий. Маніфестація переживань представлена найчастіше дієсловами та іменниками. Сполучуваність
назв емоцій з епітетами ілюструє якісну та градаційну характеристику переживання.
Письменниця використовує загальнонародні та індивідуально-авторські епітети.
Фразеологічна номінація емоцій має такі особливості: 1) домінує оказіональне вжи348

ванням фразем, зокрема структурно-семантичні трансформації одиниць із лексичною
субституцією компонентного складу та сталі сполуки, створені на тій же асоціативній
основі, що і узуальні; 2) серед опорних слів переважають емотиви та лексема серце;
3) структурно-граматична будова більшості фразеологізмів співвідносить їх із словосполученням «дієслово + іменник» та порстим двоскладним реченням.
Фразеологізми, використані у текстах, представляють багатство української мови,
а також індивідуальне мислення та мовотворення письменниці. Ґрунтовне дослідження
сталих сполук загалом, а не лише зі значенням психічного стану, дозволить розкрити ідіостильову манеру письма Ірини Вільде та збагатить фразеологію у теоретичному й практичному аспектах. До перспектив подальших студій належить і вивчення епітетів, а також інших тропів, та особливостей їх функціонування у прозі буковинської письменниці.
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ОСМАНСЬКА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ ДРАМИ
У статті проаналізовано сучасні турецькі п’єси на предмет виявлення в них відголосів османської культури, образів султанів Османської імперії, класичних мотивів у
сучасному потрактуванні.
Ключові слова: сучасна турецька драма, образ, султан, стан суспільства.
В статье проанализированы современные турецкие пьесы на предмет выявления в
них отголосков османской культуры, образов султанов Османской империи, классических мотивов в современной трактовке.
Ключевые слова: современная турецкая драма, образ, султан, состояние общества.
In the article the modern Turkish plays are analysed with the purpose of the exposure of
faint sounds of osman culture, appearances of sultans of the Osman empire, classic reasons in
modern interpretation.
Key words: modern Turkish drama, appearance, sultan, state of society.
Театральному процесу як взаєминам суспільства й мистецтва, як історії суспільства
та суспільної думки притаманне підкорення часу. Відображення життя, почуттів і думок,
усвідомлення всього того, чим жив народ, що визначило його характер, оживлює історію
у контексті сучасної літературної думки. «Історія і література – це людське життя і його
відбиття в словесній творчості» [1, 38].
У турецькій художній літературі звернення до історичного минулого Османської імперії почали активно з’являтися лише після епохи Танзімату. Саме тоді почали виходити друком праці з історії Османської імперії, такі як «Devlet-i Aliye-i Osmaniye Tarihi»
(1853) Гайруллаха Ефенді, «Hikmet-i Tarih» (1863) Агмеда Вефіка Паші, “Endülüs Tarihi»
Зії Паші (1863), «Devr-i İstila» (1867) Намика Кемаля.
Поява історичної тематики у художніх творах Туреччини зумовлена також виникненням нових літературних жанрів: роману, авторської драматургії, історичної драми.
Першою турецькою історичною драмою дослідники вважають драму «Hikaye-i İbda-ı
Yeniçeriyan Ba Bereket-i Pir-i Bektaşiyan Şeyh Hacı Bektaş Veli-i Müslüman» (1761), яка
була написана турецькою мовою західним автором Томасом Чабертом. У драмі йдеться
про часи становлення Османської імперії.
Одними з перших звернулися до історичної тематики й такі письменники, поети, як
Намик Кемаль, Агмет Мідхат Ефенді, Шемседдін Самі, Хасан Бедреддін, Мегмет Рифат,
Абдюльхак Хамід, Муаллім Наджі та ін. «Hikаye-i İbrahim be İbrahim-i Gülşeni» (1844)
Гайруллаха Ефенді переносить читача в епоху правління Сулеймана Пишного, розповідає про візира Ібрагіма Пашу, про засновника суфійського ордену Гюльшені Шейха
Гюльшені. Драматичні поеми Абдюльхака Хаміда «Фатіх» (1879), «Селім» (1883) стали
не лише викликом історичного минулого Османської імперії західному орієнталізмові,
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але й джерелом натхнення для наступних поколінь турецьких поетів, своєрідним дороговказом у творче життя. Турецький літературознавець Садик Турал говорить про зв’язок
історії з літературою наступне: «Письменник спочатку має вивчити історичні документи,
потім виділити з них основне для себе, потім на основі цього створити літературний твір,
який би оживив історію» [8: 220].
За висновком турецького літературознавця Ніязі Аки не всі історичні драми ХІХ ст.
досягають належного художнього рівня. До того ж частина з них звертається до історичного минулого не Османської імперії, а західних країн: Ahmet Necip’in «İdbar ve İkbal»
Агмета Неджіпа, Hamit’in «Macera-yı Aşk» Наміта (1873), «Gave ve Seydi Yahya» Шемседдіна Самі (1875).
У часи правління Абдульхаміда ІІ (1876-1909) не було написано жодної історичної
драми. Зміни, які відбувалися у розвитку турецької літератури, були певним чином позитивними з погляду нововведень, але й досить негативними з причини нехтування класичною літературою, історією Османської імперії. Таке поверхове ставлення до класичних
літературних творів було характерним для представників літературної течії «Сервет-і
Фюнун» (1895-1901). Молоді таланти мали за взірець літератури європейські твори,
прагнули максимально наблизитися до європейських літературних стандартів, вважаючи здобутки своєї літератури, культури, історії чимось вже старим і навіть непотрібним.
Згодом ситуація значно змінилася. Починаючи з 1908 року, з початком піднесення національної літератури, разом із модернізацією турецької літератури відбулося так зване
«відновлення» класичної літератури, активне звернення до історичного минулого. У художній літературі відображалися переважно історичні події, які передували становленню
республіки, на зразок «погане критичне минуле» – «світле сучасне/майбутнє» [7: 1770].
Турецький дослідник Неджат Бірінджі пояснює цю тенденцію так: «Поява історичної
тематики у багатьох мистецьких жанрах, і насамперед в художній літературі, осмислення не лише перемог, але й поразок на державному рівні, зміцнює дух народу, допомагає
йому вистояти у скрутні часи» [6: 297]. У п’єсах «Gasp ve nedamet ve yine ihanet» (1910)
Агмета Бахрі, «Yıldız faciaları» (1911) Моралізаде Вассафа, «Hafiye Melanetleri» (1911)
Юсуфа Ніязі, «Düzgün Yüz Yahut Hürriyet ordusu» (1912) Каміль Бея репрезентація подій історичного минулого негативно забарвлена, відчувається категорична ідеологічна
пропаганда. Створюється сценічний образ султанів як пияк, розбишак, які полюбляють
проводити час з дівчатами, пиячити й знущатися над народом, марять про гроші й багатства. На думку драматурга Каміль Бея, султана (Абдюльхаміда) взагалі не можна назвати
нормальною людиною, бо він насолоджувався насиллям над іншими:
«Він позіхає, починає дрімати, голова падає на документ, засинає. Раптом голосно
промовляє: Помста! Помста! (сміється)» [9: 62].
Каміль Бей заперечує релігійність і достойну поведінку султана Абдюльхаміда, незважаючи на протилежні історичні факти:
«Абдюльхамід (відкриваючи шампанське): Ох, собаки шаріату! (П’є). Де я, і де – шаріат!...Якби вони дізналися, що я жодного разу не робив намаз, що замість поклоніння
я читаю журнали, іноді п’ю шампанське, раки, пиво, вони б давно вже зі мною розправилися!...» [9: 62].
Після 70-х років значно послабився ідеологічний прес на письменників, відчувається повна свобода у потрактуванні історичних фактів у літературних творах турецьких
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письменників. Найбільшого зрушення зазнала драматургія, адже вона є прямим віддзеркаленням сучасного стану суспільства. Сучасні турецькі драматурги беруть за основу
історичні події, факти, постаті з метою рецепції важливих уроків історії, синтезуючи
історію і сучасність.
Турецький драматург Туран Офлазоглу (1932) є одним з небагатьох сучасних драматургів Туреччини, у творчому доробку якого переважає історична драма, де протагоністами є султани Османської імперії. Сам автор каже про бажання втілювати образи османських правителів наступне: «Історія розповідає про правителів, навіть про не дуже
важливі постаті так, як було, але якщо вдало використати всі літературні прийоми,
то можна створити таку п’єсу, такий образ, на який будуть зважати всі покоління
в усі часи» [9: 7]. Дослідник творчості Турана Офлазоглу Мустафа Кирджи встановив
хронологію, за якою можна охарактеризувати історичні драми автора:
1. Період правління падишаха Фатіха (1451-1481).
2. Період правління Селіма І (Явуза) (1512-1520).
3. Період правління Сулеймана Пишного (1520-1566).
4. Період правління Османа ІІ (1618-1622).
5. Період правління Мурата ІV (1623-1640).
6. Період правління Селіма ІІІ (1789-1807) [9: 14].
Перу Т. Офлазоглу належать такі драми, як «Божевільний Ібрагім» (1967), «Мурат
ІV» (1971), «Молодий Осман» (1980), «Візантію зруйновано: Фатіх» (1981), «Селім ІІІ,
Меч і Ней» (1983), «Кануні Сулейман» (1997), «Явуз Селім» (1998). П’єси «Візантію
зруйновано: Фатіх», «Явуз Селім», «Кануні Сулейман» реактуалізують історичний період розквіту Османської імперії, звеличують постаті падишахів, які зіграли неабияку роль
не лише в імперії, але й у світі. У драмах «Молодий Осман», «Мурат ІV», «Божевільний
Ібрагім» мова йде про період застою, але автор наголошує на тому, що то був не стільки
період застою, скільки період підготовки до змін і реформ, до прориву вперед і осучаснення. Період занепаду Османської імперії проглядається у тематиці п’єси «Селім ІІІ.
Меч і Ней». Хоча й тут Туран Офлазоглу з гордістю говорить про спроби й намагання
Селіма ІІІ, про те, що все позитивне й негативне, що сталося у часи правління цього
султана, було передмовою становлення Турецької республіки.
Турецький письменник Інджі Енгінюн вважає історичні драми Т. Офлазоглу кращими за всю історію існування цього жанру: «Він у всіх своїх творах використав моделі, які
належать нашій прадавній культурі, але в сучасному потрактуванні, він написав кращі
твори, що стосуються історії Туреччини» [9: 27].
Вже з перших рядків п’єси «Візантію зруйновано: Фатіх» (драма на 3 дії) читач/
глядач розпізнає позитивізм, силу, хоробрість, могутність й славетність султана Мегмета
Фатіха, найбільшого полководця свого часу, який завоював Константинополь, поклавши кінець існуванню Візантійській імперії. Туран Офлазоглу майстерно відтворив події навколо імперії, сходження на престол султана, взяття Константинополя тощо. Ще
з дитинства під час уроків географії маленький Мегмет вивчав кожну вулицю, кожний
куточок Візантії: «Візантія всередині мене, але я поки що не в середині Візантії» [9:
68]. Вже тоді Мегмет Фатіх мріяв про краще майбутнє для свого народу, про захоплення
Константинополя і зміну правління: «Або я заволодію Візантією, або Візантія заволодіє
мною» [9: 107].
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П’єса «Явуз Селім» (драма на 2 дії) презентує образ лідера, воїна, хороброго, сильного, відчайдушного султана Явуза Селіма. Султан, позиціонуючи себе лідером сунітів,
конкурував із могутнім шиїтським шахом Ісмаїлом Сефевідом, володарем Ірану, Іраку,
Афганістану та Середньої Азії:
Селім: «Якби мій родич султан Фатіх вдовольнявся лише тим, що має,
То чи був би тепер нашим Стамбул?
Якщо ми будемо вдовольнятися тим, що маємо,
то дивись, і це одберуть. А так зараз і відбувається.
Іранському Шаху замало того, чим він володіє –
задивляється на наші землі,
і не тільки задивляється,
але й простягає руки...[12: 18].
Коли батько, султан Баязид II, у питаннях престолонаслідування став надавати явну
перевагу братові Явуза Селіма Ахмеду, Селім почав перейматися власним майбутнім.
Балканський намісник збунтувався, і на чолі невеликого війська відважно рушив на
Стамбул:
Селім: На Агмеда всі дивляться в Стамбулі як на
єдиного кандидата на престол.
Але я, коли ще Агмед не ввійде до Стамбула,
Заволодію столицею. Тобто, щоб вам стало зрозуміло,
Я найближчим часом перейду з Кефе до Едірне,
А з Едірне....(впевнено) до Стамбула!...[12: 27].
...Селім: Ось так (повертаючись до Сюлеймана).
Буде сильна колотнеча, синку.
Не так вже й легко зайняти османський престол,
Заволодіти ним.
Якщо я не переможу, ти теж все втратиш [12: 27].
Туран Офлазоглу експресивно передає досвід історії, боротьби, наполегливості у
контексті суспільної ідеології історичної епохи.
У драмі «Кануні Сулейман» (трагедія на 2 дії) на відміну від попередніх п’єс вимальовується не лише образ султана як правителя, але й як поета, чоловіка, голови сім’ї:
Сюлейман: Рустеме, ти мені дуже допоміг,
Але дивись, якщо ще раз скажеш таке про поетів,
Якщо ще раз виллєш назовні цю гидоту,
Я зітру тебе з лиця землі, так і знай...[11: 9].
Гюррем: Він останнім часом про нас не питав,
І за братами не сумував.
Ні за вами, ні за мною.
Нехай я, мачуха,
Але ж ви його рідний батько.
Сюлейман: Мустафа не сприймає тебе як мачуху,
Він любить і поважає тебе як рідну матір [11: 13].
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Султан: Мустафа, я тебе люблю усім серцем,
Але на серці в мене завжди тривога:
«Чи зробить те саме син мій зі мною,
як батько мій вчинив із дідом?» [11: 12].
Туран Офлазоглу у п’єсі «Кануні Сулейман» часто торкається теми закоханості до
нестями Сюлеймана у Роксолану (Гюррем султан), через яку, на думку турецьких істориків, виникала більшість проблем в імперії. Автор пояснює таку прив’язаність сильного
чоловіка до жінки міцним душевним зв’язком султана з матір’ю, який згодом перенісся
на кохану дружину.
Для того, щоб втілити у творі авторське бачення образу національного героя натомість того, який вже вкоренився у свідомості людей, потрібен неабиякий талант художника. Проявом такого таланту можна вважати історичну драму Турана Офлазоглу
«Молодий Осман». Туран Офлазоглу, відчувши свободу духу, вирішив воскресити з минулого неординарну історичну постать. В основі образу молодого Османа – історична
постать Османа ІІ (1605 – 1622) – турецького султана (1618 – 1622). За його правління в
1620 – 22 рр. Османська імперія вела війну проти Польщі. Турецька армія в Цецорській
битві 1620 р. розбила польські війська гетьмана С. Жолкевського. У вересні 1621 українсько-польська армія в Хотинській битві завдяки мужності 40 тис. козаків під проводом
П. Сагайдачного завдала нищівної поразки 150-тисячній османській армії. Внаслідок поразок уряд Османа ІІ був змушений 8 жовтня 1621 р. підписати Хотинський мир. Роздратований поразкою, султан вирішив перенести столицю імперії до Дамаска або ж Алеппо.
Проти цих планів повстали яничари. Османа ІІ схопили, перевезли до замка Єдікуле і
вбили. «Молодий Осман» – це історична драма, в якій відтворено епоху Османської імперії і діють історичні постаті: Осман ІІ, султан Мустафа, Валіде Султан, Омер Ефенді,
Есат Ефенді та ін. [10].
Драматург не тільки дотримувався історичної правди, а й прагнув до філософського узагальнення образу, створення високохудожнього узагальненого характеру. Туран
Офлазоглу визначив основний принцип життя і діяльності Османа ІІ: «Ми на словах
найсильніша, найбагатша держава у світі. Якщо у державі люди мруть з голоду, але,
незважаючи на це, багатії влаштовують бенкети і наїдаються вдосталь, якщо у країні
люди мруть від холоду, коли багатії вдягаються у хутра, і при всьому цьому всі шанують
і вітають оплесками падишаха цієї країни, то сором і цьому падишахові, і цим людям».
Завдання мудрого вождя – завжди дотримуватися справедливості, вгамовувати пристрасті, немилосердно карати неслухняних: «Кожен, хто живе в цій країні, має відповідати за
кожен куруш. Якщо хтось у цій країні з’їсть не свій шматок, я його сильно покараю».
Драматургові вдалося окреслити цікавий, колоритний і своєрідний образ Османа ІІ, сповнений патріотизму, любові до людей і рідної землі, справедливості та взаєморозуміння між людьми. У драмі «Молодий Осман» возвеличується образ жінки, її значення в
суспільстві. Найяскравіше це проявляється у розмові Османа зі своєю нареченою Акілє
– дівчиною з народу. Він говорить про те, що вона буде єдиною його дружиною і неважливо, якого вона роду. Драматург творить у ракурсі психологічного світу головного
героя, його переживань, самовідданості, толерантності. Офлазоглу звертається до молодого покоління, показує приклад невпинності бажання робити добро, захищати правду.
Письменницька рефлексія розвінчує багатіїв, заможних можновладців, які є у будь-який
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час, у будь-яку епоху. Образ Османа є уособленням прагнення змінити застарілі канони,
зруйнувати систему, яка заважає розвиватися країні й суспільству, але, на превеликий
жаль, незважаючи на свій статус, султан сам неспроможний подолати всі проблеми, адже
для зміни системи необхідно змінити світогляд багатьох людей.
Умовно завершальною п’єсою, дискурсом епохи занепаду Османської імперії, є драма «Селім ІІІ. Меч і Ней» Селім ІІІ був умілим реформатором та правителем. Успадкувавши султанат у рік Французької революції, по закінченні турецько-російської війни він
проявив себе як активний реформатор, маючи наміри довести до реального здійснення ті
гіпотетичні реформаторські ідеї, які почали з’являтися в “епоху тюльпанів”. Відомо, що
у часи його правління широкого розвитку набула література, поезія [8: 19-20]. У першій
дії п’єси «Селім ІІІ. Меч і Ней» Селім ІІІ висловлює свої думки як поет, митець. Правитель Єгипту надіслав Селіму ІІІ в дарунок рабиню на ім’я Міхрібан, яка чудово співала й
декламувала вірші. Селім ІІІ був зачарований її талантом і красою:
Держава світу хай належить тому, хто цього прагне,
А Селіму подобається Міхрібан [9: 140].
Селім також декламує вірші, грає на неї (муз. інструмент). У розмові з рабинею відчувається потяг Селіма ІІІ до нового, іноземного:
«І нашу музику вже треба змінювати, потрібен новий стиль, новий подих, але поки
що ми маємо вдовольнятися тим, що є» [9: 143].
«Ми поступово станемо подібні до Заходу, інакше нас будуть піддавати сильній
критиці» [9: 145].
Чутливість, ніжність душі, витонченість почуттів – все це притаманне герою Селіму
ІІІ. Він гостро переживає зраду коханої Міхрібан, смерть свого улюбленого поета Шейха
Ґаліба: «З моєї прикраси впала найдорожча, найбільша перлина, трон піді мною захитався» [9: 149]. На відміну від інших поетів свого часу Шейх Ґаліб не був прихильником
палаців та султанів. У його “Дивані” немає жодної касиди, навіть рядка про правителя
Абдульхаміда І. Однак на честь Селіма ІІІ написав 11 касид, 24 таріх, 1 терджії бенд, 1
шарки, 2 месневі. Ґаліб зазначає, що разом зі знайомством із Селімом ІІІ у нього почався
новий період у житті, а в країні знову запанував лад і порядок. Між правителем і поетом
зав’язалися товариські стосунки, що базувалися на схожості світобачення. Селім ІІІ був
прихильником ордену Мевлеві, прихильником діяльності Ґаліба як шейха та шанувальником його творчості. На думку істориків, той факт, що Селім ІІІ одного разу подарував
поетові безцінну копію Месневі Румі у виконанні майстра каліграфії Чеврі (пом. 1655),
є одним із доказів існування між ними мевлевійської дружби [5: 108]. Ось як сам Ґаліб
опоетизував образ Селіма ІІІ:
Справедливість у часи його правління врятувала світ від спраги, змусила все навкруги зеленіти. Він, наче хмара, з якої ллються перлини [4: 46].
Бували часи, коли цінність майстерності різко знизилась, але прийшов ти і своєю
безмежною добротою повернув цінність майстерності [4: 46].
Селім ІІІ у п’єсі «Селім ІІІ. Меч і Ней» живе мріями, маревом, мистецтвом. Туран
Офлазоглу зображує його як людину, яка знаходиться між прагненням творити і необхідністю керувати імперією. Образ Селіма ІІІ м’який, врівноважений, легкий, поетичний:
Селім: «Якби я тебе там не шукав, то тут би не знайшов. Знаєш, всі важливі кроки
я роблю, керуючись снами. Мені часто сниться музика уві сні, я прокидаюся і починаю
писати. Я навіть підданих обираю за снами» [9: 144].
355

Тієї миті, коли Селім ІІІ має проявити рішучість і сміливість, його рука тягнеться не
до меча, а до нея. Символи меча і нея обрані автором не випадково. Султан має вміти захистити свої землі, встановити порядок у державі, мати тверде слово, а захоплення мистецтвом має бути просто захопленням і нічим більше. Для героя п’єси «Селім ІІІ. Меч і
Ней» меч і ней знаходяться на одній позиції, поряд, і коли Селіму ІІІ необхідно взятися
за меч, він простягає руку і торкається того, що ближче, а ближче йому мистецтво. Він і
сам досить критично до себе ставиться:
«На превеликий жаль, я не готувався до правління державою, як це робили мої попередники. Я не чув звуків гармат, окрім як на свята. Я не знав не лише про ті країни,
якими я умовно керував, а навіть і про столицю імперії, правителем якої я є. Дякувати
Богові, прийшли англійці, і мені пощастило побачити міста своєї держави. Виходить,
нам була потрібна небезпека» [9: 149].
На думку Л. Кінроса, Селім ІІІ був єдиним з часів правління Сулеймана Пишного,
хто повністю присвятив своє життя справі реформування імперії за західною моделлю.
Освічений правитель, безперечно, піклувався про людей і прагнув повернути Османській імперії її втрачену велич. У п’єсі «Селім ІІІ. Меч і Ней» головний герой має м’який
характер, він з повагою спілкується з людьми з народу, по-людські ставиться до нападників і ворогів: «Якщо вони тишком-нишком добиваються свого, то це не означає, що
я так само буду поводитися. Я не рівняюся на непристойну поведінку інших» [9: 149].
Але таку його поведінку й м’якохарактерність гостро засуджують західні правителі,
проявляючи нерозуміння й зневагу до його духовних цінностей.
Отже, за наявності варіативності інтерпретацій турецькими письменниками історичного дискурсу, діалогічні відносини між османською культурою та сьогоденням широко
представлені у авторській рецепції сучасного турецького драматурга Турана Офлазоглу,
який реалізував у драматичних творах історичні наративи. Важливою рисою творчості Турана Офлазоглу є розкриття рівня розвитку суспільства у певну епоху і прагнення
спроектувати діалоги протагоністів творів з сучасністю у національному контексті.
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сценическая история ПЬЕСы М.А.БулгаковА
«Кабала святош» и ее оценка литературно-театральной
критикой 1930-Х ГОДОВ
У даній статті міститься короткий екскурс у сценічну історію п’єси М.Булгакова
«Кабала святош» і наводиться опис критичних відгуків 1930-х років на даний твір. Різко негативна реакція у вітчизняній пресі на «Кабалу святош», яка загалом була обумовлена політичним підґрунтям, нехай не коштувала автору життя і свободи, проте
драматично вплинула на долю Булгакова.
Ключові слова: булгаковська «мольєріана», романтична драма, радянська цензура.
В данной статье содержится краткий экскурс в сценическую историю пьесы
М.Булгакова «Кабала святош» и приводится обзор критических отзывов 1930-х годов
на данное произведение. Резко негативная реакция в отечественной прессе на «Кабалу
святош», которая во многом была обусловлена политической подоплекой, пусть и не
стоила автору жизни и свободы, но, тем не менее, драматически повлияла на судьбу
Булгакова.
Ключевые слова: булгаковская «мольериана», романтическая драма, советская цензура.
This article examines the history of creation of “Kabala svyatosh” (“Kabala of Hypocrites”) by M. Bulgakov and briefly presents a review of critical comments on this play. A
sharply negative reaction in the domestic press which was predominantly based on political
hidden motives, dramatically influenced the author’s life, although it didn’t cost him life and
freedom.
Key words: Bulgakov’s “molyeriana”, romantic drama, Soviet censorship.
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Пьеса «Кабала святош» («Мольер») была впервые опубликована уже после смерти
автора, в 1962 году (Булгаков М. Пьесы. М.: Искусство, 1962), хотя за рубежом она увидела свет значительно раньше (в 1932 году в Берлине выходит перевод «Кабалы святош»
В.Грёгера на немецкий язык). События, связанные с постановкой пьесы, фатально отразились на жизни Булгакова. «Он очень любил Художественный театр, и театр его очень
любил. Это была дружба страстная, сильная, часто мучительная, но абсолютно неразрывная, порой доходившая – как в постановке «Мольера» - до трагического взаимонепонимания», - напишет позднее о них П. Марков в своей статье «Булгаков и театр» [1: 657].
Михаил Афанасьевич написал пьесу в конце 1929 года. Необходимо учитывать те
отягчающие обстоятельства в жизни писателя, которые во многом и обусловили проблематику пьесы. В 1926 году в квартире Булгакова произвели обыск с изъятием рукописей
и последовавшими вызовами на допросы в ОГПУ. Ситуация развивалась таким образом,
что с большой вероятностью могла закончиться ссылкой в «места не столь отдаленные».
Булгаковские пьесы «Дни Турбиных», «Бег», «Багровый остров» одна за другой были
запрещены к постановке. Неоднозначной оказалась лишь судьба пьесы «Зойкина квартира», которую также неоднократно запрещали, однако относительно нее высказался
Сталин: «Хорошая пьеса. Не понимаю, совсем не понимаю, за что ее то разрешают, то
запрещают. Хорошая пьеса. Ничего дурного не вижу» [2: 329]. По предложению Сталина Политбюро отменил решение Реперткома касательно «Зойкиной квартиры». Однако
запрещение остальных пьес нанесло тяжелый удар Булгакову-писателю, для которого
вынужденное молчание было равносильно смерти. Материальное положение Булгакова
было также крайне бедственным. Все это и побудило Михаила Афанасьевича к написанию пьесы, в центре которой находится трагический конфликт между художником, не
имеющим возможности к самовыражению, и цензуры, всячески ограничивающей его и
тем самым обрекающей на гибель. Переводчик «Жизни господина де Мольера» на словенский язык С.Рендеп считает закономерным, что судьба великого французского драматурга, страдавшего от жестокой цензуры, не оставила Булгакова равнодушным [3: 143].
Однако вышеупомянутое сходство творческих судеб писателей не было единственной
причиной, по которой личность Мольера так заинтересовала Булгакова. Как утверждает Н.Натов, тому были следующие причины: 1) Булгаков ценил у Мольера гротескную
«карнавализацию», которая была близка его собственному творчеству (о том, что творчеству М.А.Булгакова присущ «карнавальный характер», впервые написал А.Вулис в
послесловии к публикации первой части «Мастера и Маргариты» в журнале «Москва»
[3: 201]; 2) писатель желал глубже вникнуть в блестящую сценическую технику мольеровских пьес; 3) Мольер «стал для Булгакова символом вечной жизни подлинного Искусства» [4: 81]. Под данным высказыванием подразумевается понимание Булгаковым
Мольера как учителя многих поколений драматургов, эталона в искусстве драматургии.
К изучению фактов, описывающих жизнь Мольера и его окружения, соответствующей
исторической эпохи Булгаков относился серьезно и вдумчиво, возлагал большие надежды на будущую пьесу «Кабала святош». В письме своему брату от 16 января 1930 г. он
говорил: «Если погибнет эта пьеса, средства спасения у меня нет – я сейчас уже терплю
бедствие. Защиты и помощи у меня нет…» [5: 577].
19 января 1930 года автор зачитал «Кабалу святош» во МХАТе, и она была принята
к постановке. Однако вскоре Главрепертком запрещает ее, что стало одной из причин об358

ращения Булгакова к Сталину с просьбой определить его дальнейшую судьбу - человеческую и писательскую. «Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке
покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой.
Я обращаюсь к гуманности Советской власти и прошу меня, писателя, который не может
быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу...» [1: 609]. В ответ
на это последовал известный звонок Сталина 18 апреля 1930 года.
В дальнейшем исследователями неоднократно анализировался этот разговор в попытке понять, что же подразумевал Сталин и какие у него были намерения насчет дальнейшей участи Булгакова. Тем не менее, писатель «навсегда был благодарен ему за телефонный звонок в ответ на свое отчаянное письмо Правительству. В самом деле, ведь не
каждый день и не всякому советскому писателю, а тем более уничтоженному печатью и
общественностью звонит на квартиру лично Генеральный секретарь», - пишет в своей
статье «Булгакиада» В.Лакшин [1: 683].
В результате пьеса к постановке была вновь разрешена, однако претерпела ряд существенных изменений. Название изменили на «Мольер», а также разрешили ставить
только в театрах Москвы и Ленинграда.
В Ленинграде показ спектакля был практически сорван критической рецензией известного драматурга В.В.Вишневского от 11 ноября 1931 г. в «Красной газете»: «Зачем
тратить силы, время на драму о Мольере, когда к вашим услугам подлинный Мольер.
Или Булгаков перерос Мольера и дал новые качества, по-марксистски вскрыл «сплетения давних времен»?» [6: 228]. Поразительно то, что для снятия с постановки «Кабалы
святош» в Ленинграде хватило одной-единственной статьи, в то время как в Москве через несколько лет пьесу буквально «засыпали с головой» негативной критикой в печати.
«Лицо это по профессии драматург. Оно явилось в театр и так напугало его, что он выронил пьесу… Театр, впрочем, божится, что он кричал «караул», но никто не прибежал на
помощь. Не смею сомневаться, что он кричал, но он тихо кричал…», - так комментирует
данное происшествие Булгаков в своем письме к П.С.Попову от 19 марта 1932 года [1:
616].
Ситуация в Москве затянулась еще на четыре года репетиций и усложнилась конфликтом Булгакова с К.С.Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко, бравшимися
за постановку «Мольера». Постоянно менялись исполнители ролей. Например, первоначально предполагалось, что Мольера сыграет И.М.Москвин, «…для которого театр
давно подыскивал роль, дающую возможность И.М.Москвину наиболее полно выразить
себя» [6: 228]. Однако сам Москвин впоследствии отказался от этой роли, аргументируя
тем, что его собственная судьба на тот момент складывалась очень похожим образом и
произнесение реплик на сцене давалось ему очень тяжело (Москвин в то время разводился со своей женой и завел роман с коллегой по сцене Аллой Тарасовой, которая была
на 24 года моложе актера). В результате Мольера играл В.Я.Станицын. Роль Людовика
XIV также «плавала» долгое время, на первых репетициях ее исполнял Н.П.Хмелев, в
то время как окончательно эту роль утвердили за М.П.Болдуманом. В своей статье «Незабываемые встречи» В.Виленкин характеризует этот период жизни пьесы следующим
образом: «В Художественном театре уже который год тянулась работа над «Мольером»
(«Кабала святош»). Ее отодвигала то одна, то другая параллельная постановка… Репетиции «Мольера» подолгу вообще исчезали из ежедневных мхатовских расписаний, потом
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появлялись снова…» [1: 662]. Сам Булгаков строил невеселые прогнозы о своей пьесе:
«”Мольер”: ну что ж, ну, репетируем. Но редко, медленно. И, скажу по секрету, смотрю
на это мрачно. Люся (Елена Сергеевна.– А. Г.) без раздражения не может говорить о
том, что театр проделал с этой пьесой…» (из письма П.С.Попову от 14 марта 1934 года)
[1: 626]. А «проделал» театр следующее: когда постановку увидел К.С.Станиславский,
то у него появились вопросы не к игре, а к самой пьесе, в частности, к трактовке образа Мольера драматургом. «Создалось впечатление, что Константин Сергеевич не то не
полюбил, не то разлюбил пьесу Булгакова; пытался репетировать с актерами какую-то
свою, воображаемую пьесу о «гениальном Мольере» и его борьбе с королем и церковью,
пьесу, скорее всего, историко-биографического характера. Поэтому его сплошь да рядом
не устраивало то, что было написано Булгаковым, и он требовал от него (на пятом году
работы над спектаклем!) бесконечных переделок и дописок…» [1: 662].
Может показаться, будто Станиславского смутил характер основного конфликта пьесы, а если точнее, ее идеологическая подоплека – зависимость гениального драматурга
от власти, способной в один момент трагически изменить его судьбу. По этой причине
Станиславский пытался сместить акценты в спектакле в сторону трагедии между гением и безнравственной толпой. «Важно, чтобы я почувствовал этого гения, не понятого
людьми, затоптанного и умирающего... Человеческая жизнь Мольера есть, а вот артистической жизни нет», - говорил Станиславский после первого просмотра постановки [6:
228]. Непонимание между Булгаковым и режиссером Художественного театра достигло
своего предела в тот момент, когда Станиславский предложил автору пьесы переписать
заново сцену тайного заседания «кабалы» и существенно изменить сцену Арманды и
Муаррона. Михаил Афанасьевич сознается в письме П.С.Попову от 14 марта 1935 года:
«Мною овладела ярость. Опьянило желание бросить тетрадь, сказать всем: пишите вы
сами про гениев и про негениев, а меня не учите, я все равно не сумею. Я буду лучше
играть за вас. Но нельзя, нельзя это сделать. Задавил в себе это, стал защищаться...» [1:
631]. В ответ Булгаков отправил Станиславскому письмо, в котором отказывался каким
бы то ни было способом в дальнейшем переделывать «Мольера» и просил снять пьесу с
постановки, если она в настоящем виде не устраивает Художественный театр. Станиславский был оскорблен и отказался от дальнейшей работы над пьесой.
За постановку «Кабалы святош» принялся В.И.Немирович-Данченко, который также
пытался изменить основной характер трагизма пьесы, но своими методами. Все ту же
опасную, крайне неудобную и нежелательную аллюзию, отсылающую зрителей к современности, он маскировал с помощью ярких декораций П.В.Вильямса. В таком виде она
и вышла на сцену в 1936 году. «Большинство в театре считало, что спектакль, несмотря
ни на что, получился значительный, хотя он и ниже пьесы, не охватывает ее глубин», замечает В.Виленкин [1: 662].
Однако даже с такими правками показ «Мольера» состоялся всего лишь семь раз, и
зрительский интерес к нему был огромен. Дальнейшее направление критических отзывов о пьесе во многом предопределила записка председателя комитета по делам искусств
П.М.Керженцева (Лебедева) «О “Мольере” Булгакова (в филиале МХАТа)», направленная им в политбюро ЦК ВКП(б) 29 февраля 1936 года, которая была обнародована только
в 1996 году, полвека спустя. В ней Керженцев рассуждал о недостаточном раскрытии автором образа Мольера как гениального драматурга: «Он (Булгаков. – А.Г.) хотел в своей
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новой пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идет вразрез с политическим
строем, пьесы которого запрещают.
В таком плане и трактуется Булгаковым эта «историческая» пьеса из жизни Мольера.
Против талантливого писателя ведет борьбу таинственная «Кабала», руководимая попами, идеологами монархического режима... И одно время только король заступается
за Мольера и защищает его против преследований католической церкви… Он хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата и
при «бессудной тирании» Людовика XIV… В пьесе Булгакова писателя Мольера нет и в
помине. Показан, к удовольствию обывателя, заурядный актерик, запутавшийся в своих
семейных делах, подлизывающийся у короля - и только» [6: 229-230]. Керженцев также
обратил внимание на всевозможные попытки театра скрыть наиболее острые намеки
пьесы. Председатель комитета по делам искусств предлагал убедить филиал МХАТа в
ошибочности спектакля, «уводящего их с линии социалистического реализма», и тем
самым добиться снятия «Мольера». «Пусть на примере “Мольера” театры увидят, что
мы добиваемся не внешне блестящих и технически ловко сыгранных спектаклей, а спектаклей идейно насыщенных, реалистически полнокровных и исторически верных - от
ведущих театров особенно», - таковым был вердикт П.М.Керженцева.
Предложение было одобрено Сталиным, и уже в начале 1936 года посыпались
обезоруживающие статьи, причем некоторые появились еще до самой премьеры, состоявшейся 15 февраля. Первая из них принадлежала председателю Главреперткома
О.С.Литовскому, ставшему прототипом критика Латунского в «Мастере и Маргарите»
(статья в «Советском искусстве» от 11 февраля 1936 года). Далее вышла в печати статья
известных писателей Вс.Иванова, А.Афиногенова, Ю.Олеши (22 февраля, «Горьковец»).
Замечания в статьях были аналогичного содержания: обвинения в «мещанстве», второсортности пьесы и в «отсутствии в фигуре Мольера профессиональных черт писателя»,
по сути, в расхождении образа великого драматурга с его исторической личностью. Необходимо отметить, что, по утверждению самого Булгакова, он и не стремился воссоздать образ Мольера таким, каким он известен всему миру. «Меня привлекла личность
учителя многих поколений драматургов, - комедианта на сцене, неудачника, меланхолика
и трагического человека в личной жизни… Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая
точность», - вот его слова из статьи «Он был велик и неудачлив», напечатанной в том же
«Горьковце» 15 февраля, в день премьеры. Невольно возникает вопрос об искренности
критических высказываний Ю.Олеши, Вс.Иванова и А.Афиногенова, о том, не носили
ли они заказной характер.
Булгаков намеренно усиливал драматизм личной жизни Мольера, опираясь в создании пьесы на тот факт, что Арманда Бежар, вторая жена Мольера, на самом деле была
его дочерью от первого брака с Мадленой, на что соответствующим образом отреагировали в печати. В Советском Союзе уже сформировался специфический, но весьма
четко очерченный по советскому образцу образ Мольера с безупречной личной жизнью
и с установкой на борьбу с церковью и аристократией во имя «реализма». 17 февраля
в «Вечерней Москве» появилась статья, авторство которой приписывают Керженцеву.
В ней критиковалась идея о Мольере-кровосмесителе, конечной целью которой была,
по мнению автора, дискредитация образа советского Мольера. Однако, как утверждает
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П.С.Попов, «…в своей биографии Мольера Михаил Афанасьевич пишет об Арманде несколько иначе и осторожнее: «Я уверен в том, что она была дочерью Мадлены, что она
была рождена тайно, неизвестно где и от неизвестного отца. Нет никаких точных доказательств тому, что слухи о кровосмешении правильны, то есть, что Мольер женился на
своей дочери» [1: 8].
Далее произошло то, что, по мнению исследователей, нанесло решающий удар по
«Кабале святош». 9 марта в «Правде» публикуется статья под дискредитирующим названием «Внешний блеск и фальшивое содержание. О “Мольере”», которая фактически
полностью повторяла содержание записки Керженцева. В статье, после перечисления
всяческих достоинств личности исторического Мольера, подчеркивалось, будто Булгакову пришлось немало потрудиться, чтобы извратить и опошлить такую безупречную
биографию. Сама пьеса была названа реакционной и фальшивой. МХАТ был обвинен
в попытке затушевать ее слабые стороны с помощью пышных декораций и костюмов.
Статья в «Правде» была напечатана без подписи, и на протяжении долгого времени исследователи пытались установить ее авторство, пока наконец в 1996 году не была обнародована «Записка» и не было обнаружено ее очевидное сходство со статьей.
Запись Елены Сергеевны в день выхода статьи в «Правде»: «Когда прочитали, М.А.
сказал: Конец «Мольеру», конец «Ивану Васильевичу». Днем пошли во МХАТ — «Мольера» сняли, завтра не пойдет. Другие лица» [7: 116].
17 марта в «Советском искусстве» печатают колкие слова М.М.Яншина, одного из
наиболее близких Булгакову актеров МХАТа, в адрес «Кабалы святош». Год спустя Яншин оправдывался перед Булгаковым, будто бы его поняли иносказательно, но Булгаков
навсегда прекратил свою дружбу с актером.
После семи выступлений, сопровождавшихся полным аншлагом, МХАТ был вынужден снять спектакль. Театр все еще предлагал внести изменения в пьесу, но Булгаков
вносить таковые категорически отказывался. Крайне подавленный неспособностью Художественного театра защитить «Мольера», 15 сентября 1936 года писатель подает заявление об уходе из театра.
Необходимо упомянуть о еще одном неприятном обстоятельстве в те трудные для
Булгакова дни: в его ближайшем окружении появился тайный доносчик, рапортовавший
непосредственно Керженцеву о текущем состоянии Михаила Афанасьевича. А оно было
незавидным. Единственная его пьеса, которая на тот момент не была снята – «Последние
дни (Александр Пушкин)», и логично предположить, что опасения драматурга были связаны теперь с ней. И они незамедлительно оправдались. Пьесу также сняли с театрального репертуара. Цитата из доноса от 7 ноября 1936 года: «Я, — оказывается, говорил
Булгаков дома, - похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для
того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики… Ведь мне
официально не запретили ни одной пьесы, а всегда в театре появляется какой-то человек,
который вдруг советует пьесу снять, и ее сразу снимают… Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни
свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое, я был бы только благодарен» [7: 121]. Исследователи-булгаковеды выдвигают вполне обоснованную версию
имени доносчика, таковым они считают Е.В.Калужского, актера МХАТа и мужа сестры
Елены Сергеевны Булгаковой.
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Это обстоятельство в совокупности со всеми вышеперечисленными объясняет критическое состояние Булгакова - как душевное, так и материальное. По поводу последнего
В.Лакшин в «Булгакиаде» упоминает следующий факт: после запрещения «Мольера»
Булгаков предложил сделку Ангарову, актеру, известному книголюбу. Драматург продавал полное собрание Шекспира. Однако Ангарову такая сделка оказалась не по карману,
но он порекомендовал Булгакову известного режиссера, возможное заинтересованное
лицо и в результате сделка состоялась.
Случилось так, что творческий гений Булгакова стал жертвой своей исторической
эпохи. Реакция на «Кабалу святош» и другие произведения Михаила Афанасьевича того
периода была двоякой: с одной стороны, поражает массовость обличающих статей и ни
одного (!) положительного отзыва в печати, а с другой стороны, восторженное восприятие рядовым зрителем драматургических произведений Булгакова, – такова парадоксальность того времени. Объяснить эту диаметральную противоположность взглядов на
один и тот же объект можно лишь сложившейся в стране ситуацией, ее идеологической
подоплекой.
В данной статье мы попытались дать наиболее полный обзор тех критических высказываний, которые сопутствовали «Кабале святош» во времена ее первой постановки,
еще при жизни автора, - как тех, что появились в печати, так и тех, что были высказаны
людьми, имевшими к постановке спектакля непосредственное отношение. Особого внимания заслуживают документы, обнародованные уже после распада Советского Союза,
которые незримо, но властно повлияли на судьбу этой пьесы. За неимением всех документов, обусловленным объективными причинами, по некоторым вопросам исследователи были вынуждены лишь выдвигать предположительные версии. В данной работе
мы попытались представить максимально полный объем ныне доступной информации
и систематизировать его.
Фигура Мольера была чрезвычайно значима для писателя, ведь не случайно именно по отношению к Мольеру в эпиграфе к «Жизни господина де Мольера» он впервые
употребил слово «мастер» с намерением подчеркнуть его суть как таковую у человека,
достигшего совершенства в своем деле, учителя. Вполне можно утверждать, что своеобразное понимание личности Мольера послужило впоследствии импульсом для создания знаменитого образа Мастера в романе «Мастер и Маргарита».
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Стаття присвячена лексико-граматичним аспектам відтворення англомовних термінів сфери ядерної енергетики в українських перекладах. У дослідженні висвітлено загальні особливості підходу до перекладу науково-технічної літератури та способи адекватної передачі змісту термінологічних одиниць сфери ядерної енергетики.
Ключові слова: термін, лексико-граматичні трансформації, класифікація, ядерна
енергетика.
Статья посвящена лексико-грамматическим аспектам отображения английских терминов сферы ядерной энергетики в украинских переводах. В исследовании
представлены общие особенности подхода к переводу научно-технической литературы
и способы адекватного отображения содержания терминологических единиц сферы
ядерной энергетики.
Ключевые слова: термин, лексико-грамматические трансформации, классификация, ядерная энергетика.
The article deals with lexico-grammatical aspects of representing English terms in the field
of nuclear power in Ukrainian translation. The research shows general approaches towards
translation of scientific literature and the ways of adequate translation of terminological units
in the field of nuclear power.
Key words: term, lexico-grammatical transformations, classification, nuclear power.
Невпинність соціального прогресу й постійне розширення міжнародних зв’язків та
неперервність змін функціонального навантаження мови й мовлення породжують множину різновидів нових за формою і цільовим призначенням типів текстів з відповідним
лексичним насиченням. У свою чергу, найрухливішою частиною словникового складу
будь-якої мови є термінологічна лексика, постійний розвиток і збагачення якої є необхідною умовою та прямим наслідком прогресу в тих галузях діяльності людини, з якими ця
термінологія пов’язана [1: 65].
Науковий опис особливостей перекладу фахової лексики потребує детального вивчення лексико-граматичних трансформацій, зумовлених рядом лінгвістичних явищ, про
що свідчать результати сучасних лінгвістичних і перекладознавчих досліджень (Е. Скороходька, Т. Кияка, В. Карабана, Ю. Зацного, А. Єгорової, З. Комарової, Ф. Циткіної та
ін.).
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Тому метою цієї статті є визначення лексико-граматичних трансформацій, характерних для перекладу науково-технічної термінології у сфері ядерної енергетики з англійської на українську мову.
Матеріалом дослідження слугували п’ять текстів у сфері ядерної енергетики, опублікованих МАГАТЕ щодо різноманітних аспектів поводження з ядерною енергією та
утилізації радіоактивних відходів.
Відомо [1: 88], що відмінною рисою науково-технічного тексту є гранично точний
і чіткий виклад матеріалу при майже повній відсутності образно-емоційних виразних
засобів, властивих художньому й суспільно-політичному текстам. При цьому під час перекладу термінологічної лексики науково-технічних текстів необхідно враховувати, що
поняття “переклад термінів” охоплює вибір найбільш вдалого еквівалента перекладу з
погляду норм мови, лінгвістичної сумісності, зрозумілості та вживаності, а також розглядається як спосіб поповнення словникового складу термінологічного шару мови перекладу шляхом калькування, поморфемного перекладу чи запозичення.
Вивчення джерел з даної проблематики [2: 165] засвідчило доцільність виділення у
складі термінологічної лексики декількох «прошарків», які відрізняються сферою застосування та особливостями об’єкту, що позначається.
Перш за все, це загальнонаукові терміни, які використовуються в різноманітних областях знань та належать, у цілому, науковому стилю мови (випромінювання – radiation,
hazard – небезпека). Розрізняють також вузькоспеціальні терміни, що закріплені за певними науковими дисциплінами (atomic radiation, radionuclide – сфера ядерної енергетики), терміни-абревіатури та скорочення (ICP-MS - inductively coupled plasma mass
spectrometer – масс-спектрометр з індуктивно зв’язаною плазмою) [3: 55].
Поряд із наведеним групуванням термінологічної лексики, існують й інші підходи
до класифікацій термінів [4: 175], що спираються на діапазон їхнього застосування та
структурну побудову, як, наприклад, структурна класифікація термінів. У межах цієї класифікації терміни поділяються на терміни-слова (laboratory – лабораторія), термінисловосполучення (atomic plant – атомна електростанція) і багатокомпонентні терміни,
представлені три-, чотири- і більше складовими елементами (відкритий розпад радіоактивних елементів, light amplification by stimulated emission of radiation).
Необхідно також зазначити, що досягнення перекладацької еквівалентності, або
адекватності перекладу, незважаючи на розходження у формах та семантичних системах
двох мов, потребує багаточисленних та якісно різноманітних перетворень, тобто перекладацьких трансформацій, які традиційно поділяються на чотири типи: лексичні, граматичні, лексико-граматичні та лексико-семантичні. Лише за допомогою цих трансформацій, згідно з Бреус Є.В. [5: 123], перекладач може досягти еквівалентного перекладу,
тобто перекладу, який здійснюється на рівні, необхідному й достатньому для передачі
незмінного плану змісту при дотриманні норм мови перекладу. Оскільки норми оформлення науково-технічних текстів різняться в різних країнах, перекладачеві необхідно використати ряд трансформацій, щоб текст перекладу точно відповідав нормам, прийнятим
для мови перекладу, у той же час чітко дотримуючись змісту вихідного тексту.
У ході нашого дослідження було встановлено, що при перекладі текстів сфери ядерної енергетики найскладнішим завданням є пошук українських відповідників англійським термінам та поняттям, а також збереження стильової відповідності текстів вимо365

гам науково-технічного дискурсу. Саме тому перекладачі досить часто використовують
лексико-граматичні трансформації при перекладі слів, словосполучень і речень для найточнішої передачі їхнього змістового й стилістичного насичення. Розглянемо детальніше особливості лексико-граматичних трансформацій, що застосовуються при перекладі
термінів, узагальнені нами на підставі експериментального дослідження 200 лексичних
одиниць, ужитих у текстах сфери ядерної енергетики.
Найбільш частотною лексико-граматичною трансформацією є описовий переклад
(приблизно 82% від загальної кількості опрацьованих одиниць). У більшості випадків
описовий переклад застосовується для відтворення на українську мову термінів, приладів, явищ, назв-антропонімів, а також термінів та словосполучень із інших галузей
знання. Описовий переклад є переважно незамінним, оскільки в українській мові не існує прямих відповідників для багатьох термінів і словосполучень у сфері ядерної енергетики, і тому такий вид трансформації допомагає перекладачеві розкрити змістовий план
вираження слова або словосполучення мови оригіналу. Описовий переклад сприяє кращому розумінню специфічних термінів і явищ у досліджуваній сфері, проте перенасичує
текст синтаксичними структурами.
Встановлено також, що використання компенсації не є характерним для текстів сфери ядерної енергетики (приблизно 17% від загальної кількості аналізованих одиниць).
Здебільшого цей спосіб використовується для перекладу образних порівнянь і метафор,
наявних в авторських статтях. Разом з тим, у перекладах офіційних публікацій текстів
сфери ядерної енергетики, які вирізняються високим ступенем інформативності, логічності і послідовності, відсутністю конотативного та прагматичного аспектів, метод компенсації зустрічається вкрай рідко.
Використання таких лексико-граматичних трансформацій, як антонімічний переклад і дескриптивна перифраза не є характерним для перекладу текстів сфери ядерної
енергетики (лише 1%), оскільки такі види трансформацій використовуються загалом у
перекладах художньої літератури та поезії для надання більшої образності й яскравості
текстові перекладу, а також для пояснення певних реалій та явищ життя іншої країни.
Цілком імовірно, що наведений розподіл використання лексико-граматичних трансформацій у перекладах текстів сфери ядерної енергетики викликаний значно ширшою
словниковою і понятійною базою науково-технічних текстів англійської мови. У зв’язку
з цим, при перекладі на українську мову текстів сфери ядерної енергетики перекладачам
досить часто доводиться пояснювати, описувати декількома словами, фразою або словосполученням те поняття або явище, для якого в англійській мові існує встановлений
відповідник, наприклад:
- Occupational Radiation Protection – Радіаційний захист при професійному опроміненні;
- Scope – сфера застосування;
- Disused sealed radioactive sources – відпрацьовані та вилучені із використання закритим радіоактивні відходи;
- Radiolabelling – помітка радіоактивними ізотопами [10].
Такий метод застосовується для передачі саме змісту того поняття, яке описується в англомовному тексті, адже, якщо перекласти таке слово простим калькуванням, то
читач, особливо не достатньо знайомий з певним напрямком технічної літератури, не
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зрозуміє про що йдеться. А таке непорозуміння, особливо у сфері ядерної енергетики,
може мати значні негативні наслідки як для окремої особи, так і для людства в цілому.
Перекладач не повинен калькувати ті слова, зміст яких можна передати кількома словами. Наприклад, не слід залишати у тексті англійське слово «radiolabelling» як «радіолейбування» [11]; його доцільніше перекласти як «помітка радіоактивними ізотопами».
У такий спосіб передається не форма слова, а його зміст, що є надзвичайно важливим для
науково-технічної літератури, основна функція якої – інформативна.
Нами було також установлено, що найчастіше описовий переклад вживається на позначення певних термінів, прямих відповідників для яких не існує в українській мові,
наприклад:
- backside pumping – двійчасте відкачування нафти з двох свердловин двома насосами і з одним первинним двигуном [12];
- atomic oscillation – коливання атомів у кристалічній решітці;
- C&C – промивання стрижня свердловини з одночасною обробкою розчину для буріння;
- Kerr coefficient – квадратний електрооптичний коефіцієнт [13].
У цих термінах цікавим є те, що англійські автори подають лише назву-антропонім
певного явища, а українські перекладачі не калькують дані словосполучення, а дають
вичерпну характеристику цього явища, роз’яснюють його і у деяких випадках прізвище
вченого, з яким пов’язується термін, просто опускається.
Іншим прикладом вживання описового перекладу складених двокомпонентних термінів, у складі яких є буквенне позначення. Аналіз матеріалу показав, що перекладачі
розшифровують буквенне позначеня, щоб зробити тексти зрозумілими для більш широкого кола читачів, а не лише для спеціалістів вузького спрямування, як це видно з
прикладів:
A-gas – авіаційне паливо;
C-invariance – інваріативність відносно зарядного спряження;
X-irradiation – опромінення рентгенівськими променями [13].
Перекладачам також досить часто доводиться використовувати описовий переклад
при передачі назв певних пристроїв, установок, устаткувань тощо. При цьому під час перекладу назва не калькується, а описується принцип роботи чи дії цього пристрою, його
склад, призначення або матеріал, з якого він виготовлений, наприклад:
sample changer – пристрій для зміни зразків;
optical rotator – обертач площини поляризації світла;
metal-moderated reactor – реактор з металічним уповільнювачем.
Крім того, у перекладах текстів сфери ядерної енергетики можна зустріти описовий
переклад певних фізичних явищ. При цьому в українському варіанті подається не лише
його назва, але й характеристика цього явища, що сприяє більш чіткому розумінню самого тексту. Разом з тим, такий спосіб перекладу призводить до накопичення зайвих структур у тексті та перевантажує його інформативно. Розглянемо такі приклади:
gamma failure law – гамма-розподіл часу безвідмовної роботи;
fusion yield – вихід термоядерної реакції;
fast fission – поділ під дією швидких нейтронів [14].
Дослідження проаналізованих одиниць виявило, що другим за частотністю застосу367

вання (приблизно 17% від загальної кількості опрацьованих одиниць) є спосіб компенсації. Така частотність є закономірною, адже англійська мова вирізняється лаконічністю,
особливо у науково-технічному стилі, у той час як в українській мові спостерігається
протилежне явище. Цей стиль характеризується частим вживанням кліше, сталих виразів, довгих словосполучень. Саме тому для адекватної передачі змісту та форми тексту
при перекладі з англійської мови на українську текстів науково-технічного характеру, перекладачам доводиться використовувати метод компенсації, з тим, щоб текст перекладу
відповідав стилістичним та функціональним вимогам українського науково-технічного
тексту. Прикладами таких трансформацій можуть слугувати:
- ‘shall’ statements – формулювання «повинен, повинна, повинно, повинні»;
- related controls – відповідні засоби контролю;
- commissioning – введення в експлуатацію [14].
Проведений аналіз дозволяє констатувати, що використання компенсації не є широковживаним для перекладу текстів сфери ядерної енергетики, які характеризуються
високим ступенем лаконічності і логічності викладу інформації. Разом з тим, цей спосіб
вживають для перекладу образних порівнянь і метафор, які можна зустріти у авторських
статтях, присвячених ядерній тематиці.
Таким чином, виконаний нами аналіз лексико-граматичних трансформацій, застосованих під час перекладу лексичних одиниць сфери ядерної енергетики, показав, що найчастотнішим способом перекладу термінів з англійської мови на українську є описовий
(82% опрацьованих одиниць), у той час, коли компенсація є менш вживаною (17%). Методи антонімічного перекладу і дескриптивної перифрази не є характерними для перекладу термінів сфери ядерної енергетики (лише 1% від проаналізованих одиниць). Саме
тому подальші дослідження особливостей відтворення українською мовою термінів сфери ядерної енергетики мають спрямовуватися у межах поглибленого вивчення описового
способу їх перекладу.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТЕРМІННИХ ВАРІАНТІВ
ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
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На явище термінної варіантності, яке й дотепер викликає дискусії, немає єдиного погляду з-поміж науковців, оскільки не існує узагальнювальної теорії варіантності,
поняттями якої можна було б оперувати на рівні одиниць мови для спеціальних цілей.
Одні вчені описують термінне варіювання через дублетність; другі – синонімію; треті – об’єднують усі варіантні форми термінів та впроваджують термін рівнозначність;
четверті, погляд яких поділяє автор статті, – варіантність [1: 5]. Під останнім поняттям
розуміємо «явище видозміни якоїсь рівневої ознаки мовних одиниць, що приводить до
існування їхніх паралельних форм…» [2: 57].
Метою статті є обґрунтування положення про універсальність термінної варіантності як важливого чинника динаміки мовного процесу, що можна виявити на різних мовних
рівнях. Завдання статті полягають у розгляді особливостей фонетичних, графічних, словотвірних, синтаксичних і семантичних варіантних форм технічних термінів як необхідного знання для перекладача, словникаря, термінолога – творця і редактора відповідних
текстів російською і/або українською мовами, що становить певний інтерес, оскільки російська термінологія сфери штучного холоду (ШХ), на відміну від української, розвивається понад ста років. Аналіз варіантних пар має і практичне значення, бо це дасть змогу
науковцю розумітися на проблемах російської та української термінології холодильної
техніки (ХТ) й уникати помилок під час опрацювання технічних текстів.
Термінне варіювання на рівні фонетики властиве обом мовам, проте в кожній мові
воно має свої особливості. Так, в українському корпусі термінів фонетичне варіювання
виникло, зокрема, через пропозицію уведення нових правил правопису, що зумовлене
історично і пояснено у багатьох працях на підставі екстралінгвальної інформації.
Через те що низку цих нових положень Національна правописна комісія не затвердила, дослідники тлумачать правильність написання тієї чи іншої номінації на свій розсуд,
що й породжує варіанти. Наприклад, як відомо, звукосполучення [іа] у латинізмах вимовляють як [ійа] та графічно передають як ія. Отже, ті, хто дотримується цього погляду,
подають форми: варіянт [3], діяґрама [4: 86] матеріяльний (баланс) [4: 160], парціяльний
(тиск) [4: 79], радіяльна (сила) [4: 293]; решта вчених вважає за доцільне написання,
усталене за радянських часів, як-от: варіант [5: 67], матеріальний ~ [6: 262], радіальна
~ [6: 483], парціальний ~ [6: 371]; діаграма [7: 144] тощо.
Не остаточно розв’язане питання в українському правописі з уживанням літери ґ.
Одні науковці у своїх працях послідовно передають латинську літеру g українською літерою ґ згідно з вимовою в оригіналі [8: ХІІІ]; другі пропонують «відновити літеру та
звук ґ тільки… щодо власних назв…, а також у словах, де може бути втрачена однозначність…» [4: 13–14]. Третя група вчених лише виокремлює обмежену кількість слів з цією
літерою, проте й донині у текстах співіснують фонетично-графічні варіанти: агрегат [4:
24; 5: 6; 3] і аґреґат [9: 101; 7: 28; 8: 7]; гвинт [4: 53; 5: 126] і ґвинт [9: 72; 3; 7: 74; 8: 238];
генератор [4: 71; 5: 129] і ґенератор [9: 72; 7: 114; 8: 239]; холодоагент [4: 24; 5: 759; 8:
1473] і холодоаґент [9: 469; 7: 864] тощо.
Залишається відкритою проблема щодо написання літер і та е в коренях слів хімія,
хімічний [5: 756] (проте у тому самому словнику подано: хемііонізація, хемілюмінісценція
[5: 755]), [6: 693; 7: 863] і хемія, хемічний [9: 468; 3; 7: 863]. Як зазначають словникарі О.
Кочерга і Є. Мейнарович [8], члени Бюро відділення фізики й астрономії НАН України
ухвалили положення про «двоможливе написання слів із коренями магнет- і магніт-»
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[8: ХІІІ] (магніт, магнітний [6: 254] і магнет [4: 156], магнетний [9: 197; 3; 7: 296–297]).
Однак подібної ухвали ще не одержано від Бюро відділення хімії НАН України [8: ХІІІ].
Розбіжність поглядів науковців стосується питання щодо графічного відображення
запозичених слів на -ter i -der, які пишуть українською, як звичайно, через -тер, -дер
(детандер, експандер). Термінні варіанти виникають тоді, коли правопис не збігається
із загальноприйнятою формою терміна. Наприклад, написання терміна термометр [4:
379; 7: 782] (електрокалориметр, мановакуумметр, потенціометр, фільтр тощо) можна
визнати усталеним; поряд з цим відомі форми термометер [9: 427; 3] та термомет(е)р
з факультативним -е- [8: 1361].
Варіювання – характерне явище і для російської термінології, зокрема варіантні пари
знаходимо з-поміж базових термінів ХТ (рос. хладагент [10: 828; 11: 582; 6: 693; 12: 378;
7: 864] і хладоагент [10: 828; 6: 693; 12: 378; 7: 864]; хладоноситель [10: 828; 4: 411; 11:
582; 6: 693; 12: 379; 7: 864] і холодоноситель [10: 830; 4: 412; 6: 695; 12: 379; 7: 865]; а
також хладопроизводительность [6: 693] і холодопроизводительность [10: 830; 6: 695;
12: 379; 7: 865]), однак воно зумовлене лінгвістичними причинами.
У першому випадку (рос. хладоагент і хладагент) йдеться про морфонологічне варіювання, оскільки фіксуємо композити, утворені за допомогою інтерфікса о та без нього (явище елізії). У решті випадків (хладоноситель і холодоноситель) варіюється перша частина
композита: старослов’янське хлад(о)- (хладъ) з давньоруським за походженням холодо-.
Досліджуючи на семантичному рівні перші два компоненти (хладо- і холодо-) за
словником С. І. Ожегова [13], можна дійти висновку, що їхній семний склад цілком збігається: «Хладо… Первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к холоду (в 1
знач.), напр. хладолюбивый, хладостойкий; 2) относящийся к искусственному охлаждению чего-н., к холодильным установкам, напр. хладобойня, хладокомбинат, хладоснабжение, хладотехника, хладотранспорт» [13: 860] і «Холодо… Первая часть сложных
слов, то же, что хладо…, напр. холодоснабжение, холодопромышленность…» [13: 864].
Однак наші дослідження показали, що це положення не відповідає дійсності, оскільки у сферах функціонування і фіксації термінів переважають лише чотири номінації з
компонентом хлад(о)- (хладагент, хладоноситель, хладокомбинат, хладоцентраль) і три
– з компонентом холодо- (холодопроизводительность, холодоснабжение, холодохранилище), причому перші частини композитів не взаємозамінні. Отже, номінація холодопроизводительность «витіснила» варіант з компонентом хладо-, подібно тому як холодоснабжение – хладоснабжение, а термін холодохранилище, очевидно, не мав варіанта з цією
частиною взагалі.
Крім того, щодо решти термінів на рівні композитно-синтаксичного варіювання як
різновиду ономасіологічного (див. нижче [19: 173]), відзначаємо, що ряд морфологічно складних одиниць з компонентами хлад(о)- і холодо- зник з наукового обігу, «поступившись» складеним номінаціям, створеним за моделлю A1 N1. Так, хладотранспорт,
хладотехника не вживаються у сфері функціонування; їхніми еквівалентами стали
холодильный транспорт і холодильная техника, попри те що такі терміни, як хладотранспорт ([13: 860; 14: 451; 15: 704; 10: 828; 6: 693; 12: 379; 7: 864]) і хладотехника ([13: 860;
10: 828; 4: 411; 6: 693; 12: 379; 7: 864]) зафіксовано у багатьох лексикографічних працях,
а кількість словників, що реєструють терміносполуки холодильный транспорт ([11: 584;
16: 461]) та холодильная техника ([11: 584; 16: 461; 7: 830]), значно менша. Проте числен371

ні сучасні періодичні видання, підручники, монографії зі сфери ШХ підтверджують цю
тезу. Замість складноскорочених хладоагрегата [4: 411] і холодопромышленности [13:
864] вживають складені номінації – холодильный агрегат [16: 461; 17: 298] і холодильная
промышленность.
Це сталося, мабуть, тому, що терміносполука моделі A1 N1 точніше від термінної одиниці-композита відображає фрагменти досвіду фахівця й передає сутність спеціальних
знань. До того ж субкатегоризатор холодильный (на місці якого складно уявити хлад(о)- і
холодо-), тобто «той, що стосується холодильної техніки» і «той, що продукує холод»,
став складником багатьох номінацій, які потрапили і ще не потрапили до сучасних технічних словників; отже, фіксуємо як нові терміни: холодильная автоматика/ёмкость/обработка, а також компания/отрасль/сфера/фирма; холодильное машиностроение/предприятие/ строительство; холодильный бизнес/сектор; холодильные технологии і т. д.
У дериватологічному аспекті слова хлад і холод є твірними основами, які можуть
виступати у ланцюговому зв’язку, однак звернемо увагу тільки на похідні термінні номінації без урахування композитів (курсивом виділено терміни ХТ та в дужки взято слова,
які термінами не є):
1. холод – [холодить] – холодильный – холодильник;
холод – [холодить] – холодильный – холодильщик (розм.);
2. [хлад] – хладон;
[хлад] – охлаждать – охлаждение – переохлаждение;
[хлад] – охлаждать – охлаждение – доохлаждение;
[хлад] – охлаждать – охлаждение – недоохлаждение;
[хлад] – охладить – охладитель – предохладитель;
[хлад] – охладить – переохладить – переохлаждённый;
[хлад] – охладить – переохладить – переохладитель.
Відповідно до зазначеного, підсумуємо, що термін холод (що означає «…тепло, яке
необхідно забрати від охолоджуваного об’єкта з метою зниження і подальшого підтримання його температури як нижчої від температури довкілля» [18: 68]) є гніздотвірним
для трьох одиниць, тоді як слово хлад, яке терміном не є, – для одинадцяти номінацій.
До того ж складених термінів з елементом, що містить корінь -хлад-, зафіксовано понад
100 (з урахуванням різних видів охолодження – охолодження десорбцією/кріоагентами,
і типів охолоджувачів – охолоджувач проміжний/поверховий), а складених номінацій з
компонентом, що містить корінь -холод- (холодильний, холодильник) або слово холод (помірний холод), – понад 300, причому елемент холодильний входить до складу абсолютної
більшості терміносполук, що можна пояснити існуванням численних модифікацій холодильних машин і установок (устав).
Крім того, факти вказують на те, що саме елемент -холод- є частиною назв сучасних
підприємств, товариств, фірм Росії, пов’язаних з виробництвом і застосуванням ШХ, а
також з продажем ХТ, як-от: «Агрохолодпром», «РББ-ХОЛОД», «СПС-ХОЛОД», «РОСХОЛОД», «ХИМХОЛОДСЕРВИС», «Холодон». І це ще один арґумент на користь активної уживаності компонента -холод- порівняно з -хлад-.
Через те що в українській мові не збереглося цього слова старослов’янського походження, то і в термінології сфери ШХ такої варіантності не існує: укр. холодоагент,
холодоносій, холодокомбінат.
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Спільним для двох мов є формально-структурне, зокрема словотвірне, варіювання,
що можна репрезентувати термінними парами, варіювальні мовні засоби яких не аспектують нових властивостей денотата [19: 173]: рос. адиабатический, адиабатный [11: 18]
– укр. адіабатичний, адіабатний [6: 15]; рос. изобарический, изобарный [11: 188] – укр.
ізобаричний, ізобарний [6: 180]; рос. изохорический, изохорный [11: 190] – укр. ізохоричний, ізохорний [6: 182]; рос. изоэнтропийный [11: 190], изоэнтропный – укр. ізоентропійний ([6: 182; 8: 471]) ізоентропний; рос. изоэнтальпийный [11: 190], изоэнтальпный
– ізоентальпійний [8: 471], ізоентальпний. (Деякі терміни не зафіксовано у словниках,
проте вони вживаються у наукових працях та в мовленні фахівців).
Проте наразі частіше вживають коротші терміни (ізобарний, ізохорний [18: 62]), що
пояснюємо дією принципу мовної економії. Виняток становить пара адіабатичний – адіабатний, оскільки на означення процесу використовують будь-який термін-прикметник
[11: 18] (рос. адиабатическое/ адиабатное расширение, сжатие – укр. адіабатичне/адіабатне розширення, стиснення), та з терміном двигун вживають лише рос. адиабатный
[11: 18] – укр. адіабатний (адіябатний). Отже, на підсвідомості семантична відмінність
уже закладена (мабуть, так сталося і з компонентами хлад(о)- і холодо-), проте важко
ословити її когнітивну сутність на цьому етапі розвитку термінології.
Наступні афіксальні варіанти термінів рос. ротационный/роторный (компрессор) –
укр. ротаційний/роторний (компресор), рос. компрессионный/ компрессорный (агрегат)
– укр. компресійний/компресорний (агрегат) утворено від різних іменникових основ: прикметникам ротаційний і компресійний відповідають дійові семи «пов´язаний з обертанням ротора», «пов’язаний з компресією»; прикметникам роторний/компресорний – семи
«той, що стосується ротора/компресора». Такі пари номінацій учений-термінознавець
В. А. Татаринов називає ономасіологічними (на противагу формально-структурним, див.
вище), оскільки варіювальні засоби цих термінів «вказують на різні вияви тієї чи іншої
властивості денотата» [19: 173]. До речі, варіанти рос. ротационный/компрессионный та
укр. ротаційний/компресійний фахівці з ХТ вважають застарілими та у сучасному мовленні не вживають.
Синтаксичне варіювання (бінарний складений термін з атрибутивним компонентом
– складений термін з трансформованим залежним компонентом завдяки його частиномовній зміні: A1 N1 – N1 N2), яке уналежнюють до ономасіологічного [19: 174], характерне для обох мов: рос. фазовое равновесие та равновесие фаз – укр. фазова рівновага
і рівновага фаз. Разом із тим в українській мові, зокрема, терміни-епоніми побудовані
за продуктивнішою атрибутивною моделлю A1 N1 порівняно із субстантивною N1 N2,
тоді як для варіантних пар російських термінів характерне протилежне: варіант терміна
з пропріативом конструкції А1 N1 менш уживаний або не уживаний взагалі, що важливо
враховувати під час перекладу технічного тексту і/або упорядкування словника. Порівняємо: рос. число Гульдберга/Маха/Нуссельта/Прандтля/ Рейнольдса – укр. Ґульдбергове/Махове/Нуссельтове/Прандтльове/ Рейнол(ь)дсове число [8: 1502] (число Ґульдберга/
Маха тощо), а також рос. спирали Архимеда (Архимедовы спирали), сопло Лаваля, функция Гиббса – укр. Архімедові спіралі [8: 1275] (спіралі Архімеда), Лавалеве сопло [8: 1263]
(сопло Лаваля), Ґіб(б)сова функція [8: 1453] (функція Ґіб(б)са).
Переклад пар номінацій з ономасіологічним, а саме синтаксично-композитним
варіюванням (складений термін – складний: рос. масляный насос і маслонасос – укр.
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оливна помпа й оливопомпа), стане для інтерпретатора технічного тексту своєрідним випробуванням, якщо терміни, створені за цими моделями, позначають неоднакові речі,
наприклад: рос. водяной охладитель і водоохладитель – укр. водяний охолоджувач і водоохолоджувач є несхожими пристроями, оскільки у водяному охолоджувачі воду використовують як холодоагент та функцією цього пристрою є охолодження різних речей,
а водоохолоджувач призначений лише для охолодження води. Така термінологічна некоректність виникла внаслідок того, що зміст двох термінів, перший з яких створено за
атрибутивною моделлю А1 N1, а другий побудовано основоскладанням на підставі першого, інтегрується в одне поняття, проте така термінологічна некоректність ілюзорна.
Безсумнівно, що рос. водоохладитель – укр. водоохолоджувач створено на базі субстантивної моделі N1 N2 : рос. охладитель воды – укр. охолоджувач води (аналогічно: водозбирач – збирач води); термін рос. маслонасос – укр. оливопомпа побудовано на основі
атрибутивної конструкції А1 N1: рос. масляный насос – укр. оливна помпа, причому бінарні терміни з атрибутивним компонентом не трансформуються у субстантивні терміносполуки моделі N1 N2 і позначають помпу, яка працює на оливі. Йдучи за такою логікою,
можна визнати, що рос. водяной охладитель – укр. водяний охолоджувач – це пристрій,
що працює на воді, а не охолоджує її.
Досить непростим для перекладача, словникаря є опрацювання термінних пар із
семантичним варіюванням, або власне синонімів, варіювальні мовні засоби яких «вказують на різні властивості денотата» [19: 173]. Прикладом слугуватимуть терміни рос.
газовые холодильные машины – воздушные ~ – укр. газові холодильні машини – повітряні
~, які, на перший погляд, пов’язані між собою гіперо-гіпонімічними відношеннями, адже
у холодильній науці повітряні машини розглядають як окремий випадок газових, оскільки інженери покладають надію на те, що незабаром знайдуть робочі речовини, екологічніші та дешевші від повітря. Проте наразі альтернативи повітрю немає і поняття газові
холодильні машини залишається суто теоретичним [18: 474], тоді як повітряні машини
існують, незважаючи на обмеженість їх практичного застосування. Отже, на сучасному
етапі розвитку ХТ ця пара термінів є власне синонімами, тому що газові – це і є повітряні
машини.
Вершиною перекладацької віртуозності вважають уміння знаходити питомі доречні еквіваленти для абревіатур іншомовного походження. Подібні перетворення складно
уналежнити до певного виду варіювання, оскільки ні їхня внутрішня форма, ні семантична мотивованість не головні компоненти перекладеного поняття, на противагу категорійної комплікативності змісту абревіатури, яка й підлягає «вербалізації на рівні міжмовної трансформації текстів» [19: 12], [20].
Наразі загальноприйнятим англійським абревіатурам на позначення показників
екологічної безпеки (LCCP; ODP; GWP) відповідають описові конструкції: Life Cycle
Climate Performance – життєвий цикл кліматичного перетворення – LCCP (характеризує термін перебування холодоагенту в атмосфері до розкладання на інші хімічні сполуки); Ozone Depletion Potencial – потенціал руйнування озону – ODP (якщо в хімічних
сполуках немає атомів хлору, які руйнують озон під час потрапляння в атмосферу, то
ODP = 0); Global Warming Potencial – потенціал глобального потепління – GWP (описує,
наскільки певна маса холодоагенту сприяє глобальному потеплінню за якийсь період
часу порівняно з СО2). Ці абревіатури у літературі фігурують без пояснень: LCCP = 70,
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ODP <1, GWP = 3500 [18: 160–163], та створити питому скорочену назву на підставі
міжнародної поки ще не вдалося.
Таким чином, визначивши особливості невеликої групи українських та російських
термінів-варіантів на рівні фонетики, графіки, словотвору, синтаксису й семантики, можна дійти висновку, що явище варіантності характеризує будь-яку термінологію незалежно від рівня її розвитку, адже варіантність – універсальне явище [21: 38], що спричиняє
динамічні мовні процеси на рівні синхронії. Воно зумовлене екстралінгвістичними й
лінгвістичними чинниками. У будь-якому разі обізнаність з особливостями їх уживання
полегшить науковцю дібрати точніший варіант та врахувати динамічний характер відповідної мовної системи.
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УДК 821.02. Луіс де Гонгора

Бонацька І.В.
(Київ, Україна)

НАПІВПРЕДИКАТИВНІ ОДИНИЦІ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ЛУІСА
ДЕ ГОНГОРИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ В ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ
Стаття присвячена порівняльному аналізу ускладнених речень з абсолютними напівпредикативними зворотами, характерними для поетичної мови Луіса де Гонгори, та
їх семантичних еквівалентів в текстах перекладу українською мовою.
Ключові слова: порівняльний аналіз, абсолютні звороти, напівпредикативність, давальний самостійний, семантичні еквіваленти.
Статья посвящена сравнительному анализу усложнённых предложений с абсолютными вторично-предикативными оборотами, характерными для поэтического языка
Луиса де Гонгоры, и их семантических эквивалентов в текстах перевода на украинский
язык.
Ключевые слова: сравнительный анализ, абсолютные обороты, полупредикативность, дательный самостоятельный, семантические эквиваленты.
The article deals with the comparative analysis of the compound sentences with the absolute semi-predicative clauses, which are characteristic for the poetic language of Luis de
Gongora, and of their semantic synonyms in the texts of their translation into Ukrainian.
Key words: comparative analysis, absolute clauses, semi-predicativity, independent Dative, semantic equivalents.
Метою даної роботи є аналіз деяких напівпредикативних синтагм, типових для поетичної мови дона Луїса де Гонгора у Арготе, а також варіантів їх перекладу на українську мову. Нещодавно світова наукова спільнота відзначала 450-ту річницю народження цього яскравого представника іспанської барокової поезії, який започаткував явище
культеранізму в поезії 17-го сторіччя. Одна з особливостей мови Гонгори полягає в наближенні іспанського синтаксису до порядку латинської фрази та у використанні різноманітних синтагм латинського походження. Чисельні дослідники [1; 2; 3; 4] відносять
до синтаксичних особливостей мови Гонгори часту вживаність поширених ускладнених
речень та використання, поряд з іншими синтагмами, що ускладнюють висловлювання, абсолютних конструкцій, які походять від латинського ablativo absoluto і грецького
accusativus absolutus. Глосарій лінгвістичних термінів, що використовуються в словнику
Іспанської Королівської Академії [5], дає наступне визначення абсолютного звороту, або
конструкції: “ Aquella en la que se unen directamente, sin la presencia de un verbo en forma
personal, un sujeto y un elemento predicativo, normalmente un participio, pero también un
gerundio, un adjetivo e incluso un adverbio o un grupo preposicional, y que equivale a una
oración subordinada adverbial, casi siempre de significado temporal” («…є тією, в якій безпосередньо поєднуються, без наявності дієслова в особовій формі, суб’єкт і предикативний елемент, зазвичай дієприкметник, але також і герундій, інфінітив, прикметник
і навіть прислівник або прийменникова група, і яка є еквівалентною підрядному обста© Бонацька І.В., 2012
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винному реченню»). У семантичному синтаксисі абсолютні конструкції визначається як
напівпредикативні одиниці, або вторинно-предикативні, або імпліцитно-предикативні,
зважаючи на формальні прояви зв’язку в ядрі «суб’єкт-предикат».
Треба зауважити, що абсолютні конструкції, які розглядалися в часи Гонгори як
культизми і латинізми, збереглися в синтаксичній системі сучасної іспанської мови і,
як абсолютно справедливо стверджує Себастьян Марінер у своїй праці “Vitalidad de
las estructuras lingüísticas latinas en las hispánicas actuales” [6] («Живучість латинських
лінгвістичних структур в сучасних іспанських»), “…no solo se mantienen hoy sintagmas
latinos en estilos donde el cultismo impera..., sino que han adquerido carta de naturaleza en la
lengua coloquial, hasta el punto de que no se los siente como cuerpos extraсos y se discutirнa
su alcurnia culta si no cupiera documentarla histуricamente” («…латинські синтагми зберігаються сьогодні не тільки в стилях, де переважають культизми ..., але стали характерними для розмовної мови, такою мірою, що вже не відчуваються як чужорідні
тіла, і можна було б дискутувати щодо їх походження від культизмів, якби воно не було
засвідчено історичними документами»). Наведемо деякі приклади абсолютних зворотів
в “Soledades” Гонгори [7]:
yy ¡oh Duque esclarecido!
templa en sus ondas tu fatiga ardiente
y, entregados tus miembros al reposo
sobre el de grana cйsped no desnudo,
déjate un rato hallar del pie acertado...
• Desnudo el joven, cuanto ya el vestido
Oceano ha bebido
restituir le hace a las arenas;
y al Sol lo extiende luego...
• Agradecido, pues, el peregrino,
deja el albergue y sale acompaсado
de quien lo lleva donde, levantado,
distante pocos pasos del camino,
imperпoso mira la campaña
un escollo...
• De lágrimas los tiernos ojos llenos,
reconociendo el mar en el vestido,
que beberse no pudo el Sol ardiente...
político serrano,
de canas grave, habló desta manera:
• Consolallo pudiera el peregrino
con las de su edad corta historias largas
si, vinculados todos a sus cargas
cual próvidas hormigas a sus mieses,
no comenzaran ya los montañeses
a esconder con el número el camino,
y el cielo con el polvo.
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На відміну від романських мов, абсолютні конструкції не притаманні сучасним
слов’янським мовам. Проте, зворот «давальний самостійний» був дуже характерною
особливістю синтаксичних систем слов’янських мов включно до 18 століття. У сучасній
лінгвістиці є дві думки щодо походження цієї синтагми: одні дослідники вважають його
адаптацією грецького absolutus genetivus, інші дотримуються думки, що це автохтонний
слов’янський зворот[8].
Ще одна тема лінгвістичних суперечок стосується місця напівпредикативних одиниць у синтаксичних системах різних мов. Частина лінгвістів вважає, - і це є класичний
традиційний підхід -, що структури вторинної предикативності передували появі підрядних речень з експліцитними засобами передавання обставинних значень [9].
У прагматиці та в семантичному синтаксисі такі структури розглядаються як засіб
конденсації змісту, збагачення експресивності тексту [10].
В аналізованих фрагментах поезії Гонгори та їх перекладу українською мовою* семантичними еквівалентами напівпредикативних синтагм є переважно незалежні прості
речення і лише в окремих випадках підрядні речення, що свідчить про високу ступінь
семантичної незалежності іспанських згорнутих предикативних структур. Нижче наводяться відповідні приклади:
Llorando la ausencia 		
del galán traidor 		
la halla la Luna			
y la deja el Sol.			

Зрадливець залишив
Її в самоті,
І плаче вона
Від зорі до зорі.

Amarrado al duro banco 		
Прикутий до грубої лави
de una galera turquesca, 		
Раб на турецькій галері –
ambas manos en el remo
Руки утримують весла,
y ambos ojos en la tierra...,
Очі вдивляються в берег...
							
Dulce madre mía,		
Та й хто тут не литиме
¿quién no llorará,		
Сльози в жалінні?
aunque tenga el pecho		
Здається, розчуляться
como un pedernal,		
Й душі камінні,
y no dará voces			
Побачивши, як я
viendo marchitar		
Марную в тужінні
los mбs verdes aсos		
Роки свої юні,
de mi mocedad? 		
Роки швидкоплинні?
*матеріали, люб’язно надані перекладачем паном Сергієм Борщевським, готуються
до друку)
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Категория времени играет ведущую роль в структурировании авторской картины
мира. В настоящей статье ставится цель рассмотреть языковые особенности выражения
аксиологии времени в стихотворении Б. Л. Пастернака «Воробьевы горы» [1: 95] и его
английском переводе Ю. М. Кейдена («Sparrow Hills») [2].
Стихотворения Б.Л. Пастернака, как отмечает А.К. Жолковский, «густо пронизаны
темпоральностью» [3: 152]. Временные категории, единицы времени, времена года, части суток, именования которых присутствуют во многих текстах поэта, овеществляются,
становятся объектами образного переосмысления [Там же]. При исследовании аксиологии времени в ранней лирике Б. Л. Пастернака как поэта-философа особое внимание следует обратить на проявления имплицитности – категориального свойства когнитивной
поэтики художественного текста. Сущность имплицитности «обусловливается особого
рода подтекстом, возникающим за счет увеличения смыслового ореола знака, репрезентирующего художественный концепт» [4: 114]. При этом «объектом лингвистического
анализа художественного дискурса, смысловое пространство которого представляют в
разном соотношении единицы первичной и вторичной номинации, становится не только
текст, но и вся та социокультурная информация, которая этим текстом опосредуется»
[Там же: 115].
Стихотворение «Воробьевы горы», вошедшее в лирический сборник «Сестра моя
жизнь», датировано 1917 годом. Оно продолжает раскрывать авторский опыт христианского мировосприятия, об истоках которого Б. Л. Пастернак в письме к Жаклин де Пруайяр писал: «Я был крещен своей няней в младенчестве <...> это … оставалось всегда
душевной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а отнюдь не
спокойной привычкой. В этом, я думаю, источник моего своеобразия. Сильнее всего в
жизни христианский образ мысли владел мною в 1910-1912 годах, когда закладывались
основы моего своеобразного взгляда на вещи, мир, жизнь» [5: 167].
Структурообразующие временные маркеры стихотворения «Воробьевы горы» (1917
год) – хрононимы лето (первая строфа), полдень [мира] (третья строфа), воскресенье
(четвертая строфа), иносказательно раскрывают отдельные грани ключевого темпорального образа «Тройцын день».
В центральном метафорическом образе начальной строфы – «лето бьет ключом»
(здесь и далее курсив в цитатах наш – М.К.) – синкретичное слово-символ лето становится метонимическим именем новой жизни, открывающейся в день Святой Троицы (ср.
далевское ключ – «родник, … источник, отпирающий недра земли» [6, Т. 2: 122]). Метафорическая образность этих строк перекликается с песнопениями праздника Троицы, в
которых благодать Святого Духа уподобляется живительной влаге: «Источниче жизни
веруемый, и струя естественныя благости, Душе Божий Святый...» [7]. Эмфатические
наречные словосочетания «не век, не сряду», оттеняя неслучайность происходящего
(«Ведь не век, не сряду лето бьет ключом»), как бы отделяют привычное течение времени
от исключительного – полноты лета, открывающейся «сегодня» (ключевое темпоральное наречие третьей строфы).
Отсутствие хрононима во второй строфе может быть обусловлено её антитетическим
характером по сравнению с началом стихотворения: обновлению мира под воздействием благодати (первая строфа) противопоставляется здесь «старость» – символическое
обозначение времени жизни души без Бога. Ценностная семантика передается здесь «от
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обратного»: повтор отрицательных частиц не («не вскинет», «не веришь»), ни («ни один
бурун»), нет («лица нет», «нет сердца», «Бога нет») подчеркивает безжизненность
«обезбоженной природы» [ср. 8: 79]. Сугубо негативная оценка («страшны») и отрицательные коннотации, привносимые в семантическую структуру существительного прорицанья его сочетаемостью (ср. «прорицанья древних оракулов», но «пророчестванья
библейских пророков», «пророчества о явлении Мессии» [6, Т. 3: 505]), свидетельствуют, что «старость» связывается Б. Л. Пастернаком с дехристианизированным миром.
Это подчеркивается метафорическим образом второго стиха «Рук к звездам не вскинет
ни один бурун...». Перекликаясь со стихом псалма 140 – «Воздеяние руку моею – жертва
вечерняя. Услыши мя, Господи...» [Пс. 140: 2; чин вечерни] по лексическо-семантическому составу и фонетическому строению, он приобретает вместе с тем противоположный –
негативный – смысл, усиленный двойным отрицанием («... не вскинет ни один...»). Бурун
(«пенистая волна, разбивающаяся у скалистых каменистых мелей» [9: 61]) символизирует здесь те волны житейского моря, в стремительном водовороте которого невозможно
оторваться от земного и устремиться к небесному («...рук не вскинет...»).
Картина бьющей ключом жизни – «лета Господня» [ср. 10] – раскрывается со всей
полнотой в третьей строфе, где в едином метафорическом образе сливаются земное и
небесное: «Это полдень мира. Где глаза твои? // Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень // Дятлов, туч и шишек, жара и хвои». «Кипень» («кипящая ключом вода»
[6, Т. 2: 122]), объединяющий семантические элементы воды и жара, имплицирует здесь
мысль о «великолепии» бытия [ср. 3], о силе и полноте жизни. «Белизна», доходящая в
семантике словосочетания «белый кипень» до предельной степени насыщенности – хрустально-белого сияния, становится символом светоносного присутствия Святого Духа
в преображенной вселенной. «Полдень мира» указывает на предельную насыщенность,
напряженность, «вершинность» бытия (полдень – «средина дня, высшее стоянье солнца»
[6, Т. 3: 250]). В темпоральном контексте стихотворения метафора «полдень мира» получает сугубое аксиологическое прочтение: полдень символически отсылает к «полному
свету Пресвятой Троицы» [11: 11].
В четвертой строфе троекратный повтор синкретичного пространственно-временного наречия дальше вводит образ безбрежной, неоглядной дали – устремленного в будущее и пребывающего в вечном настоящем преображенного мира: «Здесь пресеклись
рельсы городских трамваев. // Дальше служат сосны. Дальше им нельзя. // Дальше – воскресенье». В данном контексте воскресенье – не только «выходной день» и «возрождение
к жизни» [8: 79], но и «внезапность» вечности [12: 407].
Образ «Воробьевых гор», синкретично вобравший в себя всё многообразие сотворенного мира, земного и небесного, становится в заключительной, пятой строфе символом вселенной, преображенной Трóической благодатью: «Просевая полдень, Тройцын
день, гулянье,// Просит роща верить: мир всегда таков.// <...> Так на нас, на ситцы пролит с облаков». «Тройцын день» предстает кульминацией временного пространства –
светящейся точкой вечности [13: 161]. «Старости» человеческого неверия противостоит
открываемая природой живая вера в Живого Бога: отрицательному «не веришь» второй
строфы здесь противопоставляется положительное «верить», звучание которого усиливается и одновременно как бы смягчается перформативным глаголом «просит». Оно
вводит бытийно-вневременное утверждение об истинности и неизменности мироздания
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– «мир всегда таков». Олицетворения этой строфы («просит роща», «задуман чащей»,
«внушен поляне»), отражающие благоговейное отношение поэта к природе как созданию
Божию, свидетельствуют о своеобразии философского мировидения Б. Л. Пастернака.
«Все поэтичное, что можно найти в пантеистическом мировоззрении, видящем везде в
мире Божественную силу, присуще также и христианскому миропониманию. Но христианство свободно от пантеистического отожествления мира с Богом <…> Вездеприсутствие Бога в мире есть, согласно христианству, не частичное тожество Его с миром<…>,
а любовное следование за тварными существами на всех путях их жизни» [14: 123; курсив автора – Н. О. Лосского].
Символический потенциал лексемы «роща» (ср. березовая роща [9: 674]), связывающий её с православной традицией празднования «Троицыного дня», имплицитно указывает на Святую Троицу как единый творческий Источник бытия вселенной [ср. 14: 40].
Пассивная форма глагола «пролит», перекликающаяся с однокоренным глаголом излияти, многократно повторяющегося в богослужебных текстах праздника Святой Троицы, иносказательно указывает на творческую силу Святого Духа, обновляющую мир в
«Тройцын день», ср., в частности: «Ныне Утешительный Дух на всякую плоть излияся...»
(из стихир Великой вечерни) [7].
Конкретизация, к которой прибегает в своем англоязычном переводе Ю. М. Кейден
(Eugene M. Keyden), приводит к значительному ослаблению символического начала в
стихотворении Б. Л. Пастернака. Уже в первом стихе начальной строфы дополнительное
введение притяжательных местоимений (“My kisses across your breast, like water from a
jug!”) сужает денотативное поле стихотворения, лишая его той вневременной всеобщности. Когнитивной матрицей начального стиха «Воробьевых гор» («Грудь под поцелуи,
как под рукомойник!») мог стать для Б. Л. Пастернака как поэта-философа начальный
стих ветхозаветной Песни Песней («Да лобжет мя от лобзаний уст своих: яко блага сосца твоя паче вина» [Песн. песн. 1: 1]). Предельно насыщенная ценностными смыслами,
Песнь Песней являет собой иносказание, прообразующее единство Христа и Церкви,
рождающейся с сошествием Святого Духа на апостолов в «Тройцын день» [ср. 15: 181].
Водный символизм начального стиха (рус. «как под рукомойник», англ. “like water
from a jug”) становится в контексте стихотворения своеобразной отсылкой к словам книги пророка Иезекииля о воде и очищении, читаемой в канун праздника Святой Троицы
(«Тако глаголет Господь: … и окроплю на вы чистую воду, и очиститеся от нечистот
ваших, и от всех идол ваших, и очищу вы» [Иез. 46: 24, 25]). Характерно, что содержащаяся в русском слове рукомойник сема «омовения» в английском переводе опускается
(“like water from a jug”).
Глубинный, имплицитный подтекст ускользает в английском переводе третьего стиха начальной строфы, где антонимическая передача выражения «не век, не сряду» как
“they’ll have an end, and soon...” (букв. «они окончатся, и скоро...») и конкретизирующий
перевод полисеманта «лето» узкозначной аналитической конструкцией “days of summer
heat” (букв. «дни летней жары») приводят к обеднению смысловой структуры метафорического образа «лето бьет ключом».
Во второй строфе английского стихотворения широта образного ряда, вводимая абстрактным существительным старость («состоянье старого», «ветхость» [ср. 6, Т. 4:
316]), сужается до концепта возраста – old age (букв. «старый возраст»). Изменение
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синтаксического рисунка строфы, вызванное стремлением к грамматическому единообразию (ср. пятикратный повтор отрицательной частицы no и параллелизм трех заключительных синтагм, отсутствующий в оригинале) приводит к размыванию аксиологического содержания текста. Так, в стихотворении Б. Л. Пастернака заключительным
интонационно маркированным звеном трёхчастной градации строфы является синтагма
«Бога нет в бору» – предел отрицания. В английском переводе подлежащее god («бог»)
интонационно и графически не выделено (“no god in the woods”) и грамматически тождественно словам heart (“no heart within the pools”) и life (“no life in the meadowlands”),
что во многом лишает стихотворение его ценностной насыщенности. Не переданным
остается и выраженное лаконичным «Говорят – не веришь» личное отношение поэта к
«прорицаньям» о «старости» – возможности бытия вне Бога.
Возникающий с новой силой в третьей строфе образ «лета» как новой, благодатнокипучей жизни (ср. «кипень») в английском переводе трансформируется в картину неконтролируемого хаотичного беспорядка. Темпоральное слово-символ «сегодня», вводящее в семантическую ткань стихотворения широкий контекст настоящего (временного и
вневременного), заменяется характеризующим словосочетанием “this frenzied day” (букв.
«этот бешеный день», ср. frenzy – “uncontrolled and excited behaviour or emotion which is
sometimes violent” [16: 563]). Как следствие, призыв к пробуждению от равнодушного
безверья, выраженный двойным императивом «Расколышь же душу! Всю сегодня выпень», оказывается интерпретированным в эгоцентрично-замкнутом ключе обладания
жизнью – “This frenzied day is yours to have!” (букв. «Этот бешеный день – твой!»).
Лишается глубинного подтекста и следующий стих строфы, с его образом «полдня
мира» (“It is the world’s midday”) и вопросом «Где глаза твои?» (“Why don’t you use your
eyes?”). Отсылающий к ветхозаветному пророчеству Исаии (Ис. 6: 9-10), этот вопрос
парафразирует евангельские слова о духовном ослеплении мира без Бога: «И сбывается
над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и
глазами смотреть будете – и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с
трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и
не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их» (Мф. 13: 14-15). В стихотворении Б. Л. Пастернака контраст «видения-невидения» разрешается синтаксически
синкретичным обращением-утверждением «Видишь...» («Видишь, в высях мысли сбились ...»), которое является аллюзией на следующий стих Евангелия от Матфея: «Ваши
же блаженны очи, что видят» (Мф. 13: 16). В английском варианте стихотворения глагол
видеть передается неравнозначным to look («смотреть, глядеть»), что приводит к разрушению смысловых связей с евангельским текстом, в традиционном англоязычном переводе которого используется многозначный глагол to see («видеть»), ср.: “But blessed are
your eyes, for they see” (St. Matthew 13: 16).
Глубоко символичные лексемы «водной» семантики при переводе третьей строфы
опускаются (ср. выпень), заменяются близкозначными словами со значительно меньшим
образным потенциалом (ср. расколышь – rouse [«будить, пробуждаться»]), либо передаются описательно (ср. кипень – seething bubbles [букв. «бурлящие/ кипящие пузырьки»]).
В результате утрачивается ключевой метафорический образ «мыслей» «сбившихся» «в
белый кипень», подчеркивающий гармоничную осмысленность и совершенство мироздания, устремленного к своему небесному Первоисточнику («в высях»). Опущение при
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переводе аксиологически-маркированного определения белый («белый кипень»), оттеняющего непорочность и чистоту природы, и конкретизирующий перевод словосочетания «в высях» – “upon high hills” (букв. «на высоких холмах/ на возвышенностях»)
приводят к затенению ценностно-значимых граней цельного образа преображенной
вселенной.
В четвертой строфе синкретичный образ безбрежного времени-пространства,
вводимый троекратным повтором наречия «дальше», интерпретируется в сугубо пространственном, логическом измерении (“Here tracks of city trolleys stop, and further...”).
Обыденное, приземленное звучание строфы усиливается нейтральным глаголом satisfy
(“... further/ The pines alone must satisfy” – букв. «Дальше обслуживают только сосны»),
который не передает имплицируемый глаголом служить семантический оттенок «священности» (служить – «совершать церковную службу» [6, Т. 4: 224], ср. богослужение,
священнослужитель). Слово-символ воскресенье («Дальше – воскресенье») оказывается
прочитанным только в темпоральном, поверхностно-календарном плане – как хрононим
“Sunday” (“It is always Sunday there”).
В пятой строфе стихотворения английским аналогом ключевого хрононима «Тройцын день» становится имя «Whitsun» (“And strewing sunrays, Whitsun, and rambling
walks”). Являющееся сокращенной формой словосочетания White Sunday (букв. «белое
воскресенье»), оно, предположительно, метонимически именует праздник по белому
цвету одежд, в которые облекались в этот день принимающие крещение [17]. Глубоко символичное, сочетающее семантические оттенки солнечного света и чистоты, имя
«Whitsun» не содержит в своей смысловой структуре указания на сущность праздника,
ярко выразившуюся в русском «Тройцын день».
В английском тексте изменяется и сам образ этого дня. Описательный перевод существительного [народное] «гулянье» как «rambling walks» (букв. прогулки [без определенной цели]) и обобщающая передача ассоциативно-насыщенной лексемы «роща»
гиперонимом «woods» (букв. «лес») приводит к размыванию характерного для русского
языкового сознания образа праздника Св. Троицы. Трансформация безличной обстоятельственной конструкции «пролит с облаков» в субъектную «split by clouds» (букв.
«пролит облаками») придает стихотворению несвойственную миросозерцанию Б. Л. Пастернака пантеистичность, искажая смысл всего стихотворения.
Проведенное исследование показало, что имплицитно выраженное в стихотворении
Б. Л. Пастернака «Воробьевы горы» аксиологическое содержание образа времени праздника Троицы при переводе на английский язык ускользает.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕКЛАДУ
ЯК ОБ’ЄКТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена особливостям аналізу перекладу як об’єкта навчальної діяльності. У статті розглядаються ті моменти, які, як правило, викликають ускладнення
під час навчання перекладацькій діяльності студентів нефілологічних спеціальностей:
переклад окремих слів, конструкцій, фразеологізмів, дієприкметникових зворотів тощо.
Також у даній статті представлено ряд вправ, які мають допомогти під час відпрацювання у студентів навичок перекладу.
Ключові слова: переклад, початкові завдання, мовні труднощі.
Статья посвящена особенностям анализа перевода как объекта учебной деятельности. В статье рассматриваются те моменты, которые, как правило, вызывают
сложности во время обучения переводческой деятельности студентов нефилологических специальностей: перевод отдельных слов, конструкций, фразеологизмов, причастных оборотов и т.д. Также в данной статье представлен ряд упражнений, которые
должны помочь во время отработки у студентов навыков перевода.
Ключевые слова: перевод, начальные задания, языковые трудности.
The article is sanctified to the features of analysis of translation as an object of educational
activity. In the article those moments, that, as a rule, cause complication during studies to
of translating activity of students of unphilological specialities, are examined: translation of
separate words, constructions, phraseological units, participal phrases and others like that.
Also the row of exercises that must help during working off for the students of skills of translation is presented in this article.
Key words: translation, initial tasks, language difficulties.
Переклад виступає одним зі способів поєднання різних культур, національностей,
світоглядів. Художній переклад є надзвичайно складною діяльністю, для здійснення якої
необхідно виконання багатьох важливих умов: придатність тексту до перекладу, зв’язок
перекладу з оригіналом, ступінь залежності перекладу від оригіналу, спорідненість мов,
яка проявляється у здатності твору до перекладу, збереження первинної форми тексту
тощо. Одночасно перед технічним перекладом стоїть ряд інших завдань, які також є не
менш складними: зберегти термінологічну відповідність, відтворити загальну сумісність
назви, передати структурну своєрідність тексту тощо [1].
Саме тому так важливо навчити таємницям перекладу студентів нефілологічних спеціальностей – майбутніх фінансистів, економістів, бухгалтерів, юристів, інженерів тощо,
аби в процесі своєї фахової діяльності вони не відчували ускладнень під час перекладу
(або складання, оскільки для центральних та східних областей України для мовців все це
залишається притаманною первинність російської мови [2,с.187]) різних типів документів, наукових та науково-навчальних текстів тощо [3,с.30].
© Юрова І.Ю., 2012
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Найперше, на що має звернути увагу викладач під час навчання студентів перекладу,
– не всі слова російської мови мають точні відповідники в українській (наприклад, разум,
ум (рос.) – розум (укр.); вирій (укр.) – теплые края (рос.)).
Іншим складним моментом, пов’язаним з особливістю лексичного складу мови, є
«переклад» фразеологізмів. Як відомо, фразеологізми (незалежно від їх типу) ніколи не
перекладаються дослівно – до фразеологізмів добирають відповідники: наприклад, пускать пыль в глаза (рос.) – замилювати очі (укр.); бабка надвоє сказала (рос.) – казала
Настя як удасться (укр.); бросаться в глаза (рос.) – впадати в очі (укр.); иметь в виду
(рос.) – мати на увазі (укр.). Прийменниково-іменникові конструкції також часто мають
розбіжності при перекладі: работа по математике (рос.) – робота з математики (укр.); в
соответствии с (рос.) – відповідно до (укр.); рассказать о путешествии (рос.) – розповісти
про подорож (укр.). Тому пошук адекватної форми їх відтворення має стати предметом
особливої уваги викладача.
Для виконання такого навчального завдання можна використовувати вправи наступного типу.
Наприклад, завдання, де треба записати подані словосполучення українською мовою, врахувавши при цьому, що одні й ті самі слова російської мови можуть мати (та й у
поданих випадках мають) в українській мові абсолютно інші відповідники: предприятие
любое, каждое, всякое, некоторое, какое-то; потребности конкретные, определенные,
следующие, известные, отдельные; номенклатура небольшая, ограниченная; условия
работы работников, рабочих, трудящихся; рассматривать вопрос, задать вопрос, проанализировать вопрос; работать по плану, по схеме, по согласию сторон, по указанию, по
договору, по контракту.
Або вправи такого типу, де в поданих словосполученнях у російській та українській мові будуть різнитися відмінки у залежних словах: уступить место, аналогичный
предыдущему, извините меня, предотвратить падение, испытать поражение, поблагодарить родителей, изменить Родине, поступить в институт, втупить в партию, предоставить
справку в деканат, включить в список, включить в повестку дня, смеяться над коллегой,
ухаживать за больным, свидетельствует о высоком уровне, приложить усилия, заслуживать внимания, понести убытки, нуждаться в помощи.
Або такі завдання, де при перекладі словосполучень українською мовою варто звертати увагу на особливості перекладу прийменникових конструкцій: по собственной инициативе, по цене, по происхождению, по образованию, по специальности, по убеждениям, справка по телефону, работа по совместительству, по подозрению, комитет по борьбе
с преступностью, комиссия по изучению причин аварии, мастерская по ремонту обуви,
работы по обеспечению нормального функционирования, инструкция по составлению
сметы, ответчик по делу, совпадать по времени, по праздникам не работает, прийти по
делу, перейти по наследству, по требованию получателя, по октябрь 2001 года.
При використанні подібних завдань варто дотримуватися градаційного принципу:
переходити від простіших завдань до складніших, час від часу давати можливість студентам повторити засвоєні конструкції, уточнювати приховані можливості слів тощо.
Проте у процесі виконання завдань подібного типу варто звертати увагу студентів
не тільки на професійні, але й на літературні фразеологізми. Це надасть можливість покращити навички використання мови, підвищити загальний рівень мовної компетенції,
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розвинути мовне чуття, що загалом має розширити не тільки культурний, але й мовний
світогляд студента.
Наприклад, завдання такого типу, де пропонується відшукати відповідники між фразеологізмами у двох мовах. Рекомендується починати роботу саме з таких вправ, оскільки не всі фразеологізми можуть бути відомі студентам, а за наявності вибору є шанс за
допомогою логічного мислення віднайти відповідники. Крім того, необхідно розбирати
значення кожного фразеологізму, оскільки студент може не знати їх значення або його
знання не відповідають лексичній нормі:
Яблоко от яблони далеко не падает
Бодливой корове Бог рог не дает
Вместе хорошо и недруга бить
Вольному воля, спасенному рай
Всяк по-своему с ума сходит
Вынь да положь
Голодному Федоту и щи в охоту
Два сапога пара
Нашему забору двоюродный племянник
Ерунда на постном масле
Есть квас, да не про вас
Захотеть птичьего молока
Из пушки по воробьям стрелять
Кошке игрушки, а мышке слёзы
Кто в лес, кто по дрова

Кому весілля, а курці смерть
Скаженому поле, а ходячому путь
Химині кури
І комар кобилу загризе, як вовк
поможе
Хто в луг, хто в плуг
Телись, ялова, давай молока
Не дав Бог жабі хвоста, а то б усю
траву потолочила
У всякого Мусія своя затія
Йти на комара з дрючком
Кумового наймита дитина
Яка пшениця, така й паляниця
Голодному й опеньки м’ясо
Не для кота ковбаса
Зустрівся Яким з таким
Захотіти мерзлого в Петрівку

Іншим кроком у виконанні завдань такого типу є пропозиція самостійно дібрати
українські відповідники до російських фразеологізмів, з’ясувати їх значення. Такі завдання варто виконувати на занятті під керівництвом викладача (а не як контрольні або
самостійні завдання) або як домашні вправи з умовою обов’язкової детальної перевірки
виконаного
Наприклад, цыплят по осени считают; между молотом и наковальней; втирать очки; из
огня да в полымя; убить время; принять во внимание; очертя голову; через пень колоду; не ровен час; в два счета; за тридевять земель; пятое колесо в телеге; гол как сокол; кормить завтраками; скатертью дорога; на бедного Макара все шишки валятся; кричать на всю Ивановскую;
наврать с три короба; насильно мил не будешь; из огня да в полымя; бередить рану, плевать в
потолок; кромешная тьма; дать стрекача; коломенская верста, попасть впросак; быть начеку.
Після виконання завдань, пов’язаних із перекладом лексичних конструкцій або добирання до них відповідників, варто запропонувати студентам скласти речення з українськими відповідниками (на вибір викладача або студента) – по-перше, це допоможе краще запам’ятати конструкції та фразеологізми; по-друге, викладача матиме можливість
перевірити, наскільки точно студент зрозумів значення конструкцій та фразеологізмів.
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Ще одним ускладненням, яке зустрічається на шляху студентів під час перекладу, є
абревіатури.
Абревіатури спочатку розшифровуються російською мовою, потім перекладаються
всі повнозначні слова, а після цього в перекладеному українському варіанті відбувається
абревіація. Наприклад, ОАО – открытое акционерное общество – відкрите акціонерне
товариство – ВАТ; ООО – общество с ограниченной ответственностью – товариство з
обмеженою відповідальністю – ТОВ.
Починати варто з перекладу повних назв, оскільки з розшифровкою абревіатур у студентів можуть виникнути ускладнення; одночасно варто пропонувати завдання з утворення абревіатур з отриманих повних назв. Наприклад, Министерство путей сообщения,
Международное общество хирургов, высшее учебное заведение, художественный руководитель, хозяйственный договор, жилищно-эксплуатационная контора, жилищно-коммунальное управление, запись актов гражданского состояния, заведующий гаражом, институт международных отношений, Киевский институт инженеров гражданской авиации.
Пізніше, коли студенти стануть вправними у перекладі, їм можна давати вправи із
перекладу абревіатур та інших скорочень. Наприклад: Минмонтажспецстрой, райисполком, госпромышленность, Госснаб, прораб, страхвзнос, госстандарт, стройбат, МИД,
Стройбанк, главбух, госавтоинспекция, главпочтамт, госторговля, ГАИ, госбанк, госбюджет, госзаказ, госконтроль, госкредит, ООО, ЧП, ЗАО, ОАО.
У російській та українській мовах виникає розбіжність при відмінюванні числівників і поєднанні їх з іменниками, наприклад: пятидесяти (рос.) – п’ятдесяти (укр.); сто раз
(рос.) – сто разів (укр.). Тому цій проблемі також варто приділити особливу увагу. Для
студентів економічних спеціальностей бажано давати вправи із числами, прив’язаними
до певних об’єктів господарської діяльності, натомість для студентів інших напрямів
цікавішими будуть завдання із перекладу, наприклад, фраз із часовими координатами:
Сейчас 6 часов. Встреча назначена на 12 часов. По киевскому времени – 16 часов. 11
часов 25 минут. 13 часов 45 минут. 6 часов 15 минут. 18 часов 30 минут. В девять часов утра, в десять часов вечера, половина десятого, пять минут восьмого, двадцать три
минуты одиннадцатого, без десяти семь, не позже семи часов, быть к трем часам, в час
дня, не раньше трех часов, без тринадцати минут девять, половина двенадцатого, семь
часов вечера.
Надзвичайно важливою є також відмінність у родовій приналежності слів, що однаково звучать в обох мовах, наприклад: собака (рос., ж.р.) – собака (укр., ч.р.); степь (рос.,
ж.р.) – степ (укр., ч.р.). Іноді вказівкою на розбіжність роду є зовнішня структура слів, наприклад: кризис, недуг, президиум, тезис, тополь, филиал, посуда, продажа, ярмарка (рос.).
Дуже важливо одразу звернути увагу студентів на такі слова, аби уникнути можливих непорозумінь; варто запропонувати студентам подати такі слова не окремо, а у
поєднанні з прикметниками, аби наочно показати всі категоріальні аспекти зміни роду.
Наприклад: путь, боль, дрель, дробь, живопись, запись, корь, летопись, машинопись,
надпись, опись, перекись, пыль, подпись, полынь, поступь, пропись, россыпь, рукопись, Сибирь, сыпь, степ, степень, степень (рос).
Активні дієприкметники російської мови на -вший українською перекладаються
тільки описовим способом; при перекладі російських дієприкметників із суфіксами -ущ/- ющ-, -ащ-/-ящ- теж рекомендовано використовувати паралельні конструкції. Виклада390

чу важливо тут не тільки розповісти правила, але й максимально представити правильні
варіанти, оскільки тільки таким способом можна навчити студентів користуватися правильними формами. Наприклад, окружающая среда – навколишнє середовище, довкілля;
знающий ученик – обізнаний, тямущий, досвідчений учень, тямко; руководящий отделом – керівний відділу; руководящий сборами – голова зборів; господствующая мысль –
панівна думка; желающий – охочий, сповнений бажання, розохочений, ласий, спраглий,
спрагнений; враждующий – розварений, розбратований, протиборчий, ворог, ворожий,
неприязний, супротивний; всеобъемлющий – всеосяжний, універсальний, всебічний, поголовний, панорамний, всеохопний, всеобіймущий, глибинний.
Також варто запропонувати студентам скласти речення зі словами та конструкціями,
аби студенти закріпили почуті конструкції у своїй пам’яті, отримали навички їх вчасного
та правильного використання.
Увагу студентів треба також зосередити на тому, що при звертаннях в українській
мові використовують форму кличного відмінка, який відсутній у російській мові.
Для початку студентам варто запропонувати такі завдання, які б поєднували можливість потренуватися утворювати кличний відмінок у словах, які є різними за способами
визначення осіб, до яких звертаються, наприклад, поетеса, Марія, вчителька, кум, пастух, хлопець, секретар, Юрій, перекладач, уповноважена особа, посередник, економіст,
громада, Леся, голова зборів, Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів,
Олег, доповідач, пан директор, шановний президент компанії, Тетяна, високоповажний
суддя, засновник фірми, редактор, вчитель, секретар, поштар, голуб, Володимир Олегович, дід, тато, татусь, бабуся, боєць, знавець, син, адміністратор, ректор Петренко Василь
Олегович, директор Шульга Іван Іванович, керівник Ільїн Михайло Гнатович, бригадир
Кузьменко Хома Лукич, президент Рощин Степан Федорович. Так студенти мають навчитися орієнтуватися в різних іменниках при утворенні від них кличного відмінка.
Коли первинний матеріал буде засвоєно, для виконання варто запропонувати завдання творчого характеру: наприклад, поєднати іменники (громадянин, пан, редактор,
ректор, добродій, тітка, лікар, бібліотекар, вчитель), прикметники (милий, шановний,
вельмишановний, високоповажний) з іменами та по батькові (Ігор Іванович, Марія Василівна, Олег Петрович, Любов Іванівна, Павло Григорович, Надія Якимівна, Сергій Володимирович, Марта Ярославівна), утворивши словосполучення у кличному відмінку та
використавши їх у певних офіційних документах (листах, запрошеннях, оголошеннях
тощо).
Пам’ятайте про позиційне чергування префіксів, прийменників та сполучників у/в,
і/й, з-зі-із. Спочатку, студентам варто запропонувати прості вправи, де треба просто розставити потрібні літери, спираючись на засвоєні правила, наприклад: 1. До слова (і, й)де
(і, й) прислів’я. 2. Не (у, в)чи плавати щуку, щука знає (у, в)сю науку. 3. Просивсь вовк (у,
в) пастухи, а свиня (у, в) городники. 4. Жать (у, в) день душно, а (у, в)ночі кусають комарі.
5. (У, в) лісі був, а дров не бачив. 6. Лежачи, (і, й) сокира іржею візьметься. 7. Оправ його
хоч (у, в) рами, а він (у, в)се такий самий. 8. Хто (у, в) роботі, той (і, й) (у, в) турботі. 9. Вік
живи – вік (у, в)чись. 10. Як (у, в) лісі гукнеш, так (і, й) відгукнеться.
Коли студенти матимуть достатньо знань та навичок з теми, їм можна запропонувати
складніше завдання: де необхідно не тільки поставити потрібну за правилами літеру,
але й зробити це так, щоб не нашкодити загальному правопису та значенню слова. На391

приклад: 1. ...ечір. Діти ...же напилися чаю ... гуляють; старше, хлопчик років шести,
сидить долі біля шафи ... уважно будує з цурпалочків хату (М.Коцюбинський). 2. Колосисте море синіло під росою ... тьмяному світлі. Од свіжого подиху ранку злегка тремтіли жита, з рум’яного сходу линуло світло ... м’якими хвилями розпливалось між небом
... землею (М.Коцюбинський). 3. Розвели нас дороги похмурі, ... немає жалю ... гіркоти,
Тільки часом ... тихій зажурі Випливаєш з-за обрію ти (В.Симоненко).
Таким чином, навчання перекладу студентів є надзвичайно важливою проблемою,
оскільки вправність у перекладі має формуватися паралельно з розвитком мовних вмінь,
знань та навичок. Під час викладання матеріалу необхідно пам’ятати, що матеріал треба
подавати поступово, переходячи від простішого до складнішого, час від часу треба повертатися до засвоєного, повторювати його, приклади допомагають краще запам’ятати
та зрозуміти матеріал. Не варто також фокусуватися виключно на професійних моментах мовлення, термінах, текстах, а спиратися і на загальномовний матеріал, літературні
приклади, оскільки краще запам’ятовується цікавий матеріал, а загальна мовна ерудиція
може стати у нагоді під час виконання суто професійних завдань.
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CATEGORY OF EXPERIENCE AND PEDAGOGICAL ACTIVITY
Стаття присвячена аналізу досвіду, можливості його збереження і передачі наступним поколінням в цілому і в педагогічній діяльності. Розглядаються сутнісні характеристики досвіду, встановлюються точки дотику досвіду і знання. Рефлексія над
досвідом дає можливість зробити його повідомленням, адресованим іншим. Але тільки
звернення до форм спілкування на рівні досвіду гарантує, що досвід може бути переданий без істотних втрат.
Ключові слова: досвід, знання, повідомлення, рефлексія, спілкування, співробітництво, педагогічна діяльність, взаємодія, освіта.
Статья посвящена анализу опыта, возможности его сохранения и передачи последующим поколениям в целом и педагогической деятельности, в частности. Рассматриваются сущностные характеристики опыта, устанавливаются точки соприкосновения опыта и знания. Рефлексия над опытом дает возможность сделать его сообщением, адресованным другим. Но только обращение к формам общения на уровне опыта
гарантирует, что опыт может быть передан без существенных потерь.
Ключевые слова: опыт, знание, сообщение, рефлексия, общение, сотрудничество,
педагогическая деятельность, взаимодействие, образование.
This article is dedicated to the analysis of experience, possibility of its retention and
transfer to subsequent generations in general and to pedagogical activity in particular. The
essential characteristics of experience are examined and the common ground of experience
and knowledge is established. Reflection on experience gives a possibility to make it a message
addressed to others. But only turning to the forms of communication at the level of experience
guarantees that experience can be transmitted without essential losses.
Keywords: experience, knowledge, communication, message, reflection, collaboration,
pedagogical activity, interaction, education.
The category of experience is not widely developed and traditional for the pedagogical
science, but, in spite of this, it is used throughout the pedagogical theory and practice and is its
basic concept.
According to L. Feuerbach [1: 79], a man needs experience as much as he/she needs air;
however, insufficient attention of teachers to the category of experience can be strongly felt
nowadays. In the pedagogical science, there is a growing interest in the phenomenon of experi© Kincans V., 2012
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ence due to modernization of education, change of educational paradigm, strengthening of the
anthropocentric and person-centred strategies as well as of the competency building approach
the basis of which lies in personal experience.
Didactic rules of the pedagogical science can be useful, but at large, they do not determine
the success of a teacher’s activity. Rules and laws give knowledge that can serve as a guiding
thread. They are useful only if fortified by practical skills, experience. Experience cannot be
replaced by knowledge. A young teacher may be armed with a lot of truths and judgments that
are quite sober and indicate his/her erudition and education; however, his/her experience might
prove to be rather poor. Because of their universality and communication, many pedagogical
truths (knowledge) become quite an “easy prey” for students.
Consequently, the paramount task of education is the establishment of common ground between abstract knowledge and experience. The question under discussion is both the teacher’s
experience and individual experience of a student. In other words, the problem consists in how
to make the content of the teacher’s experience available to a student as well as how to activate
and enrich the experience of a student. In the development of a man, the way how people recognize and actualize their life experience and integrate the experience of human achievements
into it is of decisive importance. Eventually, the essence of pedagogical interaction is not so
much in the transmission of information in the chain elder – younger, teacher – student, as in
the exchange of experience and its use for the mastery of the new frontiers.
The methodological basis for our study of experience is the general philosophical concept
of experience in relation to the cognoscibility of the world, the unity of the direct and indirect
knowledge in the structure of experience, the aspect of socio-cultural conditionality of life
experience, its dependence on the practice of an individual, and building up experience in the
course of the entire life of a man.
The concept ″experience″ in the system of philosophical knowledge has a long history. In
the history of philosophy, two tendencies in the understanding of experience are clearly distinguished. The first pervades by itself all periods of history, from the antiquity up to now, and is
reduced to the understanding of experience as a totality of sensual data and impressions, which
an individual obtains with the help of the sense organs. The second was defined later in connection with the development of natural sciences and was expressed in the treatment of experience
as experiment, i.e. a special procedure in the composition of scientific cognition.
Both tendencies specified are in complete agreement with each other, since they arose
within the framework of gnosiology and equally perceive the cognitive content in experience.
In this case, it is important to point out the main fact that experience is considered as a subjective and unique synthesis of abilities, skills, empirical knowledge and estimations, impressions, feelings and other acts of the vital activity of a man. Experience is examined within
the framework of the human method of existence, in the unity of its active and practical,
socially-historical and individual characteristics. This makes it possible to examine experience as a special subjective form of the mastery of the world the defining property of which
is the ability to assimilate the phenomena of existence as the facts of vital activity. The
philosophical and methodological approach makes it possible to reveal in the experience the
action of a certain universal mechanism, which determines by itself the entire massifs of human existence and on which some productive forms of spiritual culture including the skill of
pedagogical activity are based.
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Realization of the invaluable role of experience in pedagogy is not new. Relying on the
ideas of sensualism, J.A. Komensky [2:34] formulates the ″golden rule″ of didactics the essence of which consisted in triggering all sensory organs during perception of the object of
study. Thus, instruction built on sensual cognition creates the necessary experience.
Jean Jacques Rousseau [3:285] believed that successful upbringing and education is built
on the basis of a student’s personal experience. These ideas were supported by L. N. Tolstoy
[4] who asserted experience as the only method of education. J. Dewey made a serious contribution to education through experience [5:18.]. The theory of experience is the base of his
philosophy of education. The enrichment of experience is a task more important than the communication of knowledge.
The history of humanity testifies that the experienced form of the mastery of the world
and mastery of cultural values historically preceded the appearance of specialized production
and propagation of knowledge. Experience is syncretical by nature and is directly connected
with the vital activity of a man and the common sense, which completely answered the level
of development of the early societies and their traditional structure. At that stage, people were
acquiring knowledge through the example of experience which represented by itself the trialand-error method. Experience does not provide for the development and availability of a
special set of instruments and methodologies. Cognition had not yet acquired the specialized form of science, and experience was represented as a preferred method of synthesis of
knowledge and accumulation of spiritual achievements, which were fused into unique education that was named wisdom. Wisdom covered all spheres of vital activity and melted the
events of the past into spiritual experience, which concentrated in it the effective lessons
for the future. It is not by chance that not just regular individuals having outstanding intellectual abilities but old men who had a long and eventful life under their belt were regarded
as the carriers of wisdom (wise men). By nature, wisdom was not the sum of information;
it was something directly merged with a living personality personifying the succession
of generations. Because of this property, wisdom, instead of the ready-made truths, gave/
taught the lessons of correct actions. Wisdom is convincing without proofs. In wisdom, the
human experience is freed from the random and is compressed representing the example
to be followed. Based predominantly on the individual memory, wisdom was a syncretic
treasury of collective experience, which had fundamental importance for the transfer of
this experience to subsequent generations. These special features of wisdom have their
merits; however, they narrow the area of its propagation to the sphere of personal contacts.
In the event of death of a wise man, the experience the carrier of which he was, was lost
forever. Usually, these losses proved to be irreplaceable becoming an obstacle in the development of the society. This state of affairs actualizes the question about the possibility
not only of the direct contact at the level of experience, but also about the possibility of
adequate mastering by subsequent generations of the experience of their predecessors, who
have already exited the historical scene.
For more fundamental understanding of the category ″experience″, it is necessary to examine its essential characteristics. We do not assign ourselves a task to examine the complete
spectrum of the characteristics of experience, but just to isolate only those aspects, which will
help us answer the question whether a possibility of the transfer of experience exists, whether
it is possible to translate it to the language of concepts and present it in the form of knowledge.
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Is it possible to find common ground between such disparate forms of mastery of the reality as
knowledge and experience?
In fact, experience is unique, individual and inimitable. While knowledge, especially in its
scientific form, is depersonalized and in the form of universality and need expresses the objective connection of things. Knowledge is connected with obtaining of the objective truth independent from the cognizer. Knowledge implies ″purification″ from everything that is subjective, external, unessential, untypical, and random. Knowledge, for instance, implies diverting
from specific aspects of a phenomenon by using an abstraction. Idealization is connected with
the rejection of everything that disrupts ″the cleanliness″ of a phenomenon. All this specifies
the fact that knowledge appears in the objective form and is given as a totality of definitions
of what is known, while experience is the indissoluble and component part of the subject.
Experience is connected not only with the general, but also with the unique, not only with the
universal, but also with the individual, and it is oriented for the retention of all moments of vital
activity in the unique combination of the random and the necessary, external and internal that
is characteristic of it.
Knowledge is inseparably connected with reflection and implies systematization, sequence
and conclusiveness. Experience is not reflexive. Not in the sense that it cannot be subjected
to reflection, but in the fact that the function of experience, in which its authentic specific
character is concentrated, does not need it. Experience would lose its specific merits should it
constantly undergo reflection and reduction to the forms of knowledge. Experience, first of all,
is a certain totality of the vital activity in which the subject participated and which he survived
by all its essence. Experience personifies something that has unconditionally taken place and
is actually reliable and does not require any proofs, as well as cannot be disproved. Experience
is organically poured with the acting subject. It is for this very reason that the question about
the truth or falsity of experience is deprived of sense. Experience can be enriched, depreciated
or can undergo comparative estimation, but in any case it remains a quintessence of specific
actions, their real lesson. In this sense, it would be more correctly to speak about the positive
or negative experience. It is most visibly revealed when unsuccessful activity leaves positive
experience in the sense of instructive examples for the future. Experience functions as the arsenal of the accumulated capabilities for the subsequent effective action and reports subjective
confidence to all human undertakings. The aforesaid does not, however, mean that the difference between experience and knowledge stretches so far that the gaps between them cannot be
bridged and common ground cannot be established.
The first observation concerns the fact that the subject simultaneously is the carrier of experience and the possessor of knowledge. Experience and knowledge cannot but be adjoined,
since they result from the general categorial structure of human activity. The only difference
lies in the fact that knowledge handles categories as the elements of thinking, while in experience the essence is revealed through subjective participation. What is formulated in knowledge
in the form of generalizations and laws is exercised in experience in the form of the algorithms
of activity, which in reality is nothing but demonstration of universality and regularity. Therefore, experience is associated with the eternally green tree of life, while intelligible substances
of science seem faceless and dry.
Secondly, the subject certainly cannot make its experience universal. But it can convert it
into the object of universal communicability. The universal communicability of experience is
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the important feature of its retention and translation. Experience can be made communicable by
virtue of language as one of the universal and intersubjective means of significant materialization of the universal. In language, the universal content of experience is reserved in the form
of categorial forms. Concepts and categories deprive experience of individuality, uniqueness,
authorship and subjective colouring, but give a possibility to transfer it via language channels.
It should be emphasized here that knowledge is not identical to experience. Reflection over
experience and its conceptual explication allows making it a communication addressed to others rather than revealing the entire wealth of its content. In this case, the analogy with the art of
tea ceremony is appropriate (茶の湯). In all paradoxicality of such comparison, it is instructive
parallel that is laid in it. As it is known, a tea ceremony has rather hard and fast rules; at the
same time, knowing said rules does not guarantee the understanding of this art. A well-known
Japanese parable describes this situation as follows. When the 16th century tea ceremony master
Sen no Rikyu was asked a question whether it was true that in the tea ceremony there were
secrets and complex rules, he answered: ″There is no any secret whatsoever. They simply make
and drink tea according to the known rules″. ″Then I know how to make it″, exclaimed the
interlocutor. The experienced master replied to that: ″If there is a man who knows how to make
it, I am ready to become his student″. Experience is always much richer and more meaningful
than what they know and say about it. By paraphrasing F. M. Dostoyevsky, it is possible to say
that in experience there is something that cannot be transmitted to other people in any possible
way even if one has written volumes about it and has been telling about his/her experience for
thirty-five years in a row. In experience something will always remain unclear and undisclosed
[6: 323]. Knowledge with its categorial tools, no matter how sophisticated and precise they
are, cannot exhaust the entire wealth of experience. Experience is not just an object, something
that is made and represented externally; it is also its motives and the very matter of the subject
that is not separated from its being. Therefore, it can be confidently said that the analytical approach to experience and strivings of the human brain to conceptually design it, will never be
comprehensive, but the main thing – it will never become the adequate method of transferring
and mastering of experience.
Thirdly, if communication of experience has its problems and limits, which are defined by
the specific character of cognitive activity and rationality as such, turning to the direct forms
of contact at the level of experience gives grounds to assume that the integrity of experience
can be transmitted without essential losses. The communicative situation, in fact, differs from
cognition and functioning of knowledge by the fact that this is subject – subject, not subject –
object relation. The specific character of subject – subject relations lies in the fact that it is a
dialogue connection, where consideration of the subjectivity of both parties is of fundamental
significance for mutual understanding. In this case, the discussion deals with such a method
of communication when the process of shaping of experience (activity) becomes, at the same
time, the method of its transfer. The involvement of subjects with each other in the activity offers a possibility to penetrate into the other’s integral experience. Collective collaboration of
subjects within the framework of a unified matter (inclusion) makes it possible for each subject
to open in the activity of others the entire complex of semantic connections, spiritual pulses,
ideas and motivations which are correlated with their own by means known to everyone. This
is how the effect of one subject’s presence in the activity of another is achieved. Because of collaboration through participation, mutual identification in experience, reproduction of the struc397

ture of somebody else’s experience in its own vital activity becomes possible. Communication
by virtue of experience has a special important feature that it can transmit the content of experience that is not recognized and cannot be recognized by its subject. M. Polani demonstrated
this special feature of experience on the example of the English system of justice established
on precedent [7:88.]. The system of precedent is based on a persuasion characteristic of any
traditionalism that practical wisdom is personified in the matters rather than in written rules.
According to that, the common law concedes that a judge may erroneously interpret his actions.
The legal maxim ″doctrina dictum″ implies that a precedent is established by the court’s ruling
independently of the interpretations that may be contained in the commentaries (″obiter dicta″)
of the judge, who made that ruling. Thus, the judge’s actions are considered as something more
reliable than his interpretation of his own actions.
This example quite well illustrates the fact that society as a whole and people in general
do understand well the difference between the information about experience and experience as
such. Even when this information is provided by the very possessor of experience, we unavoidably face inferiority, distortions and sometimes misinterpretation thereof. The reflection of the
subject in relation to its experience separates experience from the activity that formed it and
transfers it into the conceptual form. This transition into rational comprehension and understanding of experience may subjectively seem to be its deepening and development. Although,
in reality it is the enrichment of self-consciousness and not of experience that occurs in this
case. This can be explained by the fact that for the subject reflecting about his/her own experience the losses related to the transfer of the latter into the conceptual language of knowledge
remain imperceptible, since he/she continues having experience in the primary, active form.
But for those, who obtain information about experience, the active component of experience
is absent and they not deal with the experience itself but with its virtual idea. For this very
reason, people attempt to enrich their experience not only at the expense of stories, even the
most reliable ones, so to say straight from the source, but by the presence on the spot of events,
participation in the matter.
A well known example of communication as participation in and inclusion into experience
is the interrelation of a master and a student, an apprentice. A student follows the master and
does everything the master does. At this moment, the question of why this is so and not otherwise is meaningless, since very often the teacher him/herself does not know the answer. By
observing the master and repeating his/her actions, a student becomes a living co-communicant
to the world that serves as the source and base of experience. To master craftsmanship and to
adopt experience is possible only by virtue of subjective identification in the sphere of the master’s activity. On top of that, medieval craftsmen surrounded this interaction by symbolic and
ritual actions, which were aimed at emphasizing the mysteriousness of what was going on and
the unique value of the opening experience. But, as in the old days and today the penetration
into experience this not a blind, mechanical repetition of what was seen; it requires co-authorship and is achieved via reconstruction of its own activity and formation of its own subjectivity.
Understanding and succession of experience requires the subject to reproduce the patterns of
the activity of others on the basis of his/her own activity. Thus, it can be said that inclusion into
experience implies free creation in the form of collective creative work and mutual anxiety. The
subject must repeat the basic phases of the reconstructed process; moreover, he/she must pass,
i.e. survive them in his/her own vital activity, rather than be limited to recognition, obtaining of
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information. Of course, this process can be interpreted as acquisition of knowledge; however,
and what is most important, for the individual this is the way of formation of his/her own subjectivity. Like a child in a game is introduced to the world and experience of adults, does the
subject enter the world created by others owing to the joint activity, independent activity and
inclusion, borrows their experience, but does not lose him/herself.
These methodological considerations are of the universal nature; however, in the field of
education and training of teachers they have fundamental value. As a result of a larger degree of
orientation to the objectively thematic interrelations, fundamental sciences have a tendency to
rationalize, being converted into the scientific system of knowledge and the technology based
on it. While for pedagogy, experimental mastery is of extremely important significance, since
it coincides with the direct vital process and cannot be narrowed down to knowledge or simple
understanding. This does not mean that the succession of experience and knowledge is accomplished in the nonintersecting fields. Quite the opposite, the rational content of experience can
be transferred into the conceptual form, into the plan of knowledge. From the other side, the
content of knowledge used as a subjective potential of activity is capable of entering into the
composition of experience and enrich it.
The central objective of pedagogical education consists not so many in arming the students
with the sum of knowledge, but in teaching them to act ″expertly″ and use this knowledge
in their activity, to qualitatively and effectively fulfil their professional pedagogical duties.
Pragmaticality, which implies that the teacher participates in the practical work, is the most
important special feature of pedagogical education.
In the works on traditional pedagogy up to the 70’s of the 20ieth century, such words as
″transfer″, ″armament″, ″explanation″ and similar to them were most frequently encountered
in the pedagogical theories showing that a student was perceived as a passive object of the
teacher’s external action. With this knowledge-oriented approach to the content of education,
in the centre of the teacher’s attention there is knowledge, which comes out as an absolute
value and shields the student with his/her personal and individual properties. New concepts
and methods of innovative education require a fundamentally new qualification of teachers.
The teacher’s estrangement from the training process, which happened to be the case until
recently, is replaced by the skill to work together. Therefore, teachers attempt to find ways by
transferring the centre of gravity from the frontal forms of work to individual and group forms
of work. In the course of joint activity, an increase in the significance of the personal factor
occurs at which a student becomes the subject of his/her development. In the situation of joint
activity, a student is obligated to take into account his/her actions and the actions of the teacher,
to discuss them, to defend his/her point of view in relation to one or another question; only this
condition makes the ″interiorization″ of knowledge and experience possible alongside their
transformation into the student’s own personally significant knowledge and experience. Building up independence, responsibility and experience, developing the skill of collaboration are
understood as the leading value and the purpose of education in the 21st century. It is clear that
with the aid of the reproductive methods of instruction it is difficult to transmit experience and
even more difficult to build it up.
In the process of collaboration, the dynamic conversion of role relations (of both teachers
and students) takes place. Such interaction creates the zone of proximal development, sets in
motion the internal processes of development, which in the beginning are possible for a student
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only in the course of interaction with the instructor and collaboration with other students. The
instructor’s role consists in the fact that he/she organizes the activity of students according
to the assigned activity patterns in order to open before students such their sides and those
regularities, which must be mastered. However, gradually these processes become the internal
property of a student him/herself.
LITERATURE
1. Фейербах Л. Избранные философские произведения, в 2 т. М., 1955. - 479c.
2. Коменский Я. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. Т. 1. - М.: 1982. –
538c.
3. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В двух томах. Т.1 / Под ред. Джибладзе
Г.Н.; Сост. Джуринский А.Н. М., 1981. - 656с.
4. Толстой Л.Н. Новая азбука.
http://imwerden.de/pdf/tolstoy_novaya_azbuka.pdf
5. Dewey John. Experience and education. Collier Books, 1967. – 91pp.
6. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах, Т.8., Ленинград, Наука, 1990.
- 453 c.
7. Polani Michael. Personal knowledge. The university of Chicago press. Chicago, 1962.
- 442 pp.

400

УДК 811.161.1’271

Зeлeницка Е.
(Нитра, Словакия)

диалог культур в условиях университетского
обучения в Словакии
Процес вивчення російської мови як другої іноземної здійснюється тепер у нових
умовах, що сформувалися під час трансформації соціально-економічних відносин, долучення до європейських структур, розвитку міжнародного туризму, ділових та приватних контактів з Росією. Зміни у політичному та економічному кліматі в Словаччині
й у Росії вимагають по-новому поглянути на проблематику вивчення російської мови.
Необхідно зазначити, що для більшості молодих людей, які вивчають російську мову,
бажаними є конкретніші й більш практичні професіональні перспективи.
Ключові слова: навчання, іноземна мова, міжкультурна комунікація, російська мова.
Процесс обучения русскому языку как второму иностранному осуществляется в настоящее время в новых условиях, сформировавшихся во время трансформации социально-экономических отношений, включения в европейские структуры, развития международного туризма, деловых и частных контактов с Россией. Измeнившиeся пoлитичeскиe
и экoнoмичeскиe oбстoятeльства в Словакии и в России требуют вo мнoгoм пo-нoвoму
взглянуть на прoблeматику oбучeния русскoму языку. Нeoбхoдимo признать, чтo для
бoльшинства мoлoдых людeй, изучающих русский язык, жeлатeльны бoлee кoнкрeтныe
и практичeскиe прoфeссиoнальныe пeрспeктивы.
Ключевые слова: обучение, иностранный язык, межкультурная коммуникация, русский язык.
Socio-economic changes that have taken place in the countries of Eastern Europe have a
significant impact on the system of teaching the Russian language. In recent years, new possibilities for using knowledge of the Russian language have emerged. Companies engaged in
economic activities, tourism, trading call for qualified translators, guides and experts. The
need for the efficient acquisition of the Russian language is increasing, as well as an efficient
organization of the teaching process, which should be based on the needs of present days, that
means it should prepare students for unproblematic communication in a foreign language.
Кey words: education, foreign-language teaching, intercultural communication, Russian
lаnguage.
Современная модель обучения русскому языку как иностранному в словацких
университетах, как правило, ориентирована на культурологический контекст. Для
формирования у студентов культуры межнационального общения принципиально
важно, чтобы процесс иноязычного образования осуществлялся в диалоге миров
иностранной и родной культур. В условиях университетского обучения в Словакии
взаимодействие культур представляет сложный и вместе с тем благодатный материал, позволяющий развернуть широкий массив кросс-культурных сравнений, способствующих более глубокому пониманию учащимися специфики и уникальности каж© Зeлeницка Е., 2012
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дой культуры, формированию позитивных установок, готовности принимать участие
в диалоге культур.
Специфика предмета – русский язык как второй иностранный – состоит в том, что
приобретенные учащимися в процессе обучения знания, навыки и умения являются не
самоцелью, а средством достижения других целей. Поэтому представляется очевидным,
что формирование культуры межнационального общения у учащихся может осуществляться средствами самого иностранного языка в ходе овладения ими иноязычной коммуникативной компетенцией и при условии, что обучение и воспитание слиты в единый
процесс [1].
Одним из факторов появления данной прагматической цели в подготовке специалистов по русскому языку в словацкой аудитории, бесспорно, выступает современная
ситуация в международной торговле и международном туристическом бизнесе, так как
отмечается активный рост числа россиян, выезжающих с целью ведения бизнеса и на
отдых за пределы России. Вместе с тем сфера туризма начинает занимать важное место
и в экономике Словакии.
Россия, с ее экономикой и наукой, на сегодняшний день представляет большой интерес для Западной Европы. В данных социокультурных условиях встает необходимость
преподавания и изучения русского языка, таким образом, и в сфере профессионального
общения в области международного бизнеса и торговли.
Приведенные обстоятельства и связанные с ними потребности заставляют по-новому
взглянуть на проблему обучения русскому языку в Словакии. В чем же будут проявляться особенности современного обучения?
Изучение любого языка связывается все интенсивнее, особенно в последнее время,
с изучением культуры. Общеизвестно, что любой язык является важным компонентом
культуры, ее носителем и выразителем. Поэтому усвоение фактов культуры в процессе
использования языка как средства общения и овладение им на основе усвоения фактов
культуры соответствует тезису, который представил Е. И. Пассов: «Культура через язык
и язык через культуру» [2]. Таким образом, вполне естественно обучать не языку как
такому, а языку, как аспекту определенной культуры в его тесной взаимосвязи с этой
культурой. При этом следует не забывать и о сравнении с культурой родной страны.
Диалог культур на практике осуществляется включением в обучение как текстов содержащих информацию о стране изучаемого языка, так и информации о своей стране,
культуре, достопримечательностях, традициях и т. д. С этой цeлью в Языковом центре
в Нитрe были сoзданы пoсoбия: «Рoссийскиe и слoвацкиe рeалии» [3], «Политическая
система Российской Федерации» [4], «Путеводитель по Словакии» [5] и «Словакия и
Россия на перекрестке культур» [6]. Основная задача пособий – проиллюстрировать значения и вложенные в них смыслы таких лексических единиц, как «свой», «чужой», в
русском и словацком языках. Если раньше учебники в основном преследовали цель –
дать информацию о России, сформировать знания, помочь узнать чужое, то сейчас приоритетной целью становится формирование умений рассказать и о родном. Представляя
жизненную ситуацию общения словака и русского, мы понимаем, что рассказывать о
Красной площади, Большом театре, о городах Санкт-Петербург и Суздаль будет русский,
а не словак. Словак будет слушать и, сравнивая со своей архитектурой, рассказывать
о словацких курортах, замках, заповедниках и гостиницах в Высоких Татрах и т. п. На402

ционально ориентированный учебник должен дать, таким образом, учащимся материал
и развивать умения для общения в форме диалога. В связи с этим учебник становится не
столько средством обучения языку, сколько средством межкультурного образования, в чем
состоит и идея Е. И. Пассова «иноязычного образования» и «иноязычной культуры» [2].
В процессе обучения русскому языку в наших условиях видное мeстo занимает
прoблeма фoрмирoвания культурoвeдчeскoй, странoвeдчeскoй и лингвoстранoвeдчeскoй
кoмпeтeнций. Культурoвeдeниe и странoвeдeниe становятся неотъемлемыми составляющими прoцeсса oбучeния русскoму языку в кoммуникативных цeлях [2].
Культурологический аспект преподавания русского языка можно квалифицировать
как межуровневый, пронизывающий все системные уровни обучения русскому языку.
Он последовательно осуществляется в практическом курсе русского языка. Все аудиторные и внеаудиторные виды работ соотнесены по темам и языковому (в том числе
лингвострановедческому) материалу.
В связи с осуществлением принципа активной коммуникации в подаче материала необходима система заданий и активизация речевой деятельности учащихся. Эта система
должна быть направлена на стимулирование мыслительной деятельности, носить проблемный характер, учитывать будущую специальность обучающихся и реалии родной
для них культуры.
Начальным этапом в работе над лингвострановедческим материалом являются выделение наиболее важной безэквивалентной и фоновой лексики, ее семантизация и распределение по темам в зависимости от будущей специальности студентов. Особенно важной
представляется работа по семантизации лексики. Основным средством здесь является
наглядность – иллюстрации, фотографии и т.п. Однако иллюстрирование не исключает
комментирования. После введения и семантизации лексики необходимы задания по активизации речевой деятельности учащихся: вопросы по выделению основной информации текста, на перечисление отдельных фактов, на определение темы и основной идеи
текста. Учащиеся должны раскрыть логику событий, сделать вывод, обобщение, доказать тезисы, подтвердить положения текста и т.п. Целевая установка на формирование и
развитие речевых навыков и умений реализуется в заданиях, основанных на сведениях,
полученных из текстов.
На наш взгляд, полученные знания являются одним из ярких примеров, показывающих различие в понимании, казалось бы, схожих феноменов в двух разных языках, что
способствует предотвращению формирования ложных стереотипов, в результате которых происходит абсолютизация «своего» и непонимание «чужого», а также появление
различных помех в процессе межкультурного обмена.
Мнoгoлeтний преподавательский oпыт автoрoв пoсoбий пoдсказывает, чтo наибoлee
рациoнальным былo бы пoстрoeниe курса, кoтoрый бы включал наибoлee значимыe
аспeкты функциoнирoвания рoссийскoгo гoсударства и рoссийскoгo oбщeства, oбычаи и
традиции этoгo нарoда сопоставляя их с родными. Знакoмствo с этими гранями пoмoглo
бы студeнтам быстрee и пoлнee адаптирoваться к услoвиям жизни в странe изучаeмoгo
языка и пoнять различия при их сопоставлении со словацкими [7]. Например, в текстах
страноведческого характера часто встречается лексика, отражающая историю страны и
ее государственное устройство. Такой лексикон можно вводить путем догадки или сопоставления, напр.: Москва – столица России. Братислава – столица Словакии. Сопостав403

лять можно и написание адреса, а разница будет не только в том, что свой адрес словаки
пишут латиницей, но и в других параметрах.
На уроках русского языка даются сведения об общественном и государственном
устройстве России, истории и географии, достижениях науки и культуры, о литературе,
спорте, старых и новых традициях и обычаях. При работе со студентами-нефилологами
тексты могут извлекаться как из учебно-профессиональной, так и из общественно-политической и социально-культурной сфер общения. Содержание отобранных текстов
должно определяться целями обучения (коммуникативной, профессиональной и общеобразовательной) и отвечать реализуемым задачам – не только систематизации и углублению знаний грамматики, тематической лексики, обеспечению сознательного владения
языковым материалом, но и ознакомлению студентов со страноведческим материалом.
Владение русским языком осознается как особое преимущество в получении новых знаний в сфере профессиональной деятельности. Мoтивы изучeния русскoгo языка
приoбрeтают, таким образом, яркую прагматичeскую oкраску.
В Словакии, в частности в Нитре, русский язык как иностранный изучается в вузе
даже на начальном этапе. В связи с этим встает необходимость использовать родной
язык в качестве языка посредника, а значит, появилась потребность в учебнике для говорящих по-словацки. Такими пособиями и являются упомянутые учебники, которые
обеспечивают национальную ориентированность и предназначены для словацкой аудитории. Учебный материал, таким образом, содержит национальный и национально-культурный компонент.
С целью помочь словакам понять менталитет русских целесообразно вводить в пособия и фразеологизмы, и пословицы, и поговорки.
Русский язык как один из преференциальных иностранных языков мира богат фразеологизмами, которые используются не только в повседневном общении, но и широко
применяются в сфере науки, техники и производства. Зрелость коммуниканта в плане
овладения языком выражается, помимо всего прочего, в умении адекватно, уместно использовать фразеологические единицы в устном и письменном общении.
Фразеологизмы, пословицы и поговорки предстaвляют значительные возможности
также для лингвокультурологического анализа. Благодаря их исследованию появляются возможности познать многие русские национальные реалии связанные в основном с
историей, культурой, этнографией и т.д. Хотя, пословицы существуют в каждом языке и
часто представляют одинаковую или аналогическую жизненную ситуацию, все-таки в
каждом языке есть фразеологизмы, пословицы и поговорки, типичные только для данного языка. Они являются элементами, в которых в сжатой форме отражается историкокультурная жизнь народа, позволяют глубже проникнуть в мир русского менталитета и
лучше постигнуть особенности того, что называют «загадочной русской душой».
Есть пословицы и поговорки, которые можно использовать для оживления, разнообразия, частично и для снятия напряжения в процессе учебы. Знание пословиц помогает
студенту понимать и узнавать различные стороны русской жизни, так как они являются
результатом творческого мышления и деятельности всего русского народа.
В заключение хотелось бы сказать, что в современных услoвиях oбучeния русскoму
языку oвладeниe языкoм oзначаeт и oвладeниe oбщeниeм на этoм языкe включающим в
сeбя и oбучeниe культурe рeчeвoгo oбщeния, oснoваннoго на изучeнии странoвeдeния, в
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тoм числe истoрии, культуры и культурнoй срeды, в кoтoрoй сущeствуeт и функциoнируeт
данный язык в сопоставлении с родным словацким. Знакoмствo с гeoграфиeй, истoриeй,
культурoй нe являeтся самoцeлью и дoлжнo лишь спoсoбствoвать дoстижeнию главнoй
цeли – фoрмирoванию лeксикo-грамматичeскoй базы и вырабoткe на этoй базe навыкoв
рeчeвoгo oбщeния.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ
ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Стаття присвячена питанню особливості формування іншомовної компетентності студентів при вивченні іноземної мови. Окреслено практичні засади та проблемні
аспекти формування іншомовної комунікативної компетентності студентів. Проаналізовано поняття іншомовної комунікативної компетентності.
Ключові слова: сучасна методика навчання іноземних мов, іншомовна комунікативна компетентність, іншомовна підготовка, умови формування іншомовної комунікативної компетентності.
Статья посвящена вопросу особенности формирования иноязычной коммуникативной компетентности студентов. Описаны практические основы и проблемные аспекты
формирования иноязычной коммуникативной компетентности студентов. Проанализировано понятие иноязычной коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: современная методика обучения иностранным языкам, иноязычная
коммуникативная компетентность, иноязычная подготовка, условия формирования
иноязычной коммуникативной компетентности.
The article deals with students’ special formation of a foreign communicative competence.
Practical bases and problematic aspects are studied. Analysis is made of what a phenomena of
a foreign communicative competence is.
Висока ефективність підготовки студентів потребується змінами в політичному, соціальному, культурному, економічному житті України й усього світового співтовариства.
Формування професійних знань, умінь та навичок, а також формування, орієнтації
на подальше вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності з метою вирішення професійних завдань в умовах розширення міжнародних зв’язків є основним завданням професійної освіти.
Тому є вкрай актуальною проблема формування іншомовної комунікативної компетентності студентів. Формування відповідного рівня іншомовної комунікативної компетентності дозволить студентам повною мірою використовувати можливості сучасних
іншомовних інформаційних джерел для підвищення свого професійного рівня, бути повноправними учасниками діалогу із зарубіжними колегами (нарівні висловлювати свою
думку, захищати власну точку зору, стверджувати або заперечувати думку інших, погоджуватися або не погоджуватися з нею у певній комунікативній ситуації), реалізувати
свій професійний потенціал за кордоном. Формування професійної іншомовної компетентності має відбуватися інтегровано, у поєднанні з психолого-педагогічними дисциплінами для досягнення основної мети – формування готовності студентів до спілкування на міжнародному рівні.
© Нікіфорова Л.І., 2012
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Метою даного дослідження є висвітлення особливостей та практики формування
іншомовної комунікативної компетентності студентів, визначення шляхів формування,
з’ясування впливу умов формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на якість їхньої професійної підготовки.
Аналіз педагогічної літератури свідчить, що багато вітчизняних і зарубіжних вчених
досліджували питання: комунікативної компетентності (Н. Гез, І. Зимня, М. Canale, N.
Chomsky, D. Hymes, M. Swain, О. Павленко [8], Н. Пруднікова, Ю. Федоренко [11], Н.
Чернова); компетентністного підходу в професійній освіті (Н. Кузьміна, А. Маркова, Д.
Махотін, Ю. Фролов, А. Хуторський [13], В. Шадриков, В. Козирев, А. Тряпіцина, Н.
Радіонова, О. Локшина, О. Овчарук); теорії особистості, діяльності та спілкування (JI.
Виготський, В. Давидов, Л. Рубінштейн); професійної іншомовної освіти (І. Зимня, Н.
Гез, Т. Брик [1], К. Саломатов, Е. Шубін, Л. Маслак [5], О. Павленко, Н. Пруднікова,
Ю. Федоренко, Н. Чернова); теорії іншомовної освіти (П. Гурвич, Г. Китайгородська,
Р. Мильруд, Е. Пассов). Вирішенню проблеми формування іншомовної комунікативної
компетентності майбутніх фахівців у процесі їхньої професійної підготовки сприятиме звернення до наукових праць, у яких досліджуються питання культури професійного
спілкування (С. Амеліна, Н. Волкова, С. Гончаренко, В. Грехнєв, В. Гриньова, В. Соколова, Л. Сохань та інші). Актуальність поставленої проблеми поглиблюється суперечностями між потребою суспільства в фахівцях високої кваліфікації та реальним станом їхньої
підготовки у вищих навчальних закладах, потребою формування іншомовної комунікативної компетентності студентів та недосконалістю науково-методичного забезпечення
для цього формування.
Слід зазначити, що серед дослідників немає одностайної думки щодо визначення
поняття іншомовної компетентності. На думку С. Ніколаєвої, компетентність – це «здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. Вона ґрунтується на знаннях, навичках і вміннях, але ними не вичерпується, обов’язково охоплюючи особистісне ставлення до них людини, а також її досвід,
який дає змогу ці знання «вплести» в те, що вона вже знала, та її спроможність збагнути
життєву ситуацію, в якій вона зможе їх застосувати. Кожна компетентність побудована
на поєднанні знань, навичок і вмінь, а також ставлень, цінностей, емоцій, поведінкових
компонентів, тобто усього того, що можна мобілізувати для активної дії» [7, с. 11].
Термін «іншомовна комунікативна компетентність» сучасні українські дослідники
визначають як:
− знання, уміння та навички, необхідні для розуміння чужих і власних програм мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, зміст якої охоплює знання основних понять лінгвістики мови (стилі, типи, способи зв’язку речень у
тексті), навички та уміння аналізу тексту та власні комунікативні надбання [11, с. 6-7];
− знання мови, високий рівень практичного володіння як вербальними, так і невербальними її засобами, а також досвід володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні
залежно від конкретної мовленнєвої ситуації [8, с. 14];
«Компетентність – це якість особистості, що передбачає володіння людиною певною компетенцією, під якою у свою чергу, розуміється сукупність знань, умінь, навичок,
способів діяльності, тобто компонентів змісту навчання, необхідних для ефективного
виконання діяльності у відношенні до певного кола предметів і процесів» зазначає А.
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Хутoрський [13, с. 59]. Таким чином, під компетенцією розуміється задана вимога підготовки людини до професійної діяльності, а під компетентністю – її особистісна якість
(характеристика). Якщо професійна компетентність визначається ступенем володіння
ключовими, базовими компетенціями, то іншомовна компетентність як набір компетенцій включає в себе: лінгвістичну компетенцію (володіння мовними засобами, знання
мовного матеріалу, правил його оформлення та оперування); тематичну компетенцію
(володіння екстралінгвістичною інформацією); прагматичну компетенцію (здатність користувача логічно пов’язувати речення з метою продукування зв’язних відрізків мовлення); соціокультурну компетенцію (знання соціокультурного контексту); компенсаторну
компетенцію (вміння досягти взаємопорозуміння); навчальну компетенцію (вміння користуватися довідковою літературою та словником для забезпечення адекватного засвоєння мови з метою професійного спілкування); комунікативну компетенцію (уміння
спілкуватися без створення напруги з співбесідником, тобто вміння співпрацювати).
За результатами наукових досліджень та досвіду попередників, іншомовною комунікаційною компетентністю слід вважати якість фахівця, що включає в себе сукупність
компетенцій щодо володіння іноземною мовою в інтеграції з професійними знаннями,
вміннями, навичками та здатність вирішувати проблеми, які виникають у професійному
та соціокультурному середовищах.
Ефективним результатом підготовки студентів є готовність їх до майбутньої професійної діяльності, яка передбачає наявність у них мотиваційно-ціннісного ставлення до
володіння знаннями, способами й засобами досягнення цієї мети, сформованість особистісних якостей для ефективного здійснення професійної діяльності. З огляду на зазначені
особливості професійної підготовки та світові інтеграційні процеси всіх сфер суспільної
життєдіяльності робимо висновок, що одним з вагомих компонентів професійної підготовки сучасного студента є формування іншомовної комунікативної компетентності.
Підстави для визначення основних функцій іншомовної комунікативної компетентності, а саме: інформаційної (обмін, передача і прийом інформації у формах повідомлення думок, поглядів, задумів, рішень учасників спілкування; набуття індивідуального
соціального і професійного досвіду в процесі спілкування); організаційної (засвоєння
норм соціально-типової поведінки, взаємне орієнтування й узгодження дій під час організації спільної діяльності); експресивної (виявлення змісту взаємодії, взаємопізнання й
взаєморозуміння партнерами один одного, зміни поведінки, особистісних мовленнєвих
якостей партнера, його намірів, установок, дій, здійснення впливу на аудиторію, створення психологічного фону взаємодії через породження емоційних переживань і станів),
ґрунтуються на проведенні глибокого аналізу наукової літератури [1; 2; 14; 15].
На практиці, однією з основних умов формування іншомовної комунікативної компетентності є забезпечення позитивної мотивації оволодіння студентами вміннями іншомовного спілкування (професійно-пізнавальний інтерес, позитивне ставлення до навчання, потреба в професійному самовдосконаленні) на основі формування усвідомлення їх
значущості для майбутньої професії та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності. Розвиток мотивації студентів – це спонукання до вивчення іноземних мов, зумовлене
суб’єктивним світом студента, його власними бажаннями, особистісною зацікавленістю
у навчанні. Для цього необхідно, щоб матеріал, який використовується на занятті, був
цікавим (наприклад, цікавий текст, сучасна пісня, поезія, гумор тощо); прийоми роботи з
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навчальним матеріалом приваблювали студентів (використання колективних форм роботи, навчальні ігри (ігри-конкурси, рольові ігри).
Як свідчить практика засвоєння складових іншомовної комунікативної компетентності студентів відбувається результативніше в умовах інтенсивної мовленнєвої діяльності, особливо в нових для них ситуаціях, орієнтованих на особливості майбутньої професії. Доцільно під час роботи в аудиторії активізовувати розумово-мовленнєву активність студентів, залучати студентів до безпосередньої участі в мовленнєвій діяльності
та максимально збільшувати їхню активну участь у самостійній роботі й колективних
формах навчання [9, с. 5-7]. Обов’язковою умовою проведення бесіди іноземною мовою
є створення максимально наближеної до реальної обстановки мовленнєвої ситуації, яка
спонукає студента до самостійного висловлювання, вдосконалює мовленнєву реакцію та
компенсує відсутність природного мовного оточення. Створенню мовленнєвої ситуації
під час бесіди допомагає: використання тематики, близької особистим та громадським
інтересам студентів; широке застосування технічних джерел інформації; використання
наочних посібників. Отже, умовами успішного навчання іноземної мови є контроль за
виконанням усіх дій, що є складовими відповідної діяльності, увага до всіх внутрішніх
і зовнішніх механізмів її реалізації, удосконалення операційного аспекту, глибокий аналіз спонукально-мотиваційних факторів, кожного виду діяльності, яка характеризується
складною взаємодією мотивів, цілей, потреб, інтересів студентів і стимулів, що їх спонукають.
У сучасній методиці навчання іноземних мов визначено практичну, виховну, освітню
й розвиваючу мету іншомовного навчання. Практична мета є провідною, оскільки навчання іноземної мови є навчанням умінь здійснювати іншомовне мовленнєве спілкування. Практична мета передбачає практичне опанування іноземної мови, тобто оволодіння
всіма мовними засобами для здійснення іншомовного міжособистісного спілкування в
основних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Студенти мають засвоїти програмний мовний матеріал як засіб оформлення або розуміння
висловлювань у процесі, вміти самостійно відбирати саме ті мовні і мовленнєві засоби,
що є оптимальними для реалізації комунікативного наміру. Для досягнення практичної
мети принципово важливим є використання сучасних методів навчання. З огляду на специфіку викладання іноземної мови в різних ВНЗ України, найбільш результативними та
дієвими можна вважати комунікативний, інтерактивний та сугестивний методи навчання,
що підпорядковані функціональному підходу до вивчення іноземних мов. Освітня мета
передбачає збагачення духовного світу особистості, отримання та розширення знань про
культуру країни, мова якої вивчається, а також рідної країни (про історію, літературу,
живопис, музику, звичаї, традиції тощо); про будову іноземної мови, що вивчається, її
систему, характер, особливості. Виховна мета полягає в тому, щоб засобами іноземної
мови виховувати особистість високого морального ґатунку, сформувати позитивні риси
характеру. Розвиваюча мета реалізується в процесі навчання іноземної мови у розвитку індивідуально-психологічних характеристик особистості студента, що впливають на
успішність оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю.
Найбільш типовими проблемами формування іншомовної комунікативної компетентності студентів є: відсутність впровадження нових прийомів навчання різним видам
мовленнєвої діяльності а саме, недооцінювання зміни ролі викладача в залежності від
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обговорюваної проблеми щодо навчання діловому та професійному спілкуванню іноземною мовою, не впровадження інноваційних технологій; недостатнє науково-методичне
та матеріально-технічне забезпечення; відсутність мовного середовища, можливості мовної
практики з носіями мови тощо. Професійно-орієнтований підхід до навчання має бути спрямованим на якісні зміни в системі формування професійної та іншомовної комунікативної
компетентності з урахуванням індивідуальних можливостей та здібностей студентів.
З метою оптимізації формування іншомовної комунікативної компетентності варто
впроваджувати певні форми та напрямки навчання, спрямовані на професійну діяльність
майбутніх фахівців: започаткування практики коротких інформаційних повідомлень іноземною мовою на заняттях з професійної підготовки; створення бази аудіо матеріалів
з іноземної мови у форматі МР3 для використання студентами аудіо записів під час
самостійних занять; використання ресурсів центрів самостійної мовної підготовки та інших технічних засобів навчання іноземних мов; використання ресурсів Інтернет з метою
адаптації студентів до віртуального іншомовного середовища; використання ресурсів
дистанційного навчання іноземних мов, створення електронних підручників з іноземних
мов та мовного тестування.
Таким чином, проведене дослідження дає змогу констатувати наступне:
1) світові інтеграційні процеси всіх сфер суспільної життєдіяльності зумовлюють
необхідність формування належної іншомовної комунікативної компетентності фахівців
у процесі їхньої професійної підготовки; 2) основними функціями іншомовної комунікативної компетентності є інформаційна, організаційна, експресивна; 3) однією з основних
умов формування іншомовної комунікативної компетентності є мотивація; 4) оптимізація формування іншомовної комунікативної компетентності досягається впровадженням
певних інноваційних форм та напрямків навчання; 5) досягнення практичної, виховної,
освітньої і розвиваючої мети є необхідною умовою формування належної іншомовної
комунікативної компетентності майбутніх фахівців; 6) процес формування іншомовної
компетентності студентів супроводжується багатоаспектними проблемами теоретичного
та практичного характеру; 7) організація навчального процесу відповідно до професійно-орієнтованого підходу є необхідною передумовою формування якісної іншомовної
компетентності; 8) іншомовна комунікативна компетентність дозволяє одержувати відповідну іншомовну інформацію на професійні теми, використовувати її для професійного самовдосконалення, компетентно висловлювати свою думку в процесі вербальної і
невербальної взаємодії з іншими суб’єктами у процесі професійної діяльності.
Водночас, вважаємо за необхідне наблизити процес навчання студентів діловому та
професійному спілкуванню іноземною мовою до реальної ситуації спілкування в атмосфері співробітництва та мовного партнерства. Важливо навчити студентів самостійно
вибудовувати свій дискурс, реалізовувати свій комунікативний намір, здійснювати стратегію і тактику ділового та професійного спілкування, проявляти себе різним чином, а
також навчити вмінню вибирати певні мовні прийоми, вести ділове спілкування на рівні
смислу і імплікатури, враховуючи національні особливості етикету і т.д.
Тому однією із важливих проблем навчання студентів діловому та професійному
спілкуванню іноземною мовою є проблема вироблення нових прийомів навчання різним
видам мовленнєвої діяльності, що забезпечують вміле використання мовних одиниць у
іншомовній комунікації.
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Слід зазначити, що проведений аналіз не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми та потребує подальших наукових розробок та виявлення інноваційних засобів
формування іншомовної комунікативної компетентності в процесі проведення занять з
урахуванням специфіки професійної підготовки майбутніх фахівців.
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ПІДВИЩЕННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ
ПИСЬМОВИХ ВИДІВ РОБІТ
Автори статті розглядають питання ролі письма під час навчання студентів-іноземців російської мови. Розкривають необхідність використання різноманітних мовних
вправ, диктантів, творчих робіт тощо.
Ключові слова: російська мова, письмо, студенти-іноземці, комунікативні навички
та вміння.
Авторы статьи рассматривают вопросы роли письма в обучении студентовиностранцев русскому языку. Раскрывают необходимость использования различных
языковых упражнений, диктантов, творческих работ и т.п.
Ключевые слова: русский язык, письмо, студенты-иностранцы, коммуникативные
навыки и умения.
The authors of the article consider the questions of the role of writing in the Russian
language training process of foreign students. They open the necessity to use various language
exercises, dictations, creative works, etc..
Key words: Russian language, writing, foreign students, communicative skills and
habits.
Становлення в Україні нової системи освіти вимагає суттєвих змін у розвитку педагогічної науки та практики. Сучасна освіта переживає період інтенсивних пошуків,
еволюцію багатьох наукових понять. Її головним завданням є озброєння методологією
творчої діяльності, а науковими засадами виступають психологія творчої інноваційної
діяльності і технологія творчості.
Проблему навчання студентів-іноземців слід розуміти ширше, ніж просто навчання
нерідною мовою, коли неможливо обмежитися підходом лише з позиції навчання мові.
Справа у тому, що останній виступає і як засіб комунікації, і як засіб навчально-пізнавальної діяльності.
Письмо у методичному плані тривалий час вважалося «попелюшкою методики»
і було майже повністю усунуте із процесу навчання, що, на думку Є.І. Пассова, було
стратегічним прорахунком [3]. В останні роки роль письма в навчанні іноземній мові
поступово підвищується, і, у певному сенсі, письмо починають розглядати як резерв у
підвищенні ефективності навчання іноземній мові. Не можна не враховувати й практичну значимість письмового мовного спілкування у світлі сучасних засобів комунікації, таких як електронна пошта, Інтернет тощо. В останньому випадку письмо як вид мовного
спілкування розвивається на підставі тільки автентичного матеріалу. Подальше навчання
студентів-іноземців, магістрантів, аспірантів припускає уміння виконувати записи російською мовою, відповідати на питання, писати конспекти, коротку або розгорнуту авто© Бардіна Л.М., Хоружева Л.Є., Шепелюк В.Л., 2012
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біографію, писати особисті або ділові листи, уживаючи потрібну форму мовного етикету
носіїв мови, у тому числі й форму ділового етикету.
Письмо і письмова мова в методиці навчання іноземній мові виступають не тільки
як засіб навчання, але найбільшою мірою як мета навчання іноземній мові. Письмо − це
технічний компонент письмової мови. Письмова мова поряд з говорінням є так званим
продуктивним (експресивним) видом мовної діяльності й виражається у фіксації певного змісту графічними знаками. Психофізичним підґрунтям письмової мови є взаємодія
рухового, зорового й слухо-мовномоторного аналізаторів. Опора на всі аналізатори в навчанні дає значно більший ефект. За даними психологів, почутий матеріал засвоюється
на 10%, побачений − на 20%, почутий і побачений − на 30%, записаний − на 50%, при
проговорюванні − на 70%, при навчанні іншого − на 90%. Психологи вважають, що базою письмової мови є усне мовлення. І говоріння, і письмо можна простежити від задуму
(що говорити) до добору необхідних засобів (які необхідні слова, як їх поєднати у висловленні) і до реалізації задуму засобами мови усно або письмово.
Як відомо, письмо тісно пов’язане із читанням. У їхній системі лежить одна графічна
система мови. Під час письма йде кодування або зашифровка думки за допомогою графічних символів, при читанні − їхнє декодування або розшифровка.
Якщо правильно визначати мету навчання письму й письмовій мові, ураховувати
роль письма в розвитку інших умінь, використовувати вправи, що повністю відповідають цілі, виконувати ці вправи на певному етапі навчання, то усне мовлення поступово
стає багатшим й логічнішим.
Допоміжну роль письмо виконує при формуванні граматичної навички, при виконанні письмових завдань від простого списування до завдань, які вимагають творчого підходу, що створює необхідні умови для запам’ятовування. Без опори на письмо студентам
важко утримати в пам’яті лексичний і граматичний матеріал.
Вся система мовних і умовно-мовних вправ, що виконуються у писемній формі, належить до навчальної письмової мови. Письмові перекази, твори, творчі диктанти, складання
планів і тез для повідомлення на задану тему, написання особистого або ділового листа, тобто письмові роботи на задану ситуацію, належать до комунікативної письмової мови. Іншими словами − це письмова мовна вправа з вивченої або суміжної теми розмовної практики.
Письмова мова розглядається як творче комунікативне вміння, що розкривається як
здатність викласти в письмовій формі свої думки. Для цього треба володіти орфографічними й каліграфічними навичками, умінням композиційно побудувати й оформити
в письмовому вигляді мовний добуток, складений у внутрішній мові, а також умінням
підібрати адекватні лексичні й граматичні одиниці.
Навчання письмової мови включає різного роду мовні вправи: мовні вправи для навчання
складанню письмового повідомлення; письмово-мовні вправи для роботи із друкованим текстом; письмово-мовні вправи, обумовлені процесом читання, аудіювання й усного спілкування.
Здатність викласти в письмовій мові свої думки іноземною мовою варто розвивати
послідовно й постійно. Для рішення цього завдання існує низка вправ репродуктивнопродуктивного характеру. Вправи, запропоновані німецьким методистом Герхардом Нейнером [4], складені в певній послідовності від простого до складного, від репродукції
до складання власної думки, позиції. Всі вправи виконуються письмово. Інтерес, на наш
погляд, представляють, наприклад, такі завдання:
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- відновіть початок і кінець історії;
- відновіть діалог по окремим «напрямної» репліках;
- змініть вид тексту (повідомлення на розмову, діалог на опис);
- неоднозначну ситуацію опишіть у різних текстах і діалогах;
- поясніть протиріччя між текстовою й ілюстративною інформацією;
- відповідайте на лист листом, телефонною розмовою, розмовою тощо;
- підберіть ключові слова, які допоможуть відтворити текст.
Істотно підвищити мовну компетенцію іноземних студентів допомагає використання на заняттях нетрадиційних диктантів. Це дозволяє в короткий термін повторити й
систематизувати вивчений матеріал, а в деяких випадках − заповнити прогалини в знаннях. Робота над такими диктантами підвищує розумову активність студентів, орієнтує
на самостійну роботу, привносить у навчальний процес творчий початок, що забезпечує
стійкий інтерес до занять. Для викладача нетрадиційні диктанти гарні тим, що крім навчальної функції, вони виконують функцію контролюючу.
Як показав наш досвід, на заняттях з РЯІ як навчальні найбільш ефективні такі види
диктантів: зоровий, на конструювання речень, відновний, творчий.
Використання наочного образу предмета (його картинки або фотографії) сприяє
швидкому запам’ятовуванню назви. У методиці РЯІ давно підтверджено, що факти, які
сприйняті зором, легше стають особистим досвідом студента, а пропускна здатність зорового каналу сприйняття вища, ніж слухового [Методика 1982, 26]. Під час зорового
диктанту студент повинен згадати одночасно й звукову й графічну оболонку слова, а
візуальний образ покликаний закріпити цей зв’язок. Плюси зорового диктанту полягають ще й у тому, що він може проходити як під контролем викладача, так і виконуватися студентом самостійно: досить пред’явити йому відповідний набір картинок або
фотографій.
На всіх рівнях оволодіння мовою простим і доступним серед нетрадиційних диктантів залишається відновний диктант. Цей вид роботи корисно використовувати для повторення й перевірки будь-якої пройденої теми. Формулювання завдань відновного диктанту можуть бути найрізноманітнішими: від «вставте в речення підходящі за змістом
слова» до «відтворіть текст за допомогою написаних на дошці слів». При створенні текстів для відновних диктантів ми прагнемо, щоб вони носили лінгвокраїнознавчий характер. Наприклад, після вивчення теми «Прикметник» студентам пропонується відновний
диктант «Головні вулиці Києва» із завданням вставити на місці пропусків прикметники.
Наведемо частину тексту: «Зараз ... студенти живуть у Києві. Це ... і ... місто. В Києві є
кілька ... вулиць. Це вулиця Хрещатик, проспект Перемоги й вулиця Червоноармійська.
Хрещатик − це ... вулиця в місті. Тут є ... головпоштамт, ... кінотеатр, ... магазини, ... фонтани. Проспект Перемоги − це ... проспект у місті. Тут розташовані ... університети, ... зоопарк, станції ... метро. Вулиця Червоноармійська − це одна з ... вулиць. Тут знаходяться
... магазини, ... університети, ... ресторани й кафе, ... палац «Україна».
Формувати навички продукування власного висловлення допомагають диктанти на
конструювання. Під час їх виконання студенти вчаться знаходити потрібні мовні засоби для передачі певного змісту. На перших стадіях навчання РЯІ завдання може бути
сформульоване в такий спосіб: «З’єднайте частини висловлення, обравши потрібний за
змістом варіант».
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Таким чином, нетрадиційні види диктантів мають низку переваг перед диктантами
традиційними. По-перше, вони цікаві по своїй суті, що створює в аудиторії невимушену атмосферу, домогтися якої неможливо, якщо дати студентам звичайний диктант. Подруге, вони формують у студентів навички мовної компетенції, оскільки формулювання
завдань змушує їх продуціювати власні висловлення. По-третє, використання нетрадиційних видів диктантів на заняттях сприяє розвитку творчого мислення студентів. Також
цінність нетрадиційних видів диктантів полягає й у тому, що крім контролюючої функції,
вони виконують функцію навчальну. За допомогою цих диктантів перевіряються знання
учнів, проводиться самоконтроль, формуються вміння й навички мовної компетенції.
Для творчих письмових робіт можуть бути використані, як думає Г. Нейнер, лінгвокраїнознавчі тексти інформаційного характеру. Перед студентами, які навчаються, ставляться питання особистого характеру, наприклад: Яке значення має отримана інформація
для мене? Чим відрізняється мій світ від світу мого однолітка в Україні? Чому існують
ці розходження?
У сучасній методиці з навчання письму й письмовій мові іноземною мовою одержало поширення так зване «креативне письмо», під яким маються на увазі вправи продуктивного характеру різного ступеня складності, різноманітні за формою й за змістом,
часто в ігровій формі. Використовуючи «креативне письмо» викладачі повинні чітко
визначити конкретні питання: коли писати, скільки й з якою метою? чи зацікавить ця
робота студентів? тощо.
Цінність цих вправ полягає у тому, що вони виконуються неодмінно в писемній формі, за змістом носять мовний творчий або напівтворчий характер, цікаві й захоплюючі як
для студентів, так і для викладачів. Обіграються різні тексти, використовуються цікаві
статті, колективно складаються веселі історії, пишуться листи на адресу вигаданих персонажів.
Не слід забувати три найважливіших умови при введенні на заняттях креативного
письма: мета навчання, принципи, методи й прийоми навчання, а також навчальний
контроль.
Таким чином, навчити фіксувати усне мовлення за допомогою сформованих навичок
письмової мови − все це становить основні цілі навчання письму, що виконує до того ж
допоміжну роль при навчанні читанню, усному мовленню, граматиці, лексиці.
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УСВОЕНИЕ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
У статті розкривається методика роботи по засвоєнню слів та виразів біблійного
походження. Пропонується ряд методичних прийомів для засвоєння учнями початкових
класів значень слів, правильноï вимови, правопису, відмінювання, словотворення і вживання в мові. Зазначену роботу пропонується проводити із використанням матеріалу
словників.
Ключові слова: лексика біблійного походження, російська мова, початкові класи,
словникова стаття, словотворче гніздо.
Статья посвящена методике работы по усвоению слов и выражений библейского происхождения. Предлагается ряд методических приёмов для усвоения учащимися
начальных классов значений слов, их правильного произношения, правописания, словоизменения, словообразования и употребления в речи с использованием материалов словарей.
Ключевые слова: лексика библейского происхождения, русский язык, начальные
классы, словарная статья, словообразовательное гнездо.
This article is devoted to methods of work on understanding words and expressions of
biblical origin. A number of methods - ways for understanding by pupils of primary school the
meaning of words, their correct pronunciation, spelling, word-changing, word-formation and
using in speech referring to dictionaries are given in the article.
Key words: vocabulary of biblical origin, Russian language, primary school, vocabulary
article, word-formative families.
Слова и выражения, связанные с христианским вероучением, бытуют не только в религиозных текстах, но и в художественной литературе, а также в разговорной речи. Однако лексика и фразеология библейского происхождения не находит своего применения
на уроках родного языка. Эту лексику учащиеся слышат и от взрослых в повседневной
жизни, часто встречаются с ней при чтении художественной литературы. Кроме того, в
настоящее время многие дети ходят вместе со взрослыми в церковь.
В православной гимназии лексика, связанная с православием, усваивается широко,
так как учащиеся изучают Закон Божий, узнают многое о религии, слушают проповеди,
учат молитвы и т. д.
В словаре лингвистических терминов слова и выражения библейского происхождения называются библеизмами: «библеизм (англ. biblical expression) — это библейское
слово или выражение, вошедшее в общий язык» [1, 66].
В настоящее время во многих школах используются учебники, языковой материал
которых почти не изменился с советских времён. Они переиздаются и в XXI веке, но от
изданий 80‑х годов почти ничем не отличаются. Там нет среди «словарных» слов таких,
как ангел, завет, заповедь, пророк, проповедь, апостол, церковь, святить, Евангелие,
© Головина Л.И., 2012

416

Библия, монах, монастырь, голгофа и др. А между тем, учащиеся читают оригинальные произведения наших лучших писателей и поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова, И.А. Бунина и др., в которых встречается данная лексика, и учителя,
конечно, должны её пояснять.
Рассмотрим некоторые формы работы с группами лексики, взятой из книги «Закон
Божий», на занятиях по родному языку [2]. Анализ лексики данной книги, предназначенной для детей от семи до двенадцати лет, показывает, что учитель начальных классов имеет большие возможности использовать лексику, связанную с православием, и в
словарной работе, и при изучении любой темы по родному языку. Эта лексика очень
богата и разнообразна. Учитель может решать задачи обучения и воспитания в лучших
традициях русской школы. Например, при изучении стихотворения И.А. Бунина «Матери» необходимо пояснить слова лампадка и ангел-хранитель из первого четверостишия:
Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, тёплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»
Учащихся можно спросить, видели ли они лампадку и что это такое. Затем следует
прочитать или представить на плакате словарную статью.
Лампа́да, ‑ы и лампа́дка, ‑и, ж. Небольшой сосуд с фитилём, наполненный деревянным маслом и зажигаемый перед иконой, перед божницей. //прил. лампадный, ‑ая, ‑ое.
Лампадное масло [3].
В данной словарной статье для учащихся может быть неясным слово божни́ца, которое учитель кратко поясняет: «Это полка с иконами».
Как показывают беседы с учителями, для уточнения значений слов ими чаще используется «Толковый словарь» С.И. Ожегова (СО). Однако многие толкования в нём
бывают трудными для восприятия учащимися и нуждаются в адаптировании. Сравним
словарные статьи слова ангел в СО и в словаре для начальной школы, которого, к сожалению, в школах нет.
Ангел, ‑а, м. 1. В религии: служитель Бога, исполнитель его воли и его посланец людям (изображаемый обычно крылатым отроком, юношей). Со́нм ангелов [3].
В данном толковании будут не совсем понятны слова религия, отрок и сонм. Чтобы не
перегружать память детей, данное толкование можно сделать более понятным. Например:
А́нгел — это для верующих людей служитель бога, исполнитель его воли и его посланец людям. Обычно ангела рисуют в виде крылатого юноши, мальчика.
В «Толковом словаре для начальной школы» толкование слова ангел дано, как кажется, вполне приемлемо для учащихся 3 — 4 классов:
А́нгел, ‑а, м. В представлении христиан посланец небес, покровительствующий человеку по воле Бога. И вот Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу (Евангелие) [4].
В данном толковании можно пояснить, кто такие христиане и что такое Евангелие.
Последнее в СО толкуется как «раннехристианское сочинение, повествующее о жизни
Иисуса Христа».
Пользуясь книгой «Закон Божий», на внеклассных занятиях можно прочитать детям
из 2‑й части «2000 лет жизни Православной церкви» сведения об истории церкви и о
Русской православной церкви [2].
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В работе над правильным произношением слов, что является составной частью работы над словом, для повышения уровня культуры учащихся следует систематически
проводить занятия по усвоению правильного произношения, ударения в словах. Никакой
культурный человек не произнесёт такие слова, как ве́рование, вероиспове́дание с неверным ударением. Если взять группу слов с корнем вера, то все они имеют ударение на одном слоге: ве́ра, ве́рить, ве́рующий, ве́ровать. Однако в сложных словах с первой частью
вер-о‑ ударение падает на вторую часть слова, как и во всех сложных словах в русском
языке: вероиспове́дание, вероотсту́пник, веротерпи́мый, вероуче́ние. Но если ‑вер‑ является второй частью в сложном слове, то на неё и падает ударение: единове́рец, инове́рец.
При изучении склонения имён существительных следует включать в упражнения такие слова, как бог, ангел, господь, пост и другие имена существительные, склоняемые
по второму типу. Следует обратить внимание учащихся на произношение слова бог со
звуком [х] на конце, в отличие от слов слог, снег, берег, пирог, творог и др., на конце которых должен звучать глухой звук [к]. Произношение звука [к] на конце слова бог является нарушением нормы. Надо обратить внимание детей на то, что при склонении слова
госпо́дь согласный [д’] отвердевает в косвенных падежах, кроме предложного: го́спода,
го́споду, го́спода, го́сподом, но: о го́споде. Следует также указать учащимся, что в косвенных падежах ударение переходит на первый слог. А при склонении слова, например,
пост ударение переходит на окончание: поста́, посту́, посто́м, о посте́. При усвоении
первого склонения полезно просклонять такие слова, как пасха, троица, молитва, верба, икона и др. Здесь следует учесть, что на речь учащихся влияет просторечное произношение окружающих. Поэтому учитель должен исправлять, например, такое неверное
произношение, как па́ска или верба́.
В работе по усвоению склонения существительных среднего рода следует обратить
внимание на изменение таких слов, как ми́ро, Ева́нгелие, житие́, добро́, зло, ве́че и др.
Учащиеся должны усвоить, что имена существительные с суффиксами ‑ниj‑, ‑тиj‑, ‑иj‑,
‑ств‑ относятся к среднему роду и что это самая большая группа имён существительных, многие из которых пришли из древнего церковнославянского языка. Полезно данные слова дать в словосочетаниях: священное писание, ложное свидетельство, крестное
знамение, царствие небесное, погребение Христа, воскресение Христово, вознесение господне, жития святых, таинство крещения, успение богородицы и др. Работа с такими и
подобными словосочетаниями может быть проведена на внеклассных занятиях, где можно
будет рассказать о христианских праздниках с употреблением данных словосочетаний.
При усвоении имён существительных третьего склонения мы рекомендуем использовать такие слова, как весть, купе́ль, за́поведь, про́поведь, и́споведь, це́рковь и др.
Следует обратить внимание на перемещение ударения в косвенных падежах на окончание, например, во множественном числе: весте́й, вестя́м, вестя́ми, о вестя́х; церкве́й,
церква́м, церква́ми, о церква́х; проповеде́й, проповедя́м, проповедя́ми, о проповедя́х.
В настоящее время дети ходят в церковь вместе со взрослыми, слушают богослужения, песнопения, молитвы. На внеклассных занятиях детей можно познакомить со значением и произношением таких слов, как обе́дня, вече́рня, зау́треня.
Ученикам можно показать репродукцию картины «Тайная вечеря» и рассказать
притчу из Евангелия. Необходимо обратить внимание на правильное ударение в слове
ве́черя и отличие этого слова от слова вече́рня (церковная служба после полудня).
418

Следует заметить, что в «Орфоэпическом словаре», изданном в 1985 году, слово
ве́черя дано без пояснения значения и вне сочетания с определением тайная. А в «Новом
орфоэпическом словаре» 2007 года издания дана целая словарная статья:
Ве́черя. Тайная ве́черя. Тайной ве́чери — о Тайной ве́чери (в христианстве: последний ужин Иисуса Христа с апостолами) [5].
В «Большом толковом словаре» к данному объяснению словосочетания «Тайная вечеря» добавлено: «последний ужин Иисуса Христа с апостолами, на котором было установлено таинство причащения» [6].
Более интенсивное обогащение словарного запаса учащихся происходит в работе со
словообразовательными гнёздами, где представлены однокоренные слова в порядке последовательной и параллельной производности. Учащиеся усваивают закономерности
русского словообразования, развивают языковое чутьё, внимание к структуре слов. Работа
с большими гнёздами родственных слов показывает детям богатство русской лексики, системно организованной, представленной в понятной учащимся форме. В гнезде показано
стрелками, какое слово от какого образовано, и выделены словообразующие морфемы.
Начинать работу следует с небольших словообразовательных гнёзд. Например:
ангело́к
→
ангело́ч-ек
а́нгель-чик
а́нгел →
а́нгель-ск(ий) →
а́нгельск-и
арх-а́нгел
→
арха́нгель-ск-ий
Учащиеся читают гнездо, выписывают из него имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами ‑ок, ‑ек, ‑чик, затем находят имена прилагательные и
выделяют суффиксы, объясняют значения: ангельский — относящийся к ангелу, архангельский — относящийся к архангелу. Учитель поясняет: архангел — начальник ангелов. В
христианской мифологии — ангел высшего чина.
В 4 классе детям доступна будет работа с большими гнёздами. Приведём фрагмент
гнезда с исходным словом бог из «Словообразовательного словаря» А.Н. Тихонова [7]. Отбор слов сделан с учётом употребительности их в речи и в художественной литературе.

бог

→

бо́ж-еньк-а
бог-и́н-я
бож-еств(о́)
бож-ни́ц-а
бо́ж-ий
бо́ж-еск(ий)
без-бо́ж-н(ый) →
на́-бож-н(ый) →
бож-и́-ть-ся →
бого-боя́зн-енн-ый
бог-о-ма́терь
бог-о-мо́ль-н-ый
бог-о-подо́бный
бог-о-ро́д-иц-а
бог-о-служе́ние
бог-о-уго́дный
един-о-бо́ж-иj-е
пол-у-бо́г

безбо́жн-ик
на́божн-ость
по-божи́ться
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Учащиеся читают гнездо родственных слов, обращая внимание на правильное произношение, ударение, словообразовательную структуру производных слов. С некоторыми
словами составляются предложения. Учитель следует за правильным употреблением слов.
Работа со словообразовательными гнёздами способствует обогащению словарного
запаса учащихся, воспитывает внимание к способам образования слов в русском языке.
Кроме того, слова в гнезде имеют ударение на разных частях слова, и, следовательно, морфемы в составе одного гнезда находятся то в сильной, то в слабой позиции. Если мы возьмём гнездо с исходным словом свято́й, то учащиеся, прочтя словообразовательное гнездо,
найдут несколько проверочных слов с ударным корнем свят: свя́то, свя́тость, свя́тцы,
свя́тки, свя́точный. Все эти слова могут быть проверочными для слов из того же гнезда, где гласный в корне безударный: свято́й, святы́ня, святи́ть, свяще́нный, освяти́ть,
свяще́нник и др.
Предложенные виды работ с группами лексики, связанной с православной верой, не
ограничиваются занятиями по грамматике, орфографии, словообразованию, орфоэпии.
Учитель может использовать эти слова также в словарно-стилистической работе. Детям
полезно будет узнать, какие слова употребляются в разговорном стиле речи, какие в основном в книжном, а какие — только в текстах христианского учения, в молитвах, проповедях, Евангелии или Библии. Можно обратить внимание детей на образцовую речь
патриарха всея Руси Кирилла и посоветовать слушать его проповеди.
Во внеклассных занятиях можно провести работу над происхождением устойчивых
выражений (фразеологизмов), пословиц и поговорок, источником которых являются религиозные притчи из Библии или Евангелия. Это, например, такие выражения, как козёл
отпущения, манна небесная, Лазаря петь, на седьмом небе, упасть (спуститься) с неба
на землю, нети свой крест, умыть руки, одним миром мазаны, рука руку моет, Фома
неверный (неверующий) и др. Учителю следует создать словесную ситуацию, в которой
будет уместно употребить тот или иной фразеологизм. Происхождение, значение и употребление данных выражений можно найти во фразеологическом словаре и даже в небольшом фразеологическом словарике школьника О.Д. Ушаковой «Почему так говорят»
[8]. Например, словарная статья с последним из перечисленных выше фразеологизмов
содержит следующие сведения:
Фома неверующий. Так говорят о человеке, которого трудно заставить поверить во чтолибо очевидное. Возникло выражение из евангельского сказания о том, как апостол Фома,
когда ему рассказали о воскресении распятого Христа, заявил: «Если не увижу на руках
Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в
рёбра Его, не поверю».
В данной словарной статье употреблены слова евангельского, апостол, перста, о
которых можно спросить учащихся: «Кто может объяснить их значения?» В связи со
словом перст, пришедшего в русский язык из старославянского, следует вспомнить
однокоренные слова, более употребительные в речи: напёрсток, перстень, перчатка,
образованные от слова перст (палец). О прилагательном евангельский следует указать,
что оно образовано от слова Евангелие. О слове апостол можно сообщить учащимся, что
оно многозначное. В СО указано 3 значения данного слова. Приведём словарную статью.
Апо́стол, ‑а, м. 1. В христианстве: ученик Христа, несущий людям его учение. Святые апостолы. Двенадцать апостолов (ближайшие ученики, первыми посланные для
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проповеди). Апостолы-евангелисты (составители Евангелия: Матфей, Марк, Лука и
Иоанн Богослов). 2. перен. чего. Последователь и распространитель какой-нибудь идеи
(книжн.). А. науки. А. добра. 3. Богослужебная книга, содержащая «Деяния» и «Послания
апостолов» //прил. апо́стольский, ‑ая, ‑ое (к 1 знач.) [3].
Словарная статья читается учителем и комментируется. Можно ещё добавить, что
первой печатной книгой на Руси была «Апостол», которая была напечатана 1 марта
1564 г. при царе Иване Грозном. В Москве в 1909 году первопечатнику Ивану Фёдорову
был поставлен памятник. Иван Фёдоров изображён с книгой «Апостол» в руке.
Подобные культурологические сведения дети должны получать систематически как
на уроках, так и во внеклассной работе по родному языку.
Как в литературном, так и в разговорном стиле речи часто используются пословицы
и поговорки с употреблением библеизмов. Очень много их мы употребляем со словом
бог. Вот, например, самые употребительные, которые учащиеся часто слышат: Бог в помощь; Бог терпел и нам велел; Бог труды любит; Бог любит троицу; Кто рано встаёт,
тому бог даёт; Тихого бог нанесёт, а резвый сам набежит; Бережёного бог бережёт;
На бога надейся, а сам не плошай; Не боги горшки обжигают. В беседе учителя с учащимися уточняется, в какой ситуации какая поговорка или пословица употребляется.
Усвоение лексики и фразеологии, связанной с христианством, с православием, является необходимым элементом обогащения и развития речи учащихся, расширения их
культурологического кругозора, а также важным звеном в воспитании высоконравственного человека.
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРНЕТ 2.0 НА ЗАНЯТИЯХ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
У статті розглядаються способи розвитку іншомовної комунікативної компетенції
через комплексний розвиток її компонентів: мовної, мовленнєвої та соціокультурної субкомпетенцій. Автор пропонує різні шляхи використання служб і сервісів Інтернет 2.0
при організації самостійної роботи студентів на заняттях з англійської мови.
Ключові слова: іншомовна комунікативна компетенція, Інтернет 2.0, блог, англійська мова.
В статье рассматриваются способы развития иноязычной коммуникативной компетенции через комплексное развитие ее компонентов: языковой, речевой и социокультурной субкомпетенций. Автор предлагает различные пути использования служб и сервисов Интернет 2.0 при организации самостоятельной работы студентов на занятиях
по английскому языку.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, Интернет 2.0, блог,
английский язык.
The article deals with the development of foreign language communicative competence
through the comprehensive development of its components: linguistic, strategic and sociocultural. The author suggests various ways to use Internet 2.0 services in the organization of
independent work of students in English classes.
Key words: foreign language communicative competence, Web 2.0, a blog, English.
Основными ориентирами в области преподавания иностранных языков мы видим
развитие языковой личности, способной к самостоятельному изучению языка и культуры, владеющей технологиями оперирования большими объемами иноязычной информации. Для воспитания такого специалиста необходим пересмотр содержания обучения
иностранным языкам на предмет его модернизации и обновления материала, предназначенного для самостоятельного усвоения; разработка новых методических технологий
и систем, направленных на усовершенствование организации самостоятельной работы
студентов; развитие и внедрение разнообразных форм самостоятельной работы, основанных на использовании современных образовательных технологий.
Интернет 2.0, являясь по своей сути определенной платформой, объединяющей различных людей в сетевые сообщества по интересам, выходит за узко специализированные
рамки компьютерных наук. Благодаря таким дидактическим свойствам как интерактивность, креативность, доступность и социальность, технологии Интернет 2.0 привели к
появлению новых форм организации обучения – созданию учебных сетевых сообществ,
которые, в свою очередь, стали неотъемлемой частью информационно-обучающей сре© Шишковская Ю.В., 2012
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ды. Сервисы Интернет 2.0., или социальные сетевые сервисы, явились, по сути, новой
формой для хранения знаний и инструментом, облегчающим управление этими знаниями и их использование. Сегодня, когда наше общество, благодаря сети Интернет, имеет
возможность устанавливать и расширять производственные, научные и академические
контакты безотносительно времени и пространства, все большее значение и актуальность приобретает владение иностранным языком. В данном ключе мы видим большой
потенциал в использовании информационных технологий на занятиях по иностранному
языку для развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов в рамках организации самостоятельной работы.
С развитием компьютерных технологий у сообществ обмена знаниями появляются новые формы для хранения знаний и новые программные сервисы, облегчающие
управление знаниями и использование этих знаний новичками, находящимися на
периферии сообщества. С. Даунис выделяет ряд тенденций, явившихся предпосылками возникновения системы образования нового поколения [1]. По его мнению, современное поколение людей использует Интернет на новом уровне в силу того, что
они родились, когда Интернет уже существовал, поэтому он воспринимается ими как
естественное качество. Сегодняшние студенты обращаются с фотографиями, видео
и звуками так же как и с текстом, умеют работать со множеством источников одновременно, они готовы создавать свои собственные источники информации и перерабатывать существующие сетевые источники. Тем самым педагогам необходимо
признать тот факт, что на смену конструктивизму, в котором перед обучающимся
ставились задачи, которые имели для него смысл, приходит коннективизм, который
требует от обучающихся самостоятельного поиска смысла в многообразии фактов.
П.В. Сысоев выделяет следующие преимущества использования Интернета 2.0 в современной педагогике [2]:
- эффективность социальных сетевых сервисов: упрощение поиска необходимой
информации по ключевым словам;
- возможность создания личной зоны: на своем сайте можно выкладывать любую
информацию: текстовую, графическую, аудио-, видеоматериалы и т.п.;
- простота использования сервисов: от пользователя не требуется умения программирования, работу упрощает наличие готовых шаблонов и платформ для составления
различного рода заданий;
- возможность принятия участия в создании и дополнении веб-ресурсов: пользователь имеет возможность не только использовать имеющиеся в Интернете ресурсы, но и
самостоятельно их дополнять, обновлять и корректировать.
В условиях современной образовательной парадигмы потенциал и возможности
применения блог-технологий позволяют по-новому подойти к решению таких педагогических проблем, как:
- организация общего информационного пространства преподавателей и студентов,
которое суммирует в себе все учебные документы и материалы;
- обеспечение связи между всеми субъектами учебного процесса;
- использование электронных лекций и конспектов;
- проведение тестов и опросов, позволяющих выявить уровень знаний и ряда других проблем.
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Рассмотрим способы интеграции сервисов Интернет 2.0 в процесс преподавания английского языка студентам высшей школы. Сервисы Интернет 2.0, или социальные сетевые сервисы - современные средства, сетевое программное обеспечение, пользование
которыми подразумевает групповые взаимодействия. Социальные сервисы приобретают
в педагогической практике следующие функции:
1. Использование открытых, свободных и бесплатных электронных ресурсов. В Интернет-пространстве происходит постоянный обмен знаниями различных сетевых сообществ. Таким образом, огромное количество материалов, в том числе и учебных, оказывается в сетевом доступе.
2. Формирование собственного сетевого контента. Использование новых социальных сервисов делает процесс создания сетевого учебного содержания довольно доступным. У участников педагогического процесса появляется возможность не только получать доступ к информации, но и самому участвовать в ее создании.
3. Развитие информационной компетенции. Пользователь социальных ресурсов осваивает такие важные аспекты, как умение находить необходимую информацию, анализировать ее, структурировать и применять в своей деятельности. При этом необходимо
отметить, что эти процессы не требуют владения какими-либо специальными знаниями
в области информатики.
4. Развитие учебной компетенции. Работа с информацией предполагает наличие у
обучающихся навыков и умений самостоятельной работы. Результатом работы с технологиями Интернет 2.0 является самостоятельное создание информационного продукта.
5. Оптимизация самостоятельной работы студентов за счет оперативного доступа к
мировым информационным ресурсам, в т.ч. иноязычного характера.
6. Наблюдение и контроль за деятельностью участников сетевого процесса. Социальные сервисы находятся в свободном сетевом доступе, что создает благоприятные условия для сотрудничества и взаимодействия различных Интернет-сообществ в целом,
преподавателя и студентов, в частности.
7. Развитие личностных качеств. Общение в социальных сетях значительно расширяет горизонты нашего общения. Участниками такого взаимодействия могут быть люди
незнакомой нам ранее культуры. Важно развить способность посмотреть на событие с
другой точки зрения, способность понять позицию другого человека. При этом участнику необходимо уметь критически оценивать свою деятельность.
8. Освоение децентрализованных моделей обучения. Использование социальных ресурсов не требует синхронного присутствия участников сетевого общения в одном и том
же месте, в одно и то же время.
Учитывая цель данной статьи, представим сервисы Интернет 2.0, способствующие
развитию и формированию иноязычной коммуникативной компетенции. Ключевым сервисом Интернет второго поколения является блоггинг. Наиболее полная типология учебных блогов была представлена А.В. Филатовой [3], в которой автор классифицировала
блоги по нескольким критериям: авторский состав блога (преподавательский, студенческий, коллективный блоги); тип мультимедиа (текстовый, подкаст, фотоблог, видеоблог,
мультимедийный блог); форма (макроблог, микроблог); степень интегрированности в
учебный процесс (основной, поддерживающий); предоставление права участвовать в
дискуссиях и публиковать сообщения (открытый, закрытый). Имея довольно многооб424

разную классификацию, блоги, тем не менее, обладают рядом устойчивых характеристик. А.В. Филатова отмечает такие неизменные свойства блогов, как их социальность,
личностный характер, возможность общения в асинхронном режиме. Направления использования блог-технологий в процессе обучения требуют учета таких факторов как:
специальность, характер аудитории, количество часов, возраст обучаемых, вид занятия,
предполагаемый результат.
Для организации самостоятельной работы студентов приоритет отдается преподавательскому блогу. Преподавательский блог на протяжении всего процесса обучения
иностранному языку дает участникам учебного процесса следующие функциональные
возможности: публикация учебной информации (тематического плана, рейтинг-плана и
т.п.), домашнего задания, результатов контроля и оценки проделанной работы; проведение опросов с последующей автоматической публикацией результатов; комментирование любого поста (сообщения). К одному из преимуществ использования блога относится возможность публикации информации в разных форматах (текст, видео, аудио,
графика и т.п.). Необходимо отметить, что интеграция блог-технологий в образовательный процесс ставит перед преподавателем выполнение ряда определенных действий [4]:
четкое методическое обоснование использования блога; дублирование всех учебных материалов, размещенных в блоге, в электронной или печатной форме;
составление
для студентов календарного графика публикации заданий в блоге; знакомство студентов
с особенностями компьютерной коммуникации в блогосфере; постоянное обновление
блога; своевременный анализ и оценка результатов деятельности обучающихся. Перечисленные действия подчеркивают переход от традиционной роли преподавателя как
«хранителя информации» к роли помощника и советника, что является актуальным
аспектом реализации ФГОС-3.
Блог студента и блог группы – это платформа для публикации домашних заданий,
а также самостоятельный информационный продукт. Для создания такого информационного продукта обучающийся должен определить цель и тематику блога; обозначить
задачи, необходимые для достижения поставленной цели; найти, проанализировать и
структурировать информацию, используя необходимые для решения поставленных задач социальные сервисы Интернет 2.0 и инструменты блога; создать блог, наполнив его
необходимыми средствами мультимедиа, позволяющими наиболее полно и эффективно
отразить заявленную тематику; следуя критериям, оценить свой блог, внести по необходимости изменения; обеспечить доступ к блогу, определив характер открытости блога;
обсудить результат с участниками учебного сообщества; внести необходимые изменения, опираясь на результаты обсуждения. Таким образом, процесс создания блога предполагает наличие у обучающихся навыков и умений работы с иноязычной информацией,
готовности и способности к выполнению самостоятельной работы на иностранном языке, толерантности, рефлексии и критического мышления.
Использование других служб и сервисов Интернет 2.0 на занятиях по английскому
языку способствует развитию и формированию всех видов иноязычной речевой деятельности. Для развития навыков чтения мы рекомендуем использовать сервис «Средства
для хранения закладок», Генератор слов Wordle; блоги. Навыки аудирования развиваются посредством работы с хранилищами подкастов. Развитие навыков письменной речи
студентов происходит при публикации комментариев на преподавательском блоге; соз425

дании собственного тематического блога; общении с виртуальным собеседником – ботом; совместной работе по написанию эссе на платформе Документы Google. Речепроизносительные навыки студентов мы предлагаем развивать и оценивать в ходе создания
подкастов по теме, которые впоследствии публикуются в Интернет на сайт хранилища
подкастов и на преподавательском блоге для оценивания и открытого голосования.
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции предполагает развитие не
только ее языковой и речевой составляющих. Нельзя не учитывать необходимость развития и другого ее компонента – социокультурной субкомпетенции. Важность социокультурной субкомпетенции заключается в формировании таких качеств личности как
рефлексия и критическое мышление (изучая культуру другого народа, обучающийся невольно сравнивает ее со своей собственной, анализирует, обсуждает с другими субъектами учебного процесса и т.п.), толерантность (воспитывается чувство уважительного
отношения к реалиям другой культуры); возрастает мотивация (получая некий объем
знаний обучающийся стремится к его увеличению). Социальные сервисы и службы
Интернет 2.0 способствуют расширению кругозора в отношении изучения иноязычной
культуры, дают неограниченный доступ к любой аутентичной информации.
В заключение отметим, что одним их условий, способствующих эффективности
процесса развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов на занятиях
по английскому языку мы видим интеграцию технологий Интернет 2.0. При этом, как
показали наши исследования, иностранный язык может являться не только предметом
изучения, но и средством развития других компетенций, необходимых современному
специалисту – информационной и учебной.
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ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ
ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СТАРШОМУ
ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
В статті розглядається вплив особистісних чинників на ефективність використання засобів художньої літератури для розвитку комунікативної культури старшокласників. Визначено особливості індивідуалізованого впливу засобів художньої літератури на
комунікативну культуру старшокласника.
Ключові слова: комунікативна культура, особистісні чинники, індивідуальний стиль
мислення, засоби художньої літератури.
В статье рассматривается влияние характеристик личности на эффективность
использования средств художественной литературы для развития коммуникативной
культуры старшеклассников. Определяются особенности индивидуализированного влияния средств художественной литературы на коммуникативную культуру личности
старшеклассника.
Ключевые слова: коммуникативная культура, личностные факторы, индивидуальный
стиль мышления, средства художественной литературы.
The article deals with the influence of personal characteristics on the efficiency of
using the means of literature for the development the communicative culture of seniors. The
individualized influence of means of literature on the communicative culture of the senior
was determined.
Key words: communicative culture, individual factors, personal style of thinking, means
of fiction.
Актуальність дослідження. «Дитина стає особистістю.., засвоюючи духовні надбання людства», — так наприкінці ХХ сторіччя говорив Г.С. Костюк, але ці слова не
втратили своєї актуальності і в ХХІ сторіччі, особливо коли ми говоримо про розвиток
комунікативної культури підростаючої особистості. Кожна людина є водночас природною та суспільною істотою, яка посідає певне місце в системі суспільних відносин, а,
відповідно, — в системі суспільної комунікації, і навіть коли людина безпосередньо не
спілкується з іншими людьми, вона діє як суспільна істота: користується мовою, виробленими людством знаннями і знаряддями. Г.С. Костюк розумів розвиток особистості
не «лише як засвоєння та інтеріоризацію зовнішніх відношень», а включав у цей процес
подальшу переробку засвоєного, його систематизацію особистістю, що, в свою чергу,
призводить до цілісних змін цієї особистості [3:64–65]. Саме цей психологічний механізм і забезпечує, на наш погляд, розвиток комунікативної культури особистості засобами художньої літератури. Комунікативна культура як складне інтегративне утворення
особистості людини розвивається за тими самими об’єктивними психологічними зако© Нестерук-Володимирець О.В., 2012
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нами, яким підкоряється розвиток особистості людини, і в результаті якого формується
індивідуальна своєрідність особистості, а, – відповідно, і її комунікативна культура [4].
Метою нашого дослідження є з’ясування впливу внутрішньособистісних чинників
на ефективність формування та розвитку комунікативної культури засобами художньої
літератури. За емпіричними спостереженнями, успішність формування культури спілкування в старшому шкільному віці засобами художньої літератури суттєво залежить не
тільки від її існуючого розумового та загального рівню розвитку особистості дитини, але
й від індивідуальних її особливостей і системи мотивів та настановлень, які «зустрічаються» з літературним текстом[6].
Методологічна основа дослідження: аналіз вітчизняної і зарубіжної наукової літератури з проблематики, дотичної до різних аспектів взаємодії особистості учнів з художнім текстом, виявляє наступні аспекти та спрямування: загально-психологічні принципи
поєднання діяльності та психіки, детермінізму, розвитку і його діалектики, активності;
положення, які розкривають зміст, структуру та психологічні особливості читацької діяльності; діалогічний підхід щодо обґрунтування процесів розуміння літературних текстів,
ідеї психологічної теорії тексту, теорія читацької діяльності, психологічні методи наукового
пізнання, положення щодо культурно-історичної суспільної сутності людської особистості, принцип єдності загального та індивідуального в людській особистості та ін.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було використано наступні методи: теоретичний аналіз проблеми, констатувальний та пілотажний формувальний експеримент, під час якого застосовувались наступні методи: діагностичні, а
саме — анкетування активності читацької діяльності, тестування з використанням батареї тестових методик, а також спостереження. Об’єктом спостереження виступала комунікативна поведінка юнаків, їх читацька активність, особливості мовлення, виразні рухи
— жести, міміка, вирази обличчя, пантомімічні акти в найрізноманітніших зовнішніх
виявах, коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани,
переживання, прагнення. Інтерактивні методи взаємодії, елементи бібліотерапевтичних
практик та прийомів рекультурації читанням відображені в авторській програмі «Розвиток комунікативної культури особистості старшокласника засобами художньої літератури», психолого-педагогічні рекомендації для вчителів і батьків старшокласників,
кількісний та якісний аналіз даних, методи математичної статистики. В дослідженні
прийняли участь 50 учнів старших класів, віком 14-17 років, які є випускниками профільних шкіл сучасного позашкільного закладу. Юнацький вік є періодом духовного
становлення особистості, для якого притаманне поступове формування готовності до
самостійного життя, а саме: особистісна культура, яка виявляється в адекватній оцінці своєї особистості, знанні своїх позитивних сторін і недоліків. Важливими ознаками
особистісної культури є впевненість у собі, вміння самореалізуватися, керувати своїм
настроєм, контролювати себе, заняття самовихованням, наявність різнобічних інтересів.
Крім того, саме в цьому віці активно формується культура спілкування, яка полягає в
умінні поводитися, веселитися і відпочивати серед людей, у здатності доброзичливо,
справедливо, гуманно, по-товариськи ставитися до них. Вона передбачає також розуміння людей, вміння об’єктивно оцінювати їхні вчинки, давати поради, вибачати помилки,
допомагати у складних ситуаціях. Доцільність впливу на ступінь вияву в структурі загальної культури особистості юнаків саме комунікативної культури засобами художньої
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літератури зумовлюється особливостями даного вікового періоду: діти і юнацтво складають найбільш активну читацьку аудиторію, крім того, саме протягом юнацького віку
особистість досягає високого рівня інтелектуального розвитку, збагачує свій культурний
досвід, уперше масштабно аналізує свій внутрішній світ, формує цілісний Я-образ, самовизначається у життєвих і професійних планах, осмислено спрямовує свій погляд у
майбутнє, що свідчить про перехід людини до етапу дорослості [1]. Соціальна ситуація
розвитку в молодшому юнацькому (старшому шкільному) віці зумовлена особливостями
перебування учня на порозі самостійного життя, необхідністю особистісного і професійного самовизначення, вибору життєвого шляху. Психологічним центром ситуації розвитку старшокласників стає вибір професії, внаслідок чого в них формується своєрідна
внутрішня позиція, своєрідність якої зумовлена зорієнтованістю у майбутнє, сприйняттям теперішнього крізь її призму. Однією зі значущих соціально-комунікативних сфер
активності особистості на етапі ранньої юності є міжособистісне спілкування. У цьому
віці змінюється його зміст і загальна спрямованість, спілкування стає вибірковим, інтимним, виконує функцію соціально-комунікативного простору самоствердження і самовираження юнаків і дівчат.
Коли ми говоримо про ефективність використання певних засобів формування якостей особистості дитини, особливо таких складних і системних, як комунікативна культура особистості, то умовами, які забезпечують успіх (або навпаки – неуспіх) постають не
тільки закони розвитку і віковий період ( в даному випадку – старший шкільний), але й
сам тип особистості дитини у її унікальності та індивідуальності. Як говорив Г.С. Костюк, особистість завжди відрізняється індивідуальною своєрідністю, вона має своє неповторне індивідуальне обличчя, яке виявляється в характері та здібностях, але при цьому
індивідуальні особливості характеру здібностей завжди є виявом типового та загального
в психіці особистості [3:413–415]. Різні дослідники (К.К. Платонов, Г.С. Костюк, М.Д.
Левітов, В.С. Мерлін та ін.) наголошували про велике значення індивідуальних відмінностей, особливо в комунікативних рисах характеру. В нашому дослідженні ми прогнозуємо успішність застосування засобу художньої літератури з метою розвитку комунікативної культури залежно від індивідуально-типологічних рис особистості, існуючих комунікативних стилів та способів діяльності. Звичайно, всім нам відомо, що особистість
формується в діяльності, а у випадку застосування засобів художньої літератури – це,
переважно, читацька діяльність. Дослідження особливостей читацької діяльності, її
структури та механізмів було проведено багатьма науковцями (Л.С. Виготським, Л.Г. Жабицькою, О.О. Леонтьєвим, С.Д. Максименко, Н.О. Михальчук, Н.В. Чепелєвой та ін. ),
що дозволяє нам у своєму експерименті спиратися на їх наукові доробки і розглядати такі
часткові питання, як успішність використання засобів художньої літератури у старшокласників із різними індивідуально-особистісними рисами [5: 9–29; 7]. На початку 90-х
років ХХ століття Б. Прешинґ запропонувала модель визначення стилю. «Люди незалежно від віку можуть навчитися, чого запрагнуть, якщо тільки будуть засвоювати інформацію відповідно до свого унікального стилю та індивідуальних сильних рис», - зауважує
Б. Прешінґ [2; 8]. Аналіз результатів психодіагностичного дослідження на констатувальному етапі виявив деякі статистичні взаємозв’язки між індивідуальним стилем мислення (розвинутим абстрактно-послідовним стилем мислення і діяльності) та ступенем
розвитку активної читацької позиції учнів (28% всіх учнів). Слід відзначити, що високий
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ступінь розвитку даного стилю (48-32 бали), для якого притаманними є наступні риси:
схильність до світу теорій і абстрактних міркувань, понятійне мислення, аналітичні здібності, любов до читання, дослідницької діяльності суттєво позитивно корелює зі ступенем розвитку читацької активності старшокласників (r=0,88). Таким чином, високий рівень абстрактно-послідовного індивідуального стилю опосередковано свідчив про розвинуті читацькі інтереси і активну читацьку позицію старшокласників. Крім того, високий рівень розвитку абстрактно-послідовного стилю мислення і діяльності мав незначну
зворотну кореляцію з рівнем творчих здібностей (r=-0,08) визначених за тестом Вільямса, і більш виражену зворотну кореляцію з фактором А (емоційна теплота, товариськість,
афектотімія за тестом Кеттела) тесту «Комунікативно-соціальна кометентність» (КСК)
(r=-0,32). Таким чином, можна було прогнозувати в подальшому, під час проведення формувального експерименту, що учні з високим рівнем абстрактно-послідовного індивідуального стилю мислення і діяльності мали б переваги за умови використання художньої
літератури як засобу формування комунікативної культури, оскільки їх мотиви читання
та активність читацької позиції знаходились на високому рівні. Крім того, слід зауважити, що за умов настільки високої позитивної кореляції (r=0,88) рівня розвитку абстрактно-послідовного (АП) стилю з рівнем розвитку читацької активності у подальшому не
виникало необхідності у проведенні анкети читацьких інтересів та мотивів читання,
оскільки рівень АП виявився надійним індикатором сформованості читацької позиції. В
свою чергу, деякі труднощі при роботі з художніми літературними текстами, на наш погляд, можуть відчувати старшокласники із високим рівнем розвитку конкретно-послідовного стилю мислення і діяльності, для яких характерними є наступні особливості:
прагматизм, реалістичність, сенсорність, педантизм, орієнтація на отримання спеціальної інформації у вигляді даних, формул, чітких правил і закономірностей тощо. Для таких учнів найкращим методом пізнання є практика. Це припущення підтверджують дані
констатувальної частини експерименту, які виявили статистично значущу зворотну залежність між ступенем розвитку конкретно-послідовного стилю мислення та діяльності
і активністю читацької позиції старшокласників (r=-0,51). Для учнів з достатньо високо
розвинутим абстрактно-вибірковим стель мислення, робота з художніми літературними
текстами є більш суб’єктивно прийнятною, що підтверджує незначна позитивна кореляція між даним стилем і читацькою позицією старшокласників (r=0,3). Покращити взаємодію між художнім літературним текстом і особистістю старшокласника дозволяють
дискурсивні та діалогічні прийоми, а також інтерактивні методи навчання, оскільки учні
з розвинутим абстрактно-послідовним стилем мислення характеризуються комунікативною спрямованістю особистості, високою емотивністю, персоналізованість у сприйнятті
навчальної інформації, орієнтація на людину в процесі інтерактивної взаємодії (на відміну від двох попередніх стилів мислення). Для учнів з переважаючим конкретно-вибірковим (КВ) стилем мислення та діяльності бажаним є експериментально-дослідний підхід до текстів художньої літератури, оскільки ці учні пізнають нове методом спроб і помилок, вони мають високу інтуїцію, яка є дуже важливою для творчого мислення, що і
підтверджують дані констатувального етапу експерименту: між високим рівнем розвитку КВ і фактором В (розвинуті пізнавальні потреби, абстрактно-понятійне мислення)
тесту КСК існує статистично значуща позитивна кореляція (r=0,85). У разі аналізу розподілу індивідуальних стилів мислення в досліджуваній групі старшокласників найбіль430

шу кількість склали старшокласники з переважаючим абстрактно-вибірковим стилем
мислення та діяльності – 37% всіх оптантів, дещо менше – 24% старшокласників мають
розвинутий конкретно-вибірковий стиль мислення, ще менше – 21% з високим конкретно-послідовним стилем мислення та діяльності; і найменшою за чисельністю групою
виступає група старшокласників з високо розвинутим абстрактно-послідовним стилем
мислення та діяльності – тільки 18%. Результати психодіагностичного констатувального
дослідження дозволяють нам стверджувати що читання відповідно спрямованих літературних художніх текстів як засіб формування комунікативної культури особистості старшокласників буде ефективною тільки в 18% випадків, а для переважаючих у групі комунікаторів слід створювати опосередковане комунікативною діяльністю розвивальне літературне середовище: дискус-клуби, театралізовані вистави за художніми творами, організацію безпосереднього діалогу учня з учнями або педагогами з тематики художньої
літератури та ін. Але крім учнів з розвинутим абстракто-послідовним і абстрактно-вибірковим стилями мислення в групі є багаточисельна частка практиків-організаторів та
експериментаторів: для них загальноприйняті методи роботи з художнім літературним
текстом є неприйнятними, складними і нецікавими. Звичайно, можна покластися на їх
волю і неабияку здатність до самоорганізації, але в цьому випадку учні будуть виконувати завдання програми лише із почуття обов’язку і глибинного діалогу з художнім літературним текстом як необхідної передумови розвитку особистості не відбудеться, а, відповідно, – не буде й розвитку комунікативної культури старшокласників даних типів особистості. Ми пропонуємо використовувати «сильні» риси старшокласників для оптимізації їх взаємодії з літературними текстами, а саме – роботу із найдрібнішими деталями
образів героїв, подій, самостійну організацію інтерактивних заходів для учнів з переважаючим конкретно-послідовним стилем мислення, або створення позитивних умов для
реалізації домінантної потреби старшокласників з вираженим конкретно-вибірковим
стилем мислення у пошуку альтернатив і можливостей щодо урізноманітнення точок
зору на ту чи іншу подію, постать, факт. Доцільним, на наш погляд, є застосування практичних прийомів які спрямовані на фіксацію змін комунікативної позиції старшокласників в ситуації квазіспілкування з автором та героями літературних текстів [5: 174–185].
Отже, проаналізувавши індивідуальні профілі учнів, ми робимо висновок, що формування комунікативної культури особистості старшокласників з різними індивідуально-особистісними рисам слід проводити різними шляхами, із урахуванням їх «сильних»
особистісних рис та здатностей. Для перевірки цього положення ними було проведено
розподіл учнів на чотири групи для полегшення опрацювання ними програми розвитку
комунікативної культури особистості старшокласників засобами художньої літератури.
В якості контрольної групи були виділені учні з поєднанням високо розвинених абстрактно-послідовного та абстрактно-вибіркового стилів мислення, адекватною або високою
самооцінкою, достатньо вираженою креативністю і середнім або високим рівнем товариськості, емпатійності, які опрацьовували програму без урахування диференційованого
підходу (як у випадку звичайної шкільної практики). Старшокласників, які відповідали
даним вимогам, було серед оптантів 12% від загальної кількості учнів; ці учні мали ще
на початку експерименту достатньо високий рівень комунікативної культури, що підтверджували результати психодіагностики та спостережень педагогів, які «мали велике
щастя працювати з ними» – за словами одного із педагогів. Таким чином, нами було
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сформовано 5 груп учнів – 4 експериментальні і одна контрольна. Перед застосуванням
інтерактивних методів комунікативної взаємодії, елементів бібліотерапевтичних прийомів, відображених в авторській програмі «Розвиток комунікативної культури особистості
старшокласника засобами художньої літератури», були проаналізовані характерні риси
особистості старшокласників кожної із груп шляхом кореляційного аналізу. Для учнів
з групи з переважаючим абстрактно-послідовним індивідуальним стилем мислення виявились притаманними наступні риси: чим більш творчими і креативними виявлялись ці
діти, тим менш практичною і організованою була їхня поведінка (r=-0,6), чим більшою
виявлялась зосередженість на світі власних ідей, тим вищими виявлялись порушення
соціальної адаптації цих юнаків (r=0,6), при цьому самоконтроль в спілкуванні був позитивно пов’язаний із самооцінкою – старшокласники с високою самооцінкою краще
контролювали свої емоції в процесі комунікативної взаємодії, зосереджувалися на власному внутрішньому світі, що позитивно впливало на розвиток творчих здібностей юнаків, їм подобалось читати і вони мали більш розвинене логічне мислення, характеризувались серйозним ставленням до життя та інших людей. Розвивально-корекційна робота
зі старшокласниками цього типу була спрямована на покращення їхньої соціальної адаптації, сприяла їх відкритості до нових комунікацій шляхом підвишення самоконтролю
у спілкуванні на 10% та зниженню внутрішньоособистісної напруги на 9%, що, в свою
чергу, сприяло розвитку комунікативної культури цих учнів. На більш високому рівні
порівняно зі старшокласниками попередньої групи комунікативна культура особистості
була в учнів контрольної групи і учнів з переважаючим абстрактно-вибірковим стилем
мислення. Кореляційний аналіз між різними факторами в особистісному профілі цих
учнів виявив наступні закономірності: чим більше ці старшокласники були спрямовані
на світ почуттів і стосунків, тим меншою мірою вони практичними (r=-0,5); чим більше
вони виявляли практичність та реалізм, тим меншою мірою були спрямовані на сферу
міжособистісної взаємодії (r=-0,7). В свою чергу, гарні організаторські здібності підвищують теоретико-дослідницькі здібності цих старшокласників (r=0,5). Залежність особистості старшокласників від почуттів та стосунків збільшує їхню конформність, залежність від прийнятих у суспільстві поглядів (r=0,6), що може бути використано в якості
механізму трансляції суспільних настановлень та наслідування суспільних поведінкових
зразків задля розвитку комунікативної культури цих старшокласників. Тісно пов’язаними
в особистісних профілях старшокласників із групи з переважаючим абстрактно-вибірковим стилем мислення та діяльності виявились фактори самооцінки, самоконтролю у
спілкуванні та ступенем розвитку абстрактно-вибіркового стилю (r=0,5;0,3;0,5). Іншими
словами, чим вищою була у старшокласників самооцінка, тим більш чіткою була їхня
спрямованість на світ стосунків із іншими людьми, і тим краще вони вміли контролювати себе у процесі міжособистісної взаємодії. Таким чином, художні літературні тексти
підбирались для цієї групи таким чином, щоб вони сприяли покращенню самоприйняття
старшокласниками власної особистості і підвищенню їхнього самооцінювання. В результаті опрацювання старшокласниками даної групи авторської програми поєднано з
відповідно підібраними художніми творами відбулось підвищення самооцінки старшокласників на 8% та зниження рівня асоціальної поведінки на 9%. Для учнів третьої експериментальної групи із переважаючим конкретно-послідовним стилем мислення були
виявлені наступні характерні риси: чим вище в їх особистості виявляли себе реалізм та
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організаторські здібності, тим більше старшокласники вірили у себе (r=0,6). Чим більшою мірою був розвинений у старшокласників конкретно-послідовний стиль мислення
та діяльності, тим більшою виявлялась незалежність та реалістичність їхньої особистісної позиції, тим сильнішою була їхня воля (r=0,8). Ця група юнаків була найбільш соціалізованою, але читацька активність учнів цієї групи – на середньому рівні. Оскільки учні
даного типу виявляють тропізм до конкретної, чіткої інформації з великою кількістю
деталізованої інформації, то художні літературні тексти відповідали цим умовам, а робота учнів була спрямована на організацію спів діяльності з іншими учнями. Такій підхід
позитивно вплинув на читацьку активність учнів даного типу, сприяв розвитку їх товариськості у спілкуванні на 4%. Учні найменш чисельної групи з переважно розвинутим
конкретно-вибірковим стилем мислення та діяльності відрізнялись наступними рисами:
високі творчі здібності були тісно пов’язані з рівнем розвитку конкретно-вибіркового
стилю мислення (r=0,7). Крім того, виявився тісний зворотний кореляційний зв’язок між
схильністю до пошуково-творчої діяльності і самооцінкою (r=-0,8), а також незначний
зв’язок між ступенем розвитку конкретно-вибіркового стилю та асоціальною поведінкою (r=0,4), з чого можна зробити висновок, що соціальне оточення не дуже прихильно
ставиться до нестандартності у мисленні і поведінці школярів. Читацька активність цих
старшокласників виявилась не дуже високою, але, зважаючи на високу пошукову активність, вплив відповідно підібраної за принципами бібліотерапії художньої літератури
на особистість юнаків та юнок виявився достатньо сильним, сприяв розвиткові їхньої
комунікативної культури і підвищенню самоприйняття.
Висновки Проведене психолого-педагогічне дослідження безперечно підтверджує
ефективність використання художньої літератури, як засобу формування якостей особистості старшокласника, особливо таких складних і системних, як комунікативна культура
особистості, причому умовами, які забезпечують успіх (або навпаки – неуспіх) постають
не тільки об’єктивні закони розвитку і віковий період, але й сам тип особистості дитини
у її унікальності та індивідуальності.
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