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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 821.10/1

Яскевич О.В.
(Минск, Беларусь)

ПОНЯТИЕ «РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС»
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ДИСКУРСА: К ПРОБЛЕМЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Дана стаття являє собою аналіз визначень термінів «дискурс» і «релігійний дискурс». Розглядаються також функціональні особливості та специфічні риси релігійного
дискурсу, які виділяє сучасна гуманітаристика, особливо філософія і лінгвістика.
Ключові слова: дискурс, релігійний дискурс, підходи до аналізу дискурсу, віра, текст,
ритуал.
Данная статья содержит анализ определений термина «дискурс» и такой его разновидности, как религиозный дискурс. Рассматриваются также функциональные особенности и специфические черты религиозного дискурса, которые выделяет современная гуманитаристика, в особенности философия и лингвистика.
Ключевые слова: дискурс, религиозный дискурс, подходы к анализу дискурса, вера,
текст, ритуал.
This article is the analysis of the definitions of the terms «discourse» and «religious
discourse.» We also consider the functional characteristics and specific features of religious
discourse that the modern humany studies distinguish, especially philosophy, and linguistics.
Key words: discourse, religious discourse, discourse analysis, faith, text, ritual.
В последние годы анализ и изучение дискурса приобретает все большую популярность, так как данный феномен представляет собой сложный и многозначный объект
исследования. Каждому социальному институту современного общества присущ свой
институциональный тип дискурса. Поэтому в современной гуманитаристике дискурс
является одним из самых популярных междисциплинарных или, как его еще называют,
промежуточных исследовательских объектов.
Нельзя не согласиться с мнением М. Л. Макарова, который отмечал, что: «…сегодня категория дискурс в социальных науках играет роль, подобную той, что отводится
евро в европейской экономике» [4, с.11]. Ведь тематика анализа дискурса возникает и в
контексте логики, и семиотики, и теории аргументации, и философии языка, и анализа
коммуникации, и в др.
© Яскевич О.В., 2012
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На наш взгляд, центральными направлениями изучения и исследования дискурса, а
также наиболее репрезентативными в научной литературе можно назвать лингвистическое и общефилософское направления. Каждое из них выработало собственную дефиницию понятия дискурс и принципы анализа дискурсивных стратегий и практик согласно
предметному полю своих дисциплин. Но также необходимо постоянно помнить, что содержательная наполненность данного термина в лингвистике, естественно, отличается
от его значения даже в литературоведении, не говоря уже о других гуманитарных дисциплинах.
В последние десятилетия термин приобрел новые оттенки и значения, и сегодня его
очень часто отождествляют с текстом. Мы считаем, что это связано, в первую очередь, с
отсутствием в некоторых европейских языках термина, эквивалентного франко-английскому понятию discours(e). Во-вторых, с тем, что раньше в объем понятия «дискурс»
включалась лишь языковая практика.
Также следует помнить, что значение дискурса не ограничивается письменным и
устным высказыванием, но охватывает и внеязыковые семиотические процессы. Между
тем понятие дискурс и, в частности, религиозный дискурс, может плодотворно применяться при анализе религиоведческой проблематики.
В данной статье рассматривается понятие религиозного дискурса и его функциональные особенности с опорой на методологические подходы различных гуманитарных
дисциплин. Мы рассмотрим специфические черты религиозного дискурса, которые выделяет современная гуманитаристика, а также обозначение путей его исследования в
контексте предметного поля современной философии и лингвистики.
Рассмотрим наиболее традиционные определения феномена дискурса. И здесь сразу
же необходимо отметить, что термин «дискурс» сколь популярен, столь и малоопределен. Сам термин ввел в обиход Ю. Хабермас для обозначения вида речевой коммуникации, предполагающего рациональное критическое рассмотрение ценностей, правил,
норм социальной жизни (в логике, философии, социологии и социальной семиотике).
В научной литературе дискурс рассматривается как совокупность текстов с учетом их
экстралингвистических параметров (в лингвистике); как общение, характеризуемое в
качестве реализации определенных дискурсивных практик (в социологии, политологии,
социальной семиотике) [5, с. 42-47].
Философское звучание термин «дискурс» приобрел благодаря работам М.Фуко [6].
Дискурс понимается им как сложная совокупность языковых практик, которые принимают участие в формировании представлений о том объекте, который они допускают.
В данном направлении важным является тот факт, что благодаря работам Фуко в том
числе, французская школа дискурсного анализа отличается философской направленностью, вниманием к идеологическим, историческим, психоаналитическим аспектам
дискурса.
В современной философии дискурс рассматривается как средство обоснования социальных норм, конституирующее социум вообще, как концептуальную схематизацию
демократической системы, идеи открытого общества или идеала свободной коммуникации, участники которой равны [6, с. 3]. Герменевтика, постструктурализм и постмодернизм выработали свое толкование сущности дискурса и сопредельных ему понятий.
В контексте идей постструктурализма и постмодернизма дискурс рассматривается как
6

специфическая для конкретной культуры и социума языковая реализация, которая конструирует определенный, если можно так сказать, социальный порядок.
В коммуникативной философии акцент в интерпретации дискурса делается на его
интеракциональной природе. Дискурс – это, прежде всего, язык, погруженный в социальный контекст (именно по этой причине понятие «дискурс» редко употребляется
относительно древних текстов). С точки зрения современной социальной лингвистики
каждому социальному институту современного общества присущ свой институциональный тип дискурса.
Так В. И. Карасик выделяет следующие типы институционального дискурса: научный, религиозный, деловой, политический, массово-информационный, юридический,
дипломатический, педагогический, медицинский, военный, рекламный, спортивный и
др. [2, с. 25-33]. Из всех типов дискурса мы выбрали в качестве объекта исследования
именно религиозный, поскольку религиозная коммуникация является одним из древнейших типов человеческого общение. И ее научное изучение, которое началось сравнительно недавно, заслуживает особого внимания со стороны лингвистики.
Религиозный дискурс представляет собой институциональное общение, дискурс
веры, которая доминирует над рациональным знанием и при этом допускает знание-откровение. Содержанием религиозного дискурса являются сакральные тексты, их интерпретация и религиозные ритуалы. Для религиозного дискурса характерна своя система
ценностей. Так, в сфере религиозной практики вера как глобальная мировоззренческая
категория представляет собой высочайшую интерсубъектную ценность. И можно сказать, что вся остальная аксиологическая система сводится к ценностям веры. Это признание существования Бога, представление о грехе, о праведности, о добре и зле, вера в
чудеса и др.
Здесь истинность понимается не как соответствие действительности, а как соответствие высшему сакральному носителю истинности – Тексту. При этом следует отметить,
что попытки применения в сфере религиозной дискурсии далеких от нее логизированных, рациональных верификационних процедур расцениваются, скорее всего, как бессмысленные. Потому что реальность религиозного дискурса существует параллельно
светской и научной жизни. Например, суждение «Бог создал человека» в научной дискурсии относится к классу неверифицируемых. В рамках же религиозной дискурсии
приведенное суждение рассматривается как факт, отвечающий содержанию сакрального
Текста.
Не менее интересен анализ принципов истинностной оценки высказывания/текста в
дискурсивной сфере религии. В любой дискурсивной сфере оценочная контрдискурсия
может осуществляться в рамках критериев «верно/неверно», «правильно/неправильно».
Религиозная же контрдискурсия допускает соблюдение презумпции искренности субъекта оцениваемого текста, а отклонение от истины рассматриваются как неконтролируемые субъектом (ошибка, заблуждение, иллюзия). Кроме того, истинностная оценка
религиозного текста может дополняться таким специфическим параметром, как степень
достаточности веры автора.
Религиозный дискурс, понимаемый как религиозный текст в ситуации реального
общения, допускает разные исследовательские подходы. С позиций лингвистического
подхода, который исследует, собственно, языковую, лексико-грамматическую ткань ре7

лигиозного текста, можно анализировать религиозный дискурс в аспекте полноты, правильности, логичности высказываний текста. При таком подходе исследователь ис-ходит
из концепта «правильно построенного дискурса» как идеального типа, и возможных отклонений от него, вплоть до тех коммуникативных фрагментов, которые лингвистически
проанализировать невозможно.
В рамках социологического подхода к изучению теодискурса участники общения, с
одной стороны, стремятся раскрыть свой внутренний мир адресату и понять его как религиозную личность во всем многообразии личностных характеристик его веры. С другой стороны, коммуниканты выступают как представители той или другой религиозной
группы, выполняют ту роль, которая задается социально-коммуникативной ситуацией.
Личностно ориентированный дискурс проявляется в двух основных сферах общения: бытовой и бытийной. При этом бытовое (повседневное) общение представляет собой генетически исходный тип дискурса, а бытийное общение выражается в виде теологического диалога. Статусно-ориентированный религиозный дискурс может иметь
институциональный и неинституциональный характер в зависимости от того, какие религиозные институты функционируют в социуме в конкретный исторический промежуток времени.
Суть прагматического подхода составляет освещение способа общения в самом
широком смысле. В рамках прагматических концепций дискурса [3] противопоставляются такие виды общения, как ритуальное – неритуальное, информативное – фасцинативное, фатическое- нефатическое. Неритуальное общение, например, может включать информирование, фасцинативный обмен текстами, фатическую и нефатическую
составляющие.
Поскольку степень ритуальности религиозного дискурса высочайшая, необходимо
обратить внимание на данный вид дискурса, выделяемый на прагматическом основании.
Анализ специфики и функций ритуального религиозного дискурса – одно из самых плодотворных направлений исследования. «Ритуал – это язык религии» [8, с. 76], особенно
в культуре народов, не имеющих письменности. Ритуальный дискурс обладает высокой
символической нагруженностью, содержательной рекурсивностью и твердой формальной фиксацией. В случае религиозного дискурса ритуальная тональность общения жестко закрепляет иерархию в коллективе и обосновывается в систему ценностей.
Таким образом, религиозный дискурс представляется актуальным объектом исследования в рамках философии религии, лингвистического религиоведения, нарратологии,
культурологии а также широкого спектра смежных дисциплин современной гуманитаристики. Анализ религиозных текстов с точки зрения современной теории дискурса позволяет изучать их в широком социокультурном контексте, учитывая их конкретное место
в системе религиозного культа. На наш взгляд, именно такой подход к анализу христианской письменной традиции позволяет решать религиоведческие задачи, поскольку на
первый план выдвигается именно религиозный дискурс, в рамках которого функционируют конкретные тексты, имеющие свою доктринальную и жанрово-литературную
специфику.
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УДК 81’371(045)

Тімоніна А.Ю.
(Маріуполь, Україна)

ПОНЯТТЯ СИМВОЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОСМИСЛЕННЯ
В ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
У статті здійснено спробу проаналізувати та узагальнити існуючі підходи до визначення такого суперечливого та складного поняття як символ. Розглядається тлумачення символу з загальнофілософської та лінгвістичної точок зору.
Ключові слова: символ, поняття, символічне значення.
В статье осуществляется попытка проанализировать и обобщить существующие
подходы к определению такого неоднозначного и сложного понятия как символ. Рассматривается трактовка символа с общефилософской и лингвистической точек зрения.
Ключевые слова: символ, понятие, символическое значение.
The article presents an attempt to analyze and generalize existing approaches to the
definition of such a diverse and difficult notion as symbol. The understanding of symbol is
given from general-philosophic and linguistic points of view.
Key words: symbol, notion, symbolic meaning.
Дослідженню символів приділялося багато уваги різноманітними вченими
(Н. В. Абрамкіною, Т. Г. Грушевицькою, І. С. Живіцькою, І. Кантом, Е. Кассірером,
М. І. Костомаровим, О. Ф. Лосєвим, Ю. М. Лотманом, В. А. Масловою, О. О. Потебнею,
П. О. Флоренським, О. В. Шелестюк та іншими), це зумовило неоднозначність тракту© Тімоніна А.Ю., 2012
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вання цього поняття. Для нашого дослідження є актуальним проведення аналізу теоретичних джерел з метою визначення підходів до розуміння того, що саме мається на
увазі під поняттям символ. Завданням даної статті є узагальнення варіантів трактування
поняття символ з урахуванням загально-філософських та лінгвістичних особливостей.
Прийнято вважати, що людина стала користуватися мовою символів, як тільки вимовила перше слово. Протягом всієї історії людина використовувала свою здатність розпізнавати і дізнаватися абстрактні зображення – знаки та символи – для застереження,
керівництва, вказівки напряму і передачі інформації. Змінювався час, змінювалися і символи, аналізуючи символи якими користуються люди.
Н. В. Абрамкіна зауважує, що символи зародилися у доісторичну добу, а деякі навіть
разом із виникненням людства. Символи були мовою для первісної людини, ними “записувалися” традиції, обряди, цінності культури, передавався досвід [1: 117].
У філософії символ трактується як «здатність матеріальних речей, подій, а також чуттєвих образів висловлювати ідеальний зміст, відмінний від безпосереднього, чуттєво-тілесного буття» [2: 276]. З точки зору культурології символ розглядається як універсальна
категорія культури, і відповідно культура є символічно значущою діяльністю.
Символ в семіотиці, філософії, лінгвістиці тощо прийнято розуміти як «знак, який
припускає використання свого первинного змісту як форми для іншого змісту, свого роду
конгломерат рівноцінних значень» [3: 96 - 97].
Однак, з іншого боку, знак – це самостійний елемент культурних універсалій. Логічніше було б визначити символ як надання чому-небудь визначного змісту що відрізняється від самого змісту. В символі цим «іншим», значенням, змістом є «цінність» [4: 135].
«Виникнувши у глибокій давнині, проходячи крізь багато віків, відбиваючи зміни релігій і світосприймань, лежачи в самій основі національного менталітету, національних
культур, символи є не просто знаками. І навіть не просто знаками культури», - зауважує
Н. Фрай [5: 7].
Символ як універсальне загальнофілософське поняття у художній системі, не зважаючи на його різні походження й функціонування, стає фактом відповідної словеснохудожньої реальності або словесної творчості взагалі, своєрідним конструктором, поза
яким не можна уявити конкретної мистецької дійсності як цілості [6: 5].
Враховуючи неоднозначність трактування символу, наведемо ряд теоретичних положень, дефініцій, характерних висловлювань, що суттєво доповнюють зазначене вище.
Конкретизацію поняття символ можна знайти в статтях словника. «Символ – це умовне
позначення якогось предмета, поняття або явища; це художній образ, який умовно відбиває яку-небудь думку, ідею, почуття тощо; умовне позначення якої-небудь означеної
величини, поняття, запроваджене певною наукою» [7: 174-175].
«Новейший философский словарь» подає таку дефініцію: «символ (грец. symbolon
– знак, впізнавана прикмета: symballo – з’єдную, порівнюю, зіштовхую) – в широкому
розумінні поняття, що фіксує здатність матеріальних речей, подій, чуттєвих образів виражати (у контексті соціокультурних аксіологічних шкал) ідеальні змісти, відмінні від їх
безпосереднього чуттєво-тілесного буття» [8: 899].
Символічним є таке слово чи образ, значення якого виходить за межі конкретного,
безпосереднього, називних і не піддається точному визначенню чи поясненню. Коли
розум намагається осягнути якийсь символ, то неминуче приходить до ідей, що знахо10

диться за межами логіки. Символ містить в собі більше, ніж його очевидне і відразу
приходить на розум значення.
Г. В. Ф. Гегель розглядав символістичне як найменш розвинену форму виявлення
художньої творчості. На його думку, символ – це закінчений тип художнього спостереження та втілення ідеї. Його можна розглядати як певний знак, у якому зв’язок між сутністю та її вираженням цілком взаємопов’язані. Як зазначає філософ: «У символі ми насамперед маємо фігуру, образ, які вже самі по собі викликають у нас уявлення про щось
безпосередньо існуюче» [9: 157].
І. Гете вдало передав основне у символі. Науковець визначає, що символ є неоднозначним поняттям. У ньому ми повинні розрізняти смисл і вираження цього символу.
Перший є уявленням, а другий – чуттєвим існуванням або образом. Символ передає
смисл у стані немов би закінченому, який допускає велику кількість інтерпретацій, і пояснення цього смислу носить динамічний характер [9: 212].
Проблему символу у сучасному її вигляді поставив І. Кант. Дослідник говорить про
те, що інтуїтивний спосіб уявлення можливий або як схема, або як символ. Схема у кантівському розумінні – це адекватне вербальне репродукування розсудливого розуміння.
А символ виникає у спробі наглядно зобразити діяльність розуму, коли під поняття, яке
розуміється тільки розумом і якому не може відповідати ніяке чуттєве споглядання, підводиться таке споглядання. Символ здійснює нездійсненне. Він дає лише побічне зображення поняття шляхом будь-якої аналогії.
Ідучи шляхом, який вказав І. Кант, Е. Кассірер прийшов до висновку, що основним
засобом людської розумові, і ширше – культурної діяльності є символ. Саме символу німецький філософ надавав таку універсальну роль у житті людини, що пропонував замість
визначення останньої як «розумної тварини» називати «твариною символотворчою».
Основні ідеї «Філософії символічних форм» Е. Кассірера полягають у тому, що культурна діяльність людини представляє собою особливу галузь і протистоїть діяльності
«природній», відповідно, основним засобом цієї культурної діяльності є символ, людина
мешкає переважно не у природничому, а у культурному середовищі, тобто у світі символів. Однак, тільки спочатку символотворчість могла бути пов’язана із «зовнішньою»
реальністю. Поступово символ починає означати інші символи, починається своєрідна
ланцюгова реакція символотворчості [10: 49].
Одним із перших, хто досить ґрунтовно дослідив проблему символу, його природу й
сутність, був О. Ф. Лосєв. На думку вченого, у філософії символ – це граничне узагальнення речі або явища, злиття форм зовнішнього і внутрішнього, при якому означається
нерозривно з означуваним, але з іншого боку, не ототожнюється з ним. «Будь-який символ є живим відбиттям дійсності, по-друге, він піддається тій або іншій розумовій обробці, по-третє, він стає найгострішим знаряддям перероблення самої дійсності» [9: 14].
Системно розробляючи логіку, структуру та діалектику символу, О. Ф. Лосєв вказує,
що символ є принципом нескінченного становлення, конструювання, він «є та узагальнена значеннєва міць предмета, що, розкладаючись у нескінченний ряд, осмислює собою
й всю нескінченність приватних предметів, змістом яких вона є» [9: 46]. Загальну структурно-семантичну характеристику, або логіку символу, філософ розкриває за допомогою
певних принципів, до яких можна віднести те, що символ речі є відбитком речі у свідомості людини, тобто символ несе у собі специфічний зміст, «для нас будь-який символ є
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обов’язково символ чого-небудь, тобто якогось буття, якоїсь реальності, якоїсь дійсності» [9: 21]; символ речі є її узагальненим образом; «символ речі є її закон і в результаті
цього закону певна її впорядкованість, її ідейно-образне оформлення» [9: 25]. Іншими
словами можна сказати, що символ є оформленням ідейно-образної структури речі.
Для нашого дослідження важливим є співвіднесення символу із змістом культурної
інформації, яку він передає. О. Ф. Лосєв стверджував, що символ містить в собі узагальнений принцип подальшого розгортання згорнутого в ньому змісті, тобто символ може
розглядатися як специфічний фактор соціокультурного кодування інформації і одночасно – як механізм передачі цієї інформації [11].
На думку М. К. Мамардашвілі та О. М. П’ятигорського символи закорінені своїм
змістом у людській свідомості. При такому розгляді вони постають «як те, що одним
кінцем занурене в цей визначений зміст свідомості, а іншим – y психічну екзистенцію.
Тобто сама матерія символу обов’язково в якомусь трансформованому, дивно несхожому
на свою конкретність вигляді міститься і в свідомості» [12: 129].
Символи існують для того, «щоб розширити наше знання про нас самих, тобто про
культуру, про власну психіку, про власну поведінку ...» [12: 101]. У такому аспекті сама
інтерпретація може мати подвійне дешифрування: «з одного боку – як експозиція символів, що слугують до пізнання суб’єктом себе у своїх об’єктивних та універсальних властивостях», а «з іншого – як знак включеності суб’єкта в ситуацію, що має об’єктивний
усвідомлений зміст. І тут символ виступатиме в якості первинного символу, який є речовинним інструментом включення у свідомість, водночас, в першій інтерпретапії будемо
мати справу з псевдо символами, тобто з речами, які мають символічне значення в ідеологічній або в іншій вторинній системі інтерпретації» [12: 138].
Звернемо увагу, що П. О. Флоренський також стверджував символічну природу своїх
естетичних поглядів, розглядав символ як основоположну категорію гносеології пізнання. Символ для вченого – це сходження від явища до сутності. П. О. Флоренський трактує символи як сутнісні образи, інтерпретація яких пов’язана з інтуїцією, прозрінням,
натхненням. Художні символи – це вершина прояву природи символів. Вони взаємодіють з релігійними та філософськими, в них укладена невичерпна смислова глибина, бо
подібна форма символічного вираження передбачає широкий спектр асоціативних можливостей для розкриття «духовних сутностей» [13: 14].
М. І. Костомаров досліджував питання походження та еволюції символіки як образного відбиття народного духу, народного мислення і подав таку дефініцію: символ – це
образне вираження моральних ідей через фізичну природу причому цим предметам надається більш чи менш визначена духовна властивість. Будучи відображенням народного
світогляду, символіка, на думку М. І. Костомарова, є і «продовженням звичайної релігії»,
«міфи і символи зумовлюють і взаємно утворюють самі себе» [14: 440].
Слідом за О. В. Шелестюк під мовним символом ми розуміємо «багатозмістовний конвенціональний мотивований знак. Первинне і вторинне значення в символі
об’єднуються під загальним означенням» [15: 5]. Важливими властивостями символу,
на думку О. В. Шелестюк, є образність, вмотивованість, комплексність змісту і рівноправність прямого і переносного значення, іманентна багатозначність, архетиповість,
убудованість до структури вторинних знакових систем, а також універсальність в різних
культурах.
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Ціннісна значущість символу – це нероздільний сплав інтелектуального, ідейного
початку та емоційної оцінки. Думка та відчуття в символі мають узагальнений характер.
Вони виступають в якості конструктивного принципу, закону, що визначають безкінечну
множину власного виявлення символічного змісту. Невичерпність змісту символу визначає його змістовну глибину та перспективу. Під час тлумачення символу завжди залишається “ірраціональний” залишок, тобто такий, що не дозволяє певного та закінченого
словесного вираження. В цьому відношенні символ нагадує загадку, задачу, що не мають
відповіді. Ця відповідь не дана, а задана [4: 135].
Символ – це поняття, яке фіксує здатність матеріальних речей, подій, почуттєвих образів виражати ідеальний зміст, який відрізняється від їх дійсного тілесного буття [16:
674].
Не зважаючи на багатоаспектний підхід до проблеми вивчення символу, незаперечним є той факт,що символ – це один з усталених елементів культури. За Ю. М. Лотманом
“символ є важливим механізмом пам’яті культури», оскільки він пронизує зріз культури
з архаїчного минулого у майбутнє. Утворюючи константний набір символів в діахронії,
символ формує пам’ять про самого себе, яка не дає змогу розглядати культуру в хронологічно ізольованих прошарках. Саме єдність основного набору домінуючих символів
та тривалість пам’яті про них визначають національні та ареальні межі культури [17:
12]. Крім того, тривалість культурного життя символу корелюється з культурним контекстом, тобто, з одного боку, він трансформується під впливом контексту, з іншого боку, він
трансформує контекст. Зазначені співвідношення віддзеркалюються на функціонуванні
символу в текстах, що призводить до десимволизації, або ресимволізації [17: 13]. Відтак, під десимволізацією розуміється процес невілювання символічного значення, що
призводить до зниження статусу лексичної одиниці від символу до реалії, а в деяких
випадках й до терміну. Відповідно ресимволізація – це процес в зворотному напрямку,
повернення символічного значення, або зсув від реалії до символу. Результат процесів
десимволізації та ресимволізації простежується в лінгвокраїнознавчих словниках, які
без сумнівів належать до текстів культури, оскільки мета даного лексикографічного видання постає в тому, щоб вивчати мову через культуру [17: 8].
Досліджуючи «слово», зокрема його структуру, внутрішню форму, О. О. Потебня
відзначав характерну для останньої з моменту виникнення властивість символічності.
Символізм, – писав учений, – від початків людської мови відрізняє її від звуків тварин
і вигуків. Слово – орган думки і неодмінна умова всього подальшого розвитку світу й
себе. “Тільки з точки зору мови можна привести символи до порядку, що відповідає уявленням народу” [18: 8]. Оскільки внаслідок лексичного збагачення мови затемнював виражене словом первісне враження, виникла потреба відновлення власного значення слова. Останнє й стало, вважає О. О. Потебня, однією з причин утворення символів. Вчений
визначив три основні відношення символу до означуваного: порівняння, протиставлення
і відношення причинне. Вчений розглядав символ не лише як стилістичну категорію, а й
як продукт культурно-історичного розвитку людства, пов’язаний із мовою світоглядом,
пізнанням світу; він вважав символ не тільки явищем мови, міфології, але і явищем усної
художньої творчості в її родово-видових трансформаціях, жанровій специфіці динаміці.
У теорії символу О. О. Потебні велика роль належить уявленню – головній ознаці, яке виступає зв’язком образу із значенням. Образи, різноманітні за сукупністю своїх
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ознак можуть бути тотожні за уявленням (чи точками, з яких розглядаються) і значенням;
той самий образ може мати різні, іноді протилежні, значення, інакше кажучи, може розглядатися застосовуватися із стількох точок зору, скільки в ньому ознак. О. О. Потебня
виявив «методологічне правило: для вивчення розподіляти символи не тільки за образами..., але й за уявленнями в їх зв’язку – тобто за паралельними рядами уявлень» [19: 42].
Також вчений говорив, що символ – насамперед знак, але тільки в певному смислі може
йти мова про їхню синонімічність, адже не кожен знак є символом.
За словами М. П. Кочергана, слово-символ – це «максимально узагальнене значення
на основі образної конденсації змісту. Символ – явище специфічно національне. Семантика символу виявляється лише в контексті світоглядної традиції певного народу, через
що носій іншої культури не може декодувати символ. Процес створення символу тісно
пов’язаний із співвідношенням у мовній одиниці денотативної та фонової інформації,
причому фонова інформація переважає» [20: 16].
Метафоричною видається точка зору В. А. Маслової: «Слово-символ – це свого роду
«банк даних», який можна уявити собі у вигляді спіралі, тобто кіл, які ніби заховані одне
в одне і переходять одне в одне. Це семантична спіраль символу, яка включає в себе широкий спектр значень, починаючи від імпліцитних (схованих, потенційних), тобто ніяк
не виражених у слові, але які є невід’ємною його частиною, і закінчуючи шкалою семантичних субтипів (замісників), тобто запрограмованою заміною одного значення іншим
[21: 97-98].
Т. Г. Грушевицька під символом має на увазі як знакові зображення, так і образи, у які
закладений крім поверхневого, первинного, і більш глибокий смисл, аналогія, значення
[22: 7]. Під символом вона розуміє слово, яке вживається як самостійно, так і у складі
стійких словесних комплексів, яке викликає у свідомості носіїв мови характерні для даної мови стійкі закріплені образні асоціації.
Розкриття значення символів проходить у формі їх денотації і конотації. І. С. Живіцька зазначає, що денотація – це значення символу, яке визнається більшістю людей у
даній культурі. Конотація – вторинні асоціації, які поділяють лише деякі члени даного
суспільства. З огляду на це, конотації завжди суб’єктивні і експресивні за своєю природою. Символи породжуються стійкими асоціаціями, які тісно пов’язані з матеріальною
і духовною культурою народу. Символізації підлягають, в першу чергу, назви найбільш
звичних і знайомих людині реалій: явищ природи, частин тіла людини, знарядь праці,
предметів побуту, тварин і рослин, що цілком пояснюється характером їхніх денотатів
[23: 273].
Конотативний компонент значення лексеми неоднорідний за своєю структурою, він
включає в себе «сукупність семантичних нашарувань, почуттів, уявлень про знак, лексичному понятті або про деякі властивості і якості об’єктів, для позначення яких вживається
дане слово-значення» [24: 108]. Однією з найважливіших функцій конотації є передача
культурної інформації, що асоціюється у мовного колективу з даними словесним знаком.
Крім основного значення слово може співвідноситися з певним глибинним змістом, який
реконструюється, в рамках певної культурної парадигми. М. Г. Комлев наводить наступні
приклади: слово голуб викликає асоціації не тільки з уявленнями про відому породу птахів, але і з такими семантичними «приростами», що базуються на текстах національної
та світової культури, як «ідеальні (ідилічні) подружні взаємини», «ніжність», «лагідніс
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ть»,»мир»,»вісник»,»Святий Дух» тощо. На нашу думку, «значення» такого роду можна
назвати символічним компонентом семантики слова, які представляють собою серцевину культурного (фонового) компонента конотації [24: 116-119] і властивим як мовною,
так і мовному рівню. Зрозуміло, в процесі слововживання говорить може експлікувати і
свої особисті асоціації, своє власне емоційно-оцінне ставлення до позначається об’єкту,
але саме загальномовне конотація стає вираженням національної культурної спадщини.
Отож, символ – це «форма виразу і передачі духовного змісту культури через певні
матеріальні предмети чи спеціально створювані образи й дії, що виступають як знаки
цього змісту» [25: 578].
Таким чином, визначимо, що поняттям символом називають термін, назву, знак або
навіть образ, у якого крім свого загальновживаного є ще й особливе додаткове значення,
що несе нову, невідому інформацію. Наші подальші дослідження будуть спрямовані на
виділення та аналіз національно-культурного компоненту символів, що використовуються у фольклорному дискурсі.
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Terra incognita естетичного досвіду
У статті розглядається таємнича багатошарова сутність естетичного досвіду
з позицій зарубіжних та вітчизняних вчених. Простежується тенденція ускладнення
теорій естетичного досвіду, зумовлена природою самого явища і надзвичайна необхідність його формування для розвитку гуманістично зорієнтованого суспільства.
Ключові слова: поліструктурність естетичного досвіду, зарубіжні та вітчизняні
традиції, досвід краси, теорія естетичного досвіду.
В статье рассматривается таинственная многослойная сущность эстетического
опыта во взглядах зарубежных и отечественных ученых. Прослеживается тенденция
усложнения теорий эстетического опыта и крайняя необходимость его формирования
для развития гуманистически ориентированного общества.
Ключевые слова:полиструктурность эстетического опыта, зарубежные и отечественные традиции, опыт красоты, теория эстетического опыта.
The article deals with mysterious multilayer essence of aesthetic experience in the works of
home and foreign scholars. It reveals the tendency towards the theories of aesthetic experience
complication and the necessity of its formation for the development of humanistic-oriented
society.
Key words: multistructurality of aesthetic experience, home and foreign tradition, experience of beauty, theory of aesthetic experience.
Загальна постановка проблеми
У вітчизняній традиції концепт естетичного досвіду лише починають використовувати з певними суперечностями стосовно визначення його змісту, елементів, функцій
та місця у системі естетичного виховання студентської молоді сучасного університету.
Традиція ж використання цього концепту зарубіжними традиціями сьогодні є вже досить
розвинутою. Проблемою естетичного досвіду займалися видатні вчені Інгарден, Яус,
Дьюї, Дюфрен, Фельдман, Маршал, Ландгребе, Шустерман та інші. Виходячи з особливостей самого явища естетичного досвіду, його багатошаровості та поліструктурності,
неоднозначним і суперечливим є його розуміння [5;50]. Причому вчені, що займаються
цим феноменом, відстежують його вплив і необхідність вивчення естетичного досвіду
під різними кутами зору, у різних галузях людського знання: психології, педагогіки, соціології, філософії, мистецтвознавства та інших гуманітарних наук. Проблема естетичного досвіду не даремно приваблювала мислителів ще у епоху античності. Уявлення про
естетичний досвід змінювалися в віках, але хоча його зміст та компоненти визначалися
по-різному, ці розробки були надзвичайно цінними для формування більш повного розуміння цього явища і його місця в сучасній культурі, важливість його формування в
умовах виховання університетом творчої особистості, що здатна розвиватися для блага
гуманістично-зорієнтованого суспільства.
© Спінєєва О.В., 2012
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Дослідження
Протягом останніх ста років більшість публікацій про мистецтво та красу, що було
опубліковано в галузі психології, стосувалася специфіки відклику людської душі на красу і мистецтво і мало назву естетичний досвід або естетичне сприйняття. В працях вчених того часу досліджувалися елементи, властивості естетичного досвіду та їх розвиток.
Філософи XIX століття вважали себе новаторами, які створили так звану психологічну естетику. Але вони трохи перебільшували свою роль у цьому процесі, адже ще в
далекому минулому висувалися ідеї про психологію краси і мистецтва. Але цьому не
приділялася належна увага, можливо тому, що проблема вважалася занадто легкою: в
світі існує краса, тож щоб її сприймати людина повинна мати очі і використовувати їх,
щоб бачити її. Говорячи точніше: людина повинна мати здібність сприймати красу та набувати певного ставлення до неї.
Цілком імовірно, що поняття про естетичний досвід вперше використовується Піфагором, що пише: «Життя – то атлетичне змагання: одні виявляються борцями, інші
– торгівцями, а решта, найкращі, є спостережниками». Припустимо, що під спостережниками греки мали на увазі тих, і тільки тих, хто мав розвинуте естетичне сприйняття
і розглядали це сприйняття у нерозривному зв’язку зі спостережником. Текст філософа
започаткував поняття про естетичний досвід як такий і послужив девізом для подальших
історичних міркувань. У античній та середньовічній філософії проблема досвіду поставала побічно, у зв’язку з рішенням питання про кореляцію чуттєвого і раціонального у
пізнанні. Судження Платона і Аристотеля становлять цілу скарбницю ідей, які започаткували глибше розуміння цього феномену [1;5].
В давні часи, коли йшлося про естетичний досвід, поняття як таке не називалося, назва з’явилася значно пізніше ніж сама ідея. Це може служити класичним прикладом того,
як історія явища може не співпадати з історією його назви.
Прикметник «естетичний» грецького походження. Слово aesthesis використовувалося для окреслення чуттєвих вражень людини у сполученні зі словом noesis, що означає мислення. Латинські, особливо середньовічні, еквіваленти intellectus, sensitivus,
intellectivus, sensitivus іноді звучали за грецьким зразком aestheticus. До того ж, у теоретичній філософії поняття «естетичне» не використовувалося у зв’язку із красою, мистецтвом чи будь-якими видами досвіду.
Лише в середині XVIII століття Олександер Баумгартен вдихнув у поняття нове
життя, зробив його дивовижну інтерперетацію. Вчений виділив чуттєве пізнання краси і
назвав науку, що вивчає цю сферу греко-латинським cognitio aesthetica. Тоді слова «естетика» і «естетичний» поступово увійшли у загальний ужиток.
Хоча Канту були добре знайомі роботи Баумгартена, спочатку філософ нехтував його
понятійним апаратом, а потім все-таки перейняв його. Це було справжнім проривом. На
початку XIX століття поняття «естетика» вживалося в працях Гербарна і Гегеля. Так естетика набула статусу окремого розділу філософії поряд із логікою чи етикою.
Цікаво, що поняття «естетичний досвід», що вперше прозвучало у XVIII столітті,
існувало як явище і досить широко обговорювалося принаймні дві тисячі років. У XIX
столітті деякий час (зокрема у праці Генріха Гейне) поняття використовувалось у сенсі
«сумнів» або «вагання», але таке його значення не прижилося [6;19].
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Досвід, що з XVIII сторіччя став називатися естетичним, в давні часи визначався як
сприйняття краси. Й досі вважається, що естетичний досвід та досвід краси це – одне й
те саме. Щоб дати коротке визначення поняття естетичного досвіду досить назвати його
«досвідом краси». Дослідники з легкістю впізнавали що є естетичним досвідом, але не
могли чітко і ясно сформулювати сутність цього явища і виявити закони, за якими воно
розвивається, формується і вдосконалюється.
Відомо, що дати визначення естетичному досвіду зовсім нелегко. Відомі естети різних країн світу протягом століть виділяли різні властивості цього феномену такі як піднесеність, образність (мальовничість), чарування, комічне і трагічне, що споріднені й
близькі до краси, але ж не є тотожними з нею. Переживання людиною цих властивостей
безумовно пов’язано з різними естетичними досвідами. Виявляється, що концепція естетичного досвіду виходить за межі вище згаданого досвіду краси, і ще більше відхиляється від концепції досвіду мистецтва. Тож всі три поняття в естетиці: краса, мистецтво,
естетичний досвід й похідні від них: прекрасне, художнє, естетичне мають свій власний
простір для розвитку і функціонування [6;20-21].
Теорії, які з’явилися в епоху Ренесансу, нагадали про переконання, що для того, щоб
переживати естетичний досвід, а швидше досвід краси, необхідний не лише сам естетичний об’єкт, а ще й особлива здатність суб’єкту, відповідне сприйняття суб’єктом тієї
краси. В епоху Відродження це сприйняття умовно поділялося на активне і пасивне.
Досвід розглядався філософами-ідеалістами (Берклі, Юм, Авеаріус), раціоналістами
(Декарт, Ляйбніць), а також теоретиками прагматизму (Пірс, Д’юї, Мід). В. Татаркевіч
вважає, що епохи античності, середньовіччя та Відродження певною мірою розглядали
феномен естетичного досвіду, але ж переконання вчених цього періоду були досить обмеженими. Донедавна естетичний досвід вважався досвідом краси, і це здавалося настільки явним, що із цим визначенням не погоджувалися лише одиниці. Тож поступово
ця проблема набула своєї актуальності і стала одною з головних в естетиці [6;25].
В XVIII століття Жан-Батіст Дюбо висунув нову теорію про те, що людина робить
лише те, що задовольняє її потреби. Однією з них є чимось займати своє мислення, інакше людина буде нещасною і занудьгує. Ця теорія вважається першою, що визначає ціль
естетичного досвіду. В XVIII столітті, у епоху Просвітництва, з’явилася ідея про існування особливої здатності, що призначена лише для впізнання прекрасного. Улюбленим
поняттям цього століття було поняття смаку (gout, gusto) вживане як психологами так і
філософами. В Англії Шафтсбері, Хатчесон і Едісон активно розробляли у своєму психологічному аналізі поняття про досвід краси чи, як ми його тепер називаємо, естетичний
досвід [6;26].
У той період XVIII сторіччя естетичний досвід почав визначатися по-іншому, припускалося, що деякі предмети здатні пробуджувати почуття естетичного задоволення,
ведучу роль грали асоціації. У XIX столітті почалася епоха серйозних змін у західній естетиці, що замінили головний предмет її вивчення – ідею про красу на ідею про естетичний досвід. Вчені помітили, що красиві об’єкти не мають спільних рис і почали шукати
більш універсальну теорію, яка б охоплювала всі аспекти. Це спричинило виникненню
різноманітних теорії, що йшли корінням у давні часи.
Найпростіша теорія полягає у тому, що естетичний досвід є особливим видом досвіду, який не підлягає аналізу (В. Вундт, Г. Фехнер, Дж. Кон). Інша теорія, гедоністична,
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стверджувала, що естетичний досвід – це лише почуття задоволення (непривабливість
навпаки є джерелом негативного досвіду, потворності) (Декарт, Р.Мюлер-Фраєнфельс).
Інші теорії, що розвивалися у XX сторіччі, робили спроби визначити чим є естетичний
досвід і робили це по-різному, підчас використовуючи суперечливі підходи. Одні теорії
стверджували, що естетичний досвід – це пізнання, інші – ілюзія; одні розглядали його
як активний досвід (емпатійна теорія), інші – як пасивний (теорія споглядання); одні
вважали естетичний досвід раціональним, інші – суто емоційним проявом.
Теорія, а швидше група теорій, що називається когнітивною, вважає, що естетичний
досвід це - форма пізнання. Серед її прихильників був Баумгартен зі своєю естетичною
доктриною. У XIX і XX століттях ця теорія знайшла нові форми. Італійський вчений
Бенедето Кроче бачив естетичний досвід як «інтуїцію», «духовний синтез», освічення
розуму, який виводить формулу, що пасує об’єкту сприйняття. К. Фідлер вважав, що в
естетичному досвіді розум знаходить пояснення очевидному існуванню світу.
Протилежна когнітивній теорії – теорія ілюзіонізму, згідно з якою естетичні досвіди
розглядаються як ті, що діють у світі ілюзій, що залишили реальний світ (К. Ланге, Е.
фон Хартман, М. Гайгер). Теорія, що бачить естетичний досвід у його активному прояві,
називається емпатійною. Вона бере свій початок у Німеччині та полягає у тому, що ми
переживаємо естетичний досвід, коли суб’єкт, глядач або слухач, передає свою діяльність об’єктам та приписує естетичному об’єктові характеристики, якими він не володіє
(Фішер, Фехнер, Ліпс).
Абсолютно протилежною теорії емпатії є теорія споглядання. Вона полягає у тому,
що в естетичному досвіді ми отримуємо задоволення в жодному випадку не від суб’єктів,
точніше не від нас самих, а від об’єктів, від предметів, які ми бачимо, підкоряємося ним
та вбираємо їхню красу. Естетичний досвід це – особлива форма досвіду спостерігача,
досвід пасивної концентрації, підкорення красі. Протягом XX сторіччя теорія споглядання, вона ж теорія естетичної концентрації, пасивного підкорення красі, знайшла своїх
прихильників у Германії (О. Кюльпе), Америці (Дж. Дюкас), Польщі (Дж. Сегал).
У XIX та XX століттях естетична думка розвивалася таким чином, що теорії, що
з’являлися, важко було назвати окремими, вони скоріше слугували доповненням до теорії споглядання.
Одним з відгалужень була теорія самітності. Її прихильники (закрема Д.Хаман)
стверджували, що усамітнення є головною умовою для переживання естетичного досвіду. Вважалося, що розум має бути наповнений лише думками про об’єкт споглядання,
для отримання результату суб’єкт має бути сам на сам із об’єктом і перебувати в абсолютному спокої. Тож естетичний досвід передбачає концентрацію суб’єкту на об’єкті
споглядання та руйнацію решти. Теорія внутрішньої дистанції передбачає концентрацію
на принаймні одному об’єкті на першому рівні («стан уваги»). Необхідною умовою для
спричинення естетичного досвіду є внутрішня дистанція. Теорія незацікавленості говорить про те, що переживання естетичного досвіду вимагає усунення із нашої свідомості
всіх сторонніх справ, особистих практичних справ поточної важливості (Скотт Еріугена). Діаметрально протилежними є розуміння естетичного досвіду у емпатійній теорії
(активний досвід) та теорії споглядання (пасивний досвід). Одна теорія розглядає естетичний досвід як інтелектуальний, інша – суто емоційний. У XIX столітті роль відчуттів
не була головною у розумінні естетичного досвіду, і тільки під кінець століття з’явилася
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ідея, що естетичний досвід є проявом справжньої емоції, ейфорією. Теорія ейфорії, суто
емоційна естетична теорія, виникла цілком не очікувано слідом за періодом позитивізму.
Велика кількість різноманітних естетичних теорій, що виникли у XIX і XX століттях, зумовлена складністю явища естетичного досвіду. Здійснений у них аналіз виокремлює не лише певні риси естетичного досвіду, а ще й пов’язані з ним особливе сприйняття
і розумові здатності. Таким чином, деякі теорії шукали сутність естетичного досвіду у
певному сприйнятті, інші – у здібностях розуму або об’єкті досвіду та його компонентах,
періодах розвитку та інших притаманних йому рисах [6;90].
Відмінності, що є в розглянутих теоріях, стали занадто великими і лякаючими, щоб
не спонукати вчених-естетів узятися за пошуки альтернативи - більш складних плюралістичних теорій замість існуючих однобічних і радикально протилежних. Одна з теорій,
що увібрала в себе багаторічний попередній досвід досліджень в цій галузі, виникла у
середині ХХ століття в праці Романа Інгардена. Вчений доводить у ній, що естетичний
досвід є безперечно різноманітним на всіх стадіях свого розвитку. Він змінюється і проходить різні етапи: на одній стадії він більш відповідає характеристикам, що представляє теорія інтелектуального сприйняття, на іншій – тим, що розглядає емоційна теорія.
Згідно із Інгарденом, спочатку естетичний досвід проявляється як емоція, що народжується, як хвилювання і збудження. На другій стадії, завдяки емоційному відклику, що
забезпечила перша, увага активно зосереджується на об’єкті, що розглядається. Потім
наша свідомість звужує коло наших інтересів, і ми зосереджуємося на певній рисі чи
властивості об’єкту. Третя стадія характеризується конкретною «концентрацією сприйняття» цієї властивості. Естетичний досвід продовжує трансформації, що відбуваються по черзі: справжнє захоплення суб’єкта, створення ним образу об’єкта і перцепційне
переживання суб’єктом цього об’єкту. Перші стадії розвитку досвіду є динамічними і
суто емоційними, останні ж навпаки характеризуються статичним спогляданням, а естетичний досвід як такий є послідовністю мрійливості та зосередженості, задумливості і
концентрації. [6;90].
Висновки
Значна кількість теорій про естетичний досвід свідчить про те, що це питання досить важке і вимагає ґрунтовних всебічних пошуків рішень. Через складність розуміння
явища естетичного досвіду його теорії викликають суперечності, а поняття досі немає
чіткого визначення. Дослідження естетичного досвіду обмежувалося переважно естетичним аспектом використання естетичного відношення до виховання людини (І.Зязюн).
Категорійний зміст цього поняття як такий не досліджувався [5;51].
Згідно з Євгенією Скороваровою, естетичний досвід постає як поняття, з розуміння
якого випливає розуміння суміжних понять, естетичних якостей і вимірів. Він уявляється
як досвід прекрасного, гармонійного, самоцінного, виразного та символічного. Умови
і обставини, що швидко змінюються, вимагають від людини гнучкого і прогресивного
підходу до формування естетичного досвіду і наповнюють його новим змістом, відбувається розширення цього концепту, простежується його міждисциплінарний характер
[5;54]. Сучасними вченими-педагогами досвід розглядається як сукупність знань, умінь,
навичок і переживань людини, які стають надбанням особистості в процесі життєдіяльності (М.Долматова). Долматова обґрунтовує необхідність формування естетичного
досвіду в вищій школі та визначає його як систему зв’язків, складне духовно-інтегра21

тивне утворення, що акумулює в собі знання, вміння, навички та емоції, набуті у процесі естетичної діяльності [2;7]. О.Павлова говорить про досвід як про процес інтеграції
здібностей, енергію, що дозволяє культурі насичувати всі її елементи, В. Іванов називає його «суб’єктивною міцністю людини». Досвід постає перед людиною як процес
(безперервний досвід життя) і результат (досвід чогось певного) [1;49-50]. Вчені погоджуються, що естетичний досвід є категорією універсальною, оскільки він відображає
внутрішню сутність особистості і є основою для формування ефективної, продуктивної
діяльності особистості. Т. Сердюк визначає його як інтегроване особистісне утворення,
що формується у процесі естетичної діяльності, причому його змістовною стороною виступають естетичні знання, уміння та ставлення до мистецтва [3;18]. Естетичний досвід
є концентрацією досвіду, частиною життєвого досвіду; культурологічною, соціальною
та особистісною цінністю, цілісним функціональним утворенням у структурі духовнопрактичного зв’язку особистості студента із естетичними цінностями і мистецтвом [4;5].
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ХУДОЖНЯ ПОЛЕМІКА З АНТРОПОЛОГІЧНОЮ
ДОКТРИНОЮ ФРОЙДА В ГРОТЕСКАХ МІНЬЙОНИ
Стаття присвячена особливостям художньої рецепції антропологічної концепції
З. Фройда, зокрема її сексуально-еротичного аспекту епатажним німецьким письменником-експресіоністом С. Фрідлендером-Міньйоною.
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Статья посвящена особенностям художественной рецепции антропологической
концепции З. Фрейда, в частности ее сексуально-эротического аспекта эпатажным
немецким писателем-экспрессионистом С. Фридлендером-Миньйоной.
Ключевые слова: экспрессионизм, гротеск, психоанализ, антропология, сексуальность.
The article deals with the mannerism of the S. Freud’s anthropological construct and its
erotic aspect reception by German expressionism writer S. Friedlaender-Mynona.
Key words: expressionism, psychoanalysis, anthropology, sexuality, grotesque.
Для митців експресіонізму, потужного художньо-естетичного напряму першої половини ХХ ст., що сформувався передусім під гаслом полеміки з пошуками та висновками
романтизму та натуралізму, характерним є гострий інтерес до проблем сутності людини,
аполітичне дослідження її поведінкових реалій в жорстких історично-соціальних умовах
та понівеченого «я». В основу нового духовного храму для «трансцендентно безпритульних» сучасників письменники-експресіоністи заклали «п’ять наріжних каменів – фігури
Христа, Дарвіна, Ніцше, Маркса та Фройда» [1: 184]. Звісно, не всі письменники визнавали авторитет усіх них без виключення, але у всякому разі кожен з них відчував та
заявляв про духовний зв’язок хоча б з однією з цих величних постатей.
Як стверджує один з найавторитетніших сучасних дослідників експресіонізму
Т. Анц, в художньому дискурсі модернізму немає жодного автора, який би не полемізував з Фройдом, а «історію літератури ХХ ст. недоречно розглядати без історії рецепції
психоаналізу» [2: 381]. Відомо, що розвідки психоаналізу, знакового явища ХХ століття,
створили могутнє джерело власне літературно-художнього осмислення, що було і залишається нині важливим та перспективним об’єктом дослідження. Між тим спеціальних
праць, звернених до даної сфери, у науці явно бракує. У 1980-х рр. німецькі літературознавці Б. Урбан та Дж. Кремеріус оголосили про заплановане опублікування дослідження,
присвяченого рецепції психоаналізу німецькомовними поетами та письменниками, яке,
на жаль, так і не відбулося. Якщо покладатися на Т. Анца, ця тема все ще не має належного повного та систематичного викладення, а представлена фрагментарно і вибірково
у річищі більш масштабних розвідок експресіоністської літератури [2]. У такому світлі
спрямування нашої розвідки, постає цілком своєчасним як для вітчизняної германістики,
так і з погляду зарубіжного контексту літературознавства, оскільки вона здійснює спробу
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зробити певний внесок у вивчення художнього дискурсу наскільки бурхливої, настільки
ж і суперечливої доби.
Доцільно зауважити, що і сама постать Міньйони, ексцентричного гротеск’єра та
філософа, мало відома навіть у колі знавців історії літератури «експресіоністського десятиліття». Псевдонім Міньйона дозволив професору неокантіанської школи у Берліні
Саломо Фрідлендеру (1871 – 1946) засобами скандального та провокаційного гротеску
привернути увагу сучасників до найбільш болючих екзистенціальних питань доби, адже
автор ставить за мету підірвати замусолені морально-етичні цінності сучасників та спонукає їх переглянути вшановані історією авторитети. Спробуємо дослідити джерела та
причини принципового неприйняття Міньйоною антропологічних студій З. Фройда, що
у близьких до фельєтону формах знайшло своє відображення у збірці тридцяти старанно
відібраних гротесків, об’єднаних під назвою «Залізнодорожнє щастя або Анти-Фройд».
Звернення майстрів художнього слова до завоювань психоаналізу носить складний багатовимірний характер, відзначений інтерактивним починанням, реалізованим у
складному діапазоні стосунків від суперництва до спростування, претензій на авторитет,
від критики до поваги і поклоніння. Яскравим підтвердженням останнього можуть слугувати слова майстра психологічної новели С. Цвейга: «Байдужий потягу століття до
замовчування, Фройд кидає в обличчя часу проблеми самопізнання та прийняття витісненого й підсвідомого. І з цього починається не лише лікування поодиноких нужденних,
а й психоаналіз усієї морально хворої Європи шляхом переведення особистих конфліктів
з царини лицемірності у справжню науку» [3: 15]. Історії літератури відома ціла низка
прикладів прозорої чи складним чином опосередкованої причетності до психоаналізу
письменників та поетів епохи модерну, серед яких доречно назвати прізвища Рільке,
Т. Манна, Кафки, Музіля, Тракля, Бенна, К. Ейнштейна, Верфеля, Брехта, Дьобліна та
багатьох інших.
Сучасний філософ та літературознавець І. Смирнов відзначає, що «психоаналіз з моменту своєї появи являє собою методологічну тотальність, відносно якої можна зайняти
дві позиції: чи то погодитися з тим, що все у світі відбувається „за Фройдом“ та в межах психоаналітичного концепту спробувати віднайти щось своє, чи то знайти будь-який
інший концепт, який пояснює реальність» [4: 225]. Саме шляхом пошуку власної теорії
пішов свого часу оригінальний та бунтівний гротеск’єр Міньйона. Не додержуючи етичних норм ввічливості, він із запалом полеміста наділяє яскравими негативними епітетами свого шанованого колегу та його вчення, взагалі поносить психоаналітиків у манері
памфлету як ганебних, пустих, наївних, збоченців, учених свиней, людожерів тощо.
Об’єктом прискіпливої уваги й спростування з боку Міньйони передовсім виступає
теза примату інстинктів над духовністю, що породила невщухаючу і донині сексуальну
революцію; reductio ad sexum у художній філософії письменника дорівнює reductio ad
absurdum. Він у жодному разі не ставить під сумнів важливу роль інстинктів у житті
людини, але спрямовує зусилля своїх літературних та філософських знахідок на заперечення тотальної залежності розуму від еросу, що стверджують «пусті психоаналітики»: «Hier können nur noch gelehrte Säue von der Sexualität als einem Urphänomene reden»
(«Лише вчені свині можуть розглядати сексуальність як прафеномен») [5: 67]. Людина
має розум, призначений для усвідомлення й приборкування власних інстинктів, інакше
вона перестане бути homo sapiens.
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Якщо ж абстрагуватися від власне філософського способу світобачення Міньйони,
можна спробувати віднайти й інші причини негативного сприйняття ним ідей психоаналізу. Провокаційні настрої гротесків є, можливо, спробою захистити власну репутацію та
зберегти душевні спокій та рівновагу. Адже відомо, що майже кожний сучасний Фройду
письменник (а факт особливої уваги видатного психоаналітика до художньої літератури
є беззаперечним) проти волі поставав зі своїми творами сам на сам перед викривальними, інколи нищівними діагнозами «віденського мудреця». Цей факт мав на увазі австрійський письменник, популярний сатирик Карл Краус, коли жартома говорив, що «неврологам, які патологізують наш геній, слід було б проломити череп повним зібранням
їхніх праць» ([цит. за: [2: 394]). Не можна виключити, що Фрідлендер-Міньйона мав
усі шанси стати черговим «піддослідним кроликом» психоаналізу: персонально властиве йому і типове для доби відчуття відрази й паралізуючого страху перед авторитетом
батька, невміння зберегти органічні стосунки у шлюбі, уразливе самолюбство через так
і не реалізовані надії на отримання Нобелівської премії за свої філософські роботи – такі
ласі для психоаналізу теми краще приховати під захисною маскою дозвільних гротесків.
Сучасний російський вчений А. В. Дмитрієв припускається думки, що багатьох сучасників Фройда дратував не сам психоаналіз, а мода на нього [6: 8]. Почасти і це припущення є справедливим по відношенню до нетерпимого до бездумного вибору людиною
кумирів та ідолів гротеск’єра, що філософствує. Пізнаваною рисою художньої манери
письменника стала здатність до граничного спростування ролі будь-якого авторитету,
тож і еротичний аспект фройдівської теорії у Міньйони набуває гіпертрофованих рис.
У його гротесках відверто названо своїм словом і зображено такі збочення, як любов за
гроші, гомосексуальні стосунки, дивну пристрасть суспільства до військових, служителів церкви, до тварин, до їжі, тут «сексуальність з її безглуздими актами й пактами» («die
Sexualität mit ihren unsinnigen Akten und Pakten») [5: 27] розпалюють необачність, випадковість, жагучий страх перед інфекційними захворюваннями, непомірна любов до книг,
до науки та витворів мистецтва тощо. Міньйона цілком свідомо обирає напрочуд далекі
від життя, штучні сюжети на закид ізольованим від реального життя психоаналітикам.
В одному зі злободенних гротесків він закликає: «до кожної людини необхідно ставитися як до обмеженого у можливостях Бога, вразливого Всесильного. Статевий інстинкт людини містить у собі безмірний божественний творчий потяг, без якого сам по
собі інстинкт нічого не вартий; звісно він повсякчас підстерігає людину у будь-яких її
справах, але якщо глянути трохи глибше, то можна знайти рушійний мотив вчинків, почуттів, думок, натрапити на творчий принцип, свободу, безсмертя, божественність, тобто
на найінтимніше власне Я, Ipsissimum» [5: 52]. У філософському викладенні Фрідлендера людина постає богоподібною, духовною, чуттєвою та багатовимірною.
Між рядками цієї класичної й органічно викладеної антропологічної програми несуперечливо співіснують іпостасі професора-неокантіанця С. Фрідлендера та бунтівного
письменника Міньйони. Цю істотну подвійність неможливо не помітити в «антифройдівських» гротесках: здається, вони і справді написані двома різними людьми, хоча й
натхненними однією ідеєю – філософом-гуманістом та невтримним блазнем, аскетом
та сластолюбцем. Спробуємо проілюструвати гармонійне поєднання дозвільної історії
з глибокодумним пуантом на матеріалі аналізу гротеску «Скепсис» («Skepsis»). За сюжетом настирливий Франц Компліціреке у пошуках істини дійшов до картезіанського
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Cogito, ergo sum. Звернімо увагу на те, що уже в імені героя вдумливий читач відчуває перегук з ім’ям родоначальника психоаналізу (Франц – Фройд), тоді як етимологія
прізвища (від нім. kompliziert – складний для розуміння) іще більш прозоро натякає на
підвищену складність та зарозумілість наукових побудувань психоаналізу (Фройда). Відкинувши як беззаперечні cogito та sum, доморослий мислитель у нічну грозу подався
до знайомого професора з надією попри все знайти істинне та безсумнівне. Захоплений
зненацька професор вчасно згадав Ґете, за яким лише родюче є справжнім. Зустрівши
дорогою додому необтяжену кодексом честі жінку, Компліціреке розгледів саме в ній
уособлення родючості. З того часу він заснував гарем, сумлінно слідкуючи за кількістю
отримуваного в ньому «врожаю». Непохитною істиною для нього став «категоричний коїтератив», а картезіанську «псевдомудрість» він виправив на безапеляційне «Сoeo, ergo
sum». У цьому більш ніж відвертому гротеску звучить глузування Міньйони, що піддає
сумніву механічний смисл поведінкових реалій людини, яка забула, що вона мисляча істота. Сексуальність виступає тут як супутнє явище та як засіб для досягнення мети, яка
не виходить з цієї сексуальності та не зводиться до неї: розпусний спосіб життя був для
Франца Компліціреке нібито лише посередником у пошуках істини буття. Зрозуміло, що
цим прикладом не можна ані похитнути, ані тим більше спростувати фройдівську теорію
інстинктів, втім Міньйона сподівався хоча б поставити під сумнів її основний висновок
про суцільну залежність нібито похідного від інстинктів «я».
Разом з тим авторські наміри не обмежуються лише полемізуванням з конкурентною
антропологічною програмою. Як представник мистецтва експресіонізму, «мистецтва, що
збуджує та епатує» [7: 55], Міньйона велику увагу приділяв зовнішній естетизації цієї
полеміки, доведенню її до того граничного рівня «привабливого божевілля», який вже
став своєрідною візитною карткою його творчості. У залежності від того, яке начало,
філософське чи грайливе, перемагає в палітрі митця під час нічних фантазувань, відповідно змінюється й «ступінь легковажності» його викривальних мініатюр. Найбільш
«фрідлендерівським» здається просякнутий екзистенційними настроями гротеск-роздум
«Лицемірність» («Heuchelei»), у якому автор без натяку на блазнівство порушує питання
сутності людини, в якій лише психоаналітики можуть побачити маріонетку інстинктів,
насправді ж вона є маскою самого всесильного Бога.
Поряд із життєстверджуючими роздумами читач має змогу насолодитися й глумливими розважливими замальовками, що написані радше «філософом з кафе для божевільних», як Міньйону з дотепом уособив сатирик В. Мерінг [8: 154]. У таких гротесках
психоаналітичні розвідки Фройда скоріше створюють об’єкт для відточування словесної
майстерності, аніж унаочнюють конфлікт між антропологічними концепціями двох філософів. Проілюструвати дане положення можна на матеріалі арабески з філологічним
спрямуванням «Орфографія, фонетика, ономатопоезія чи просто Кікеро» («Orthographie,
Phonetik, Onomatopoesie oder einfach: Kikero»). За сюжетом молода пара філологів у запалі суперечки з приводу вимови відомого прізвища Cicero («Цицеро», «Кікеро» або
«Чічеро») проводить фонетичну аналогію зі словом coitus, вимова якого, на їхню думку,
також налічує три варіанти. У ході вирішення цього питання експериментально-гендерним шляхом, вони зупинились на звуконаслідувальних варіантах «чоїтус» та «Чічеро»,
як власне і назвали свою дитину дев’ять місяців потому. Простим і невимушеним є заключний пуант історії: «еротику не слід плутати з чічеротикою» [5: 85]. Автор з насміш26

кою наголошує, що сексуальність відігравала тут зовсім не основну роль, «до цієї думки
можуть прийти лише погані психологи (чи геть фройдисти)» [5: 145], а виступала тільки
засобом на шляху задоволення чисто професійного інтересу.
Намічена проблема бездушності та механічності стосунків між чоловіком та жінкою,
не в останню чергу спровокована психоаналізом, відгукнулась у літературі експресіонізму на різні голоси. Пансексуальні настрої позначилися у сфері суспільної моралі відчутними негативними тенденціями руйнування інституту родини та цілеспрямованого нівелювання сімейних цінностей та чеснот. Квінтесенцію нового ставлення до традиційних
шлюбних стосунків зосереджує у собі безжальний вислів К. Ейнштейна: «Шлюб – це
система загального парування, загальмованих переживань, жорстких моральних оцінок:
сукупність способів дресирування людей, які не спроможні жити самостійно, які не можуть обійтись без маленького домашнього культу … або опинились на краю прірви»
[9: 198]. Традиційний сімейний затишок став утіхою морально незрілих, слабких, пересічних.
Оскільки шлюб більше не належав до кола провідних пріоритетних цінностей у
свідомості доби, стосунки між чоловіком та жінкою в осмисленні літератури експресіонізму постають складнішими, сумнівно неоднозначними, часто виявляють свою розпливчастість, неправдоподібність. Почасти це можна пояснити тим, що майстри слова,
а це переважно чоловіки, не могли уявити собі жінку прогресивної формації, готову до
нетривалих, легковажних і позбавлених романтизації стосунків. Як стверджує німецький літературознавець А. Арнольд, «більшість письменників були надто практичні, щоб
дозволити своїм героям поєднатися в любовному екстазі, а потім ігнорувати його наслідки» [10: 137]. До того ж почуття закоханості вступало в дисонанс з панівною в експресіоністській літературі концепцією провокації, деструктивності та бунтарства. Типово, що
і в ексцентричних замальовках Міньйони образ жінки загалом тьмяний та невиразний, а
єдиний одружений чоловік, герой гротеску «Дармоїд» («Der Schmarotzer»), виявляється
гомосексуалістом.
На фоні тотальної сексуальної анархії, яка позначилася в літературі сміливими сенсаційними варіаціями на тему вільного кохання, все ж поодиноко прориваються занепокоєння консервативно налаштованої інтелігенції з приводу духовного зубожіння сучасників. Показовою в цьому плані є стаття, надрукована дрібним шрифтом на останніх
сторінках спеціалізованого видання «Психоаналітичний рух», у якій автор як наслідок
прагматичного опредмечення стосунків між чоловіком та жінкою, «редукції невичерпного іскрометного розмаїття почуття любові до punktum punkti, що має місце поміж іншим,
в перервах між заняттям спортом, роботою та дружбою» [11: 176], пророкує поступове
виродження та зникнення такого поняття як кохання.
Співзвучним з даним припущенням є міньйонівський гротеск «Страх замерзнути»
(«Furcht vorm Erfrieren»), який уже самою назвою вирізняється легким натяком на психологізацію та чуттєвість на фоні дещо сальних заголовків «Продуктивність», «Розпусник
усупереч власній волі», «Кволість», «Стримування», «Внутрішнє убранство» та ін. Поняття страху є реакцією на моторошну ситуацію відсутності збігу внутрішнього ідеалу
з реальністю та потенційно передбачає якщо не боротьбу, то принаймні пасивне неприйняття ворожих обставин. Якщо ж розглядати поняття зледеніння, замерзання як символічну і типову особливо для любовної лірики смерть почуттів, неминучу приреченість
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кохання на загибель, то змінюється й ключ до розгадки авторського задуму. На окрему
увагу цей гротеск заслуговує і через той факт, що з усієї збірки він є єдиним, в якому
більш-менш послідовно простежується співчутливий образ тремтливої сучасної жінки:
незалежної та водночас слабкої, одягнутої з пуританською елегантністю, «щонайменш
на три чверті цнотливої» літньої дами. В її описі можна припустити несміливий перегук
з образом матері Міньйони, до якої він все життя був прив’язаний теплими й ніжними
почуттями.
Звернімося коротко до сюжету даного маловідомого гротеску. Молодий герой історії
виявляє бажання супроводжувати поважну літню даму Лулабіль Гудбрідж в експедиції
на Північний полюс. Звикла до чоловічих розваг, як то полювання, підкорення гірських
висот та морських глибин, вона жваво і легко випереджає всю команду, кидаючи виклик
самій суворій природі півночі. Занепокоєний герой наздоганяє Лулабіль, яка потерпає від
лютого морозу, і вирішує зігріти самотню жінку єдино можливим природнім способом.
Коли три дні потому учасники експедиції натрапили на їхні замерзлі тіла, пресою поширилися вульгарні та принизливі плітки. «Треба певно бути фройдистом, щоб назвати
хтивість першопричиною цих сумних подій» [5: 41]. Міньйона наголошує, що героя до
цього вчинку спонукали захоплення відважною жінкою, співчуття та готовність до самопожертви, він прагнув довести, що у світі ще залишилось щось більше за страх смерті –
страх самотності та байдужості. Але допоки суспільством керують інстинкти, справжнє
кохання не має шансів вижити.
Скептично налаштований Міньйона сприймає людину як наділену душевним багатством і передбачено складну істоту. З цих позицій він і розгортає полеміку з психоаналітичною концепцією Фройда, з її сексуально-еротичним аспектом зокрема. Пізнавана
філігранно відточена манера гротеск’єра, що майстерно поєднує проникливе філософування з дошкульним розвінчанням культу вчення фройдизму, налаштовує як масового
читача, так і тим більше дослідника літератури експресіонізму на неупереджене тлумачення антропологічної концепції письменника, яку ми спробували стисло охарактеризувати у площині зазначеної теми.
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ADJECTIVES WITH SACRED MEANING
IN ENGLISH-INTO-UKRAINIAN BIBLE TRANSLATION

У статті мова йде про специфіку перекладу сакрального тексту. Охарактеризовано прикметники семантичного поля “почуття” (з позитивною та негативною оцінкою), які у Біблії набувають особливого сакрального значення.
Ключові слова: Біблія, семантичне поле “почуття”, прикметник, сакральне значення, оцінка.
В статье речь идет о специфике перевода сакрального текста. Дана характеристика прилагательного семантического поля “чувства” (с позитивным или негативным
оцениванием), которые приобретают особенное сакральное значение.
Ключевые слова: Библия, семантическое поле “чувства”, прилагательное, сакральное значение, оценка.
The article deals with specific of sacred text translation. The adjectives of semantic field
“emotions” (with positive and negative evaluation) that acquire special sacred meaning are
characterized.
Key words: Bible, semantic field “emotions”, adjective, sacred meaning, evaluation
The necessity to conduct comparison of translation adjectives with sacred meaning in English and Ukrainian Bible and compare their specific values in each of the studied languages determines the topicality of the research. The object of the research is adjectives of the semantic
group emotions. The subject of the research is comparison of adjectives with sacred meaning
of the semantic group emotions in Ukrainian and English translation of Bible. The research
objectives include the following:
• to identify adjectives of the semantic group emotions with positive and negative evaluation in Ukrainian and English Translation of Bible;
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• to make comparison of their general and sacred meanings;
Analysis of the main theoretical issues related to the theme of the course paper such as,
word meaning, types of translation, equivalence help to understand the problem precisely and
forms the theoretical value of the article.
The lexical meaning of a word is the realization of a notion by means of a definite language
system. A word is a language unit, while a notion is a unit of thinking. A notion cannot exist
without a word expressing it in the language, but there are words which do not express any
notion but have a lexical meaning.
The meaning is defined as the reverberation in the human consciousness of an object, a
quality of extralinguistic reality (i.e. a phenomenon, a relationship, a quality, a process), which
becomes a fact of language because of its constant indissoluble association with a definite linguistic expression. Meaning conveyed by a speaker is the speaker’s communicative intent in
using an expression, even if that use departs from the expression’s meaning. Accordingly, any
discussion of meaning should distinguish speaker’s meaning from linguistic meaning.
The lexical meaning of a word may be thought of as the specific value it has in a particular
language system, and the ‘personality’ it acquires through usage within that system. It is not homogenous since it involves the three kinds of meaning signaled by language: descriptive, social
and expressive. The lexical meaning of a lexeme, therefore, may be analyzed into descriptive
and non-descriptive meaning.
Users of a language cannot have any knowledge or thought of the objects or phenomena
of the real world around them unless this knowledge is ultimately embodied in words which
have essentially the same meaning for all speakers of that language. This is the denotational
meaning, i.e. that component of the lexical meaning which makes communication possible.
The term ‘connotation’ is particularly rich in technical senses. Connotation is, in fact,
largely dependent on the context of usage of the word. Non-propositional meaning (or connotation, to use the term in this study) was classified into expressive, presupposed and evoked
meaning. In other case, connotation refers to ‘all types of non-denotational meaning as a whole’
including emotive, stylistic, discursive and evocative meaning. It is obvious that there is no
clear-cut classification of non-descriptive meaning of a lexeme. The connotation of a lexeme is
its evoked meaning, which is ‘a consequence of the existence of different dialects and registers
within a language’.
In this research we analyze 70 adjectives (taken from King James Bible) which acquire
special sacred meaning.
Adjectives which identify positive emotions and acquire special sacred meaning: glad,
joyful, honorable, merciful, ambitious, thankful, blessed, attentive, true, kind, gentle, good,
affectionate, righteous, confident, charitable, gracious, patient, daring, demure, blithe, alert,
forgiving, bold, longsuffering, admirable, affable, sober, vigilant, careful, appreciative, benevolent, blameless, harmless, candid, charitable, spiritual, hospitable, sensible, just, devout,
self-controlled, faithful, grave, temperate, discreet, chaste, obedient, unblameable.
The most frequent adjectives which identify negative emotions and acquire special sacred
meaning are the following: jealous, angry, froward, wicked, dreadful, haughty, proud, deceitful,
deceptive, abominable, fearful, anxious, bashful, corrupt, wily, selfwilled, unruly, abominable,
disobedient, сondemned, foolish.
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Examples:
John 8/ Євангеліє Від Івана, розділ 8:
Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.- Отець ваш
Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день Мій, і він бачив, і тішився (переклад
І.Огієнка).
James 5 / Якова, розділ 5:
Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman
waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early
and latter rain. - Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа! Ось чекає рільник
дорогоцінного плоду землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та
пізній.
1 Kings 8/ 1 Царів, розділ 8:
On the eighth day he sent the people away: and they blessed the king, and went unto their
tents joyful and glad of heart for all the goodness that the LORD had done for David his servant, and for Israel his people. – Восьмого дня він відпустив народ, а вони поблагословили
царя та й пішли до наметів своїх, радісні та веселосерді через усе те добро, що Господь
учинив Своєму рабові Давидові та Своєму народові Ізраїлеві.
1 Chronicles 4/ 1 Хроніки, розділ 4:
And Jabez was more honourable than his brethren: and his mother called his name Jabez,
saying, Because I bare him with sorrow. – А Ябец був поважаний більше від своїх братів, і
мати його назвала йому ім’я Ябец, говорячи: Я породила його в болісті.
Colossians 3 / Послання св. Апостола Павла До Колоссян, розділ 3:
Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering. – Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та
улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння.
Genesis 42/ Книга Буття, розділ 42:
And bring your youngest brother unto me: then shall I know that ye are no spies, but that ye
are true men: so will I deliver you your brother, and ye shall traffick in the land.- І приведіть до
мене брата вашого найменшого, і буду я знати, що ви не шпигуни, що ви правдиві. Тоді
віддам вам вашого брата, і ви можете переходити цей край для купівлі.
1 Peter 2/ Соборні послання 1 Петра, розділ 2:
Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also
to the froward. - Раби, коріться панам із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але
й прикрим.
2 Corinthians 5 / Послання св. Апостола Павла 2 :
We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present
with the Lord. - Ми ж відважні, і бажаємо краще покинути дім тіла й мати дім у Господа.
Ezekiel 33/ Книги пророцькі Єзекіїль, розділ 33:
When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die; if thou dost not speak
to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood will
I require at thine hand. - Коли б Я сказав до безбожного: Безбожнику, ти конче помреш!,
а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги його, то він, несправедливий,
помре за свій гріх, а його кров Я вимагатиму з твоєї руки.
Daniel 9 / Пророцькі книги Даниїл, розділ 9:
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And I prayed unto the LORD my God, and made my confession, and said, O Lord, the
great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him, and to them
that keep his commandments. - І молився я Господеві, Богові своєму, і сповідався й казав: О
мій Господи, Боже великий і грізний, що стережеш заповіту та милість для тих, хто кохає
Тебе, та для тих, хто виконує Твої заповіді!
Proverbs 21/ Приповісті, розділ 21:
Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath. - Надутий пихою
насмішник ім’я йому, він робить усе із бундючним зухвальством.
1 Timothy 4 / Послання св. Апостола Павла до 1 Тимофія:
Now the Spirit speaks expressly, that in the latter times some shall depart from the faith,
giving heed to deceitful spirits, and doctrines of demons.- А Дух ясно говорить, що від віри
відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів.
1 Peter 5 / Соборні Послання 1Петра 5
Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about,
seeking whom he may devour.- Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник диявол
ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого.
Nehemiah 1/ Книги історичні Неемія 1:
O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to
the prayer of thy servants, who desire to fear thy name: and prosper, I pray thee, thy servant this
day, and grant him mercy in the sight of this man. For I was the king’s cupbearer.- Молю Тебе,
Господи, нехай же буде ухо Твоє чутке до молитви Твойого раба та до молитви Твоїх
рабів, що прагнуть боятися Ймення Твого! І дай же сьогодні успіху Своєму рабові, і дай
знайти милосердя перед оцим мужем! А я був чашником царевим.
Philippians 2 / Послання св. Апостола Павла до филип’ян 2:
That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of
a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world.- Щоб були ви
бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви
сяєте, як світла в світі.

This diagram shows that 70 % of all adjectives (49 words) which acquire special sacred
meaning have positive emotions, and 30% (21 words) – negative.
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СТРУКТУРА ОЦЕНОЧНОГО СЛОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ МИРА
(на материале русского языка)
У статті розглядається функція споконвічних просторових префіксів у формуванні
оцінкової семантики слова. Робиться висновок про обумовленність характеру оцінки
особливостями прсторового значення префікса: семантика позитивної оцінки формується на основі прсторового значення наближення, негативної – на основі значення
віддалення.
Ключові слова: семантика, оцінка, префікс, внутрішня форма слова, деетимологізація, тип просторового значення.
В статье рассматривается конструктивная функция исконных пространственных
приставок в формировании оценочной семантики слова. Делается вывод об обусловленности характера оценки особенностями пространственного значения приставки:
значение положительной оценки формируется на основе пространственной семантики
приближения, отрицательной – на основе семантики удаления.
Ключевые слова: семантика, оценка, приставка, внутренняя форма слова, деэтимологизация, тип пространственного значения.
This article is devoted to the constructive function of primordial spatial prefixes in formation
of estimated semantics of a word. We draw a conclusion that character of an astimate is caused
by features of spatial value of a prefix: value of a positive astimate is formed on the basis of
spatial semantics of approach, negative – on the basis of semantics of removal.
Keywords: semantics, astimate, prefix, internal form of a word, loss of the etymological
relations, type of spatial value.
Каждый способ словообразования в языке не просто служит для создания слов
определенного структурно-семантического типа, но выполняет «особое ономасиологическое задание и потому характеризуется специфической для него функцией» [1: 158].
За суффиксами закреплена прежде всего функция категоризации действительности.
Приставка, которой в современной лингвистической литературе уделяется пристальное
внимание, характеризуется, на наш взгляд, весьма противоречиво. С одной стороны,
это аффикс, который, присоединяясь к целому слову, обычно не меняет его значения коренным образом, а «лишь добавляет к нему некоторый оттенок значения» [2: 35]. С другой – приставка характеризуется как более автономная, свободная морфема, не несущая
информации о грамматических свойствах слова, обладающая большей лексичностью по
сравнению с суффиксом и более близкая к самостоятельным словам [2: 33-43; 3: 37-38;].
Известно, что акад. А.А. Шахматов вообще считал приставку самостоятельной частью
речи. «Префиксы, – писал ученый, – означают ту часть речи, которая включает в себя
слова, которые в сочетании с глаголами, прилагательными, наречиями дополняют про© Тимошенко Е.И., 2012
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странственными, количественными, видовыми указаниями значение этих частей речи».
Грамматическая сущность префиксов обусловлена, по его мнению, их происхождением:
этимологически это наречия. Именно это обстоятельство предопределяет сочетаемость
префиксов [4: 133]. В современном языкознании высказывается точка зрения о предикативном характере приставки, в частности о том, что именно приставка преобразует
глагольную основу таким образом, что отношение производной основы к производящей
может быть рассмотрено как ситуация, – для обозначения этого отношения предлагается
термин «сценарий» [см. 5: 102].
Вопрос о семантике приставки, точнее о ее семантической структуре, представляется достаточно сложным и решается в лингвистической литературе неоднозначно. С
одной стороны, отмечается, что отдельные значения приставки должны рассматриваться
аналогично лексико-семантическим вариантам многозначного слова, что они зависят от
контекста (М.А. Кронгауз, например, предлагает рассматривать значение приставки как
функцию, т.е. производную величину от значения корневой морфемы и контекста [6]).
С другой – справедливо, на наш взгляд, признается, что значение приставки по своей
природе диффузно [7: 79], но одновременно для любой приставки возможно определение семантического инварианта: «за исключением редких случаев омонимии каждая
приставка обладает интуитивно ощущаемой общностью значения. При желании эта
общность может быть так или иначе сформулирована» [8: 300-301]. Кроме того, В.А.
Плунгян предлагает выделять в значении приставки семантические блоки, объединяемые определенной общей идеей [5].
Известно, что большинство приставок, точнее приставок-предлогов, этимологически имели пространственное значение. Пространственные приставки присоединялись
к глагольным основам со значением перемещения в пространстве. Языковой материал
дает основания утверждать, что семантически инвариантным для приставки является
как раз ее этимологически первичное пространственное значение. К этому же выводу
приходит О.И. Дмитриева, рассматривая значения глагольных приставок в древнерусском языке и выделяя для них единое инвариантное значение, «условная реконструкция
которого связана с конкретизацией пространственно-результативного значения как наиболее близкого к исходному» [9: 184]. Данное положение доказывается тем обстоятельством, что именно на основе пространственного могут быть объяснены все другие, в том
числе переносные значения приставок. Направление движения, отраженное в семантике
приставки, хотя часто и затемненное на современном языковом срезе, подвергаясь переосмыслению, оказывается основанием для формирования абстрактного оценочного значения. Рассмотрим конкретные случаи подобного переосмысления.
Значение присоединения (приближения) в лексической семантике корня переосмысляется как оцениваемое положительно. Идея прилаживания, приспособления, присоединения, расположения в определенном месте – в широком смысле соответствия – этимологически мотивирует семантику положительной оценки таких слов, как добрый, годный, чинный и др. Аналогична в семантической структуре слова роль приставок, семантическим ядром которых также является пространственное значение приближения или
присоединения. Указанное явление наблюдается в словах как членимых на современном
языковом срезе, так и подвергшихся опрощению, внутренняя форма которых оказывается затемненной и поддается выяснению только на основе диахронического словообра35

зовательного или этимологического анализа. Обращает на себя внимание тот факт, что
значение положительной оценки в подобных случаях обусловлено именно семантикой
приставки: возможность присоединения одних предметов к другим в реальной действительности предполагает наличие соответствия, а идея соответствия является ключевой
в структуре положительной оценки, поскольку соответствие требуемому – это и есть
условие, удовлетворяющее отношению человека к какому-либо положению дел как к
приемлемому, подходящему, т.е. хорошему.
Одной из основных русских приставок, имеющих исконное значение нахождения
близ чего-л., приближения, является приставка при- [10 (III: 362)]. В некоторых членимых на современном срезе словах, выражающих значение конкретного физического действия, сема положительной оценки может быть оценена как дополнительная или основная, привносимая именно приставкой: прикроить ‘дополнить, приладить кройкой’ (выделение наше – Е.Т.); пристрелять – 1) ‘пробными выстрелами установить правильный
прицел огнестрельного оружия, произвести пристрелку’; 2) ‘выверить огнестрельное
оружие, произвести пробное испытание его стрельбы’ [11]. В глаголах привязать, привязаться и производных от них словах переносное значение, отражающее положительное
отношение к объекту привязанности, имеет четкую мотивацию идеей присоединения,
связывания; значение приставки в словах деривационного гнезда, по сути, дублирует
значение корня: привязаться – 1) ‘привязать себя к кому-, чему-л.’; 2) ‘почувствовать
привязанность к кому-, чему-л.’. Производное от причастия/прилагательного привязанный существительное привязанность выражает только абстрактную семантику: ‘чувство
близости к кому-, чему-л., основанное на глубокой симпатии, преданности’.
В целом ряде слов, непроизводных с точки зрения современного синхронного среза,
в том числе имеющих связанные корни, семантика положительной оценки также обусловлена значением приставки. В современном русском языке это не всегда глаголы, –
значение положительной оценки может сохраняться в производных от глагола словах
(при возможной утрате самой производящей глагольной основы) или формироваться
собственно в этих производных под влиянием рассматриваемой приставки. Так, глагол
приветить, содержащий связанный корень, имеет значения: 1) ‘приветливо, ласково
отнестись к кому-л.; // приютить у себя’; 2) ‘приветствовать кого-л.’; соответственно
привет, приветливый. (Исторически вѣтити → привѣтити → привѣтъ). Глагол призреть, также имеющий связанный корень, значит ‘дать приют и пропитание’, т.е. исконное значение присоединения, выражаемое приставочной морфемой так же, как и в
предыдущем случае, и выступило базой для формирования значения положительного
отношения к объекту призрения, его принятия. Аналогично может быть рассмотрен подвергшийся неполному опрощению глагол приноровить (разг.), внутренняя форма которого выявляется из самого толкования его семантики: ‘сделать что-л. пригодным, удобным для кого-, чего-л., приспособить к чему-л.’.
Опрощение и деэтимологизация таких выражающих значение положительной оценки слов, как прилежный, пристойный, приятный обусловлена утратой производящего
глагола или архаизацией его значения, выступавшего в роли мотивирующего. Прилагательное прилежный, не членимое на современном языковом срезе и имеющее значение
‘усердный, старательный’, мотивировано глаголом прилежать в устаревшем значении
‘трудиться усердно, ревностно заниматься, старательно работать, особенно умственно’
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(Прилежать наукам) [12 (III: 422)]. Эпидигматический характер внутренней формы глагола в приведенном переносном значении очевиден на фоне толкования прямого значения, в котором роль приставки оказывается более существенной, чем вклад корневой
морфемы: ‘лежать вплоть, межа об межу, смежаться, граничить, соприкасаться’ [Там
же]. Прилагательное пристойный ‘вполне приличный, отвечающий правилам приличия;
// (устар.) уместный, соответствующий обстоятельствам’ исторически мотивировано
утраченным в литературном языке глаголом пристоять, который выражал отвлеченное
значение соответствия в безличном употреблении: в словаре В.И. Даля пристоит, не
пристоит – ‘пристойно, прилично или неприлично; идет и не идет; кстати и некстати’
[12 (III: 446)]. В современном литературном языке аналогичное значение имеет исторически однокоренной глагол пристать – (разг., преим. с отрицанием) ‘оказаться подобающим чьему-либо положению, состоянию’ (К чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человеку? Чехов). Прилагательное приятный (‘доставляющий удовольствие’;
‘привлекательный, вызывающий симпатию’) в современном литературном языке также
является вершиной самостоятельного словообразовательного гнезда, то есть непроизводным словом. Исторически же оно образовано от устаревшего глагола приять (др.
рус. приѩти) со значением ‘взять, получить, принять’. Внутренняя форма слова, а одновременно и семантическая нагрузка приставки может быть объяснена через толкование,
предложенное В.И. Далем: приятный – ‘что охотно принимают; угодный, нравный, в
чем находишь удовольствие, усладу, наслажденье; что ублажает, тешит, льстит чувствам
или утешает дух, пробуждает в нем приязнь’ [12 (III: 466)]. Подверглось опрощению
в современном языке и существительное пример – ‘действие или явление, служащее
образцом для кого-л., вызывающее подражание’; аналогично примерный – ‘служащий
примером для других, образцовый’. Исторически пример также является отглагольным
производным от примерить, с которым оно разошлось семантически, что и послужило
причиной деэтимологизации. Идея соответствия, выражаемая приставкой при- в производящем глаголе (примерить значит «прикинуть, попробовать, посмотреть, подходит ли,
годится»), легла в основу формирования значения ‘подходящий, годный, приемлемый,
т.е. такой, которому нужно следовать, подражать’.
Образованное приставочно-суффиксальным способом прилагательное приличный
(‘соответствующий приличиям; пристойный’; устар. ‘подобающий, подходящий, соответствующий’) также претерпело опрощение в современном языке и возглавляет словообразовательное гнездо. Причиной деэтимологизации слова является его смысловой
разрыв с производящим существительным лицо. Очевидно, что семы ‘подходящий, подобающий’, ‘соответствующий’ обусловлены идеей соединения, приближения, выражаемой приставкой при-.
В некоторых словах с приставкой при-, содержащих в своем значении положительно
окрашенные оценочные семы, отмечено явление «демотивации», т.е. «отклонение регулярной семантической выводимости мотивированного из мотивирующего» [13: 77]. Это
явление наблюдается, например, в глаголах приголубить (разг. и народно-поэт.) ‘приласкать’ и приструнить (разг.) ‘оказав каким-либо образом воздействие на кого-л., заставить вести себя более сдержанно, как подобает’. Семантическая мотивация в них
носит ассоциативно-образный характер, т.е. не связана прямо с основными значениями
производящих (а для глагола приструнить она не связана и с переносным значением
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производящего существительного струна), вследствие чего возрастает семантическая
роль приставки в общей семантике слов. Аналогично рассмотренным выше случаям характеризуется функция приставки в словах приглядный, пригожий, призвание, признанный, примечательный, притягательный приютить и др.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в ряде слов, содержащих в своей
морфемной структуре приставку при-, выражается значение не положительной, а отрицательной оценки. В ряде слов оценка может быть амбивалентной. Энантиосемия приставки обусловлена внеязыковыми факторами: степень сближения, превосходящая норму, нарушающая соответствие, вызывает противоположный – отрицательный – результат. Семантика отрицательной оценочности содержится, например, в таких словах с рассматриваемой приставкой, как привереда ‘слишком разборчивый, прихотливый, такой,
которому трудно угодить’; приспешник – в одном из значений: (неодобр.) ‘соучастник в
чем-л. неодобрительном’; пристрастие – в одном из значений: ‘предвзятое отношение
к кому-, чему-л.; предубеждение’; прихоть ‘каприз, вздорное желание, надуманная затея’ и др. В некоторых словах наблюдается амбивалентность прямой или сопутствующей оценки: пристать (разг., преимущ. с отрицанием) ‘оказаться подобающим чьему-л.
положению, состоянию’ и ‘начать надоедать кому-л. чем-л., начать обращаться к кому-л.
с неотвязными просьбами, вопросами и т.п.’; приспособить ‘сделать пригодным в качестве чего-л., с какой-л. целью’ и приспособленец ‘беспринципный человек, который
приспосабливается к обстоятельствам, маскируя свои истинные взгляды’.
Аналогично приставке при- приставка до-, которая этимологически также имеет пространственное значение приближения [10 (I: 519)], в ряде слов служит средством формирования значения положительной оценки. Сравн., например, достойный – ‘вполне соответствующий кому-, чему-л., обладающий требуемыми достоинствами’, ‘обладающий
высокими положительными качествами; уважаемый, почтенный’. Прилагательное исторически образовано от слова достой ‘приличие, приличность, сообразность; чего стоит
человек или дело, по достоинству своему’ [12 (I: 479-480)], которое, в свою очередь,
является отглагольным производным. Уже древнерусскому языку известно целое гнездо
слов с указанной приставкой, в котором семантика пространственной (или временной)
достижимости совмещается с модально-оценочной и отражается регулярный семантический переход «стоять → стоить» (а ‘стоить’ заключает в себе идею ‘соответствовать’):
достояти 1) ‘дождаться, достояться до чего-л.’, 2) ‘достичь, достать до чего-л.’; достояние 1) ‘владение, наследство, собственность’ 2) ‘положение; честь, достоинство’;
достоити I ‘стоить’ (о цене); достоити II 1) безл. ‘следовать, надлежать, являться
обязательным’; 2) ‘приличествовать, соответствовать’ [14 (III: 70-73)]. Способ представления понятия в прилагательном дошлый (прост.) ‘опытный, сведущий, знающий;
// ловкий, хитрый, смышленый’, не членимом на современном срезе, основывается на
трансформации пространственного значения исторической приставки до-. Осмысление
внутренней формы слова содержит его толкование, приведенное В.И. Далем: дошлый
– ‘который дошел или поспел’ (дошлый хлеб) [12 (I.: 488)]; в переносном значении – о
человеке – «такой, который дошел до всех тонкостей своего дела; мастер, дока».
Слова с приставкой до- (так же как и с приставкой при-) могут выражать и значение
отрицательной оценки. Логическая база формирования подобного значения аналогична
описанной выше. Подобное явление наблюдается, например, в таких словах, как доса38

дить ‘причинить, вызвать досаду, доставить неприятность’; докучать ‘надоедать, беспокоить’ и некоторых др.
Семантика отрицательной оценки формируется у слов с приставками, этимологически выражавшими значения удаления. Так, наблюдения над семантикой слов, содержащих живую или историческую приставку от-, которая в славянских языках в качестве
основного имеет значение удаления [10 (III: 168)], убеждают в том, что неприятие человеком того или иного предмета или ситуации (в связи с их несоответствием требуемому)
ведет к необходимости их удаления, отторжения и т.п., в том числе часто и в прямом,
физическом или пространственном, смысле. Во многих случаях пространственная мотивация переносного значения оказывается прозрачной: отвернуться (перен.) ‘порвать
отношения, перестать общаться’; отказать ‘ответить отрицательно на просьбу, требование или какое-л. предложение’; ‘перестать действовать вследствие неисправности, порчи’; устар. ‘лишить места службы, уволить’; отнять ‘взять у кого-л. силой, вопреки его
желанию, отобрать’; отвергнуть ‘решительно отклонить, не принять; // изгнать из своей
среды, общества’; отрешить (устар.) ‘исключить, уволить (со службы, работы) за нарушение закона, неправильные действия и т.п.’; отщепенец ‘тот, кто откололся от какой-л.
общественной группы, среды; тот, кто отвергнут обществом’; отсталый (перен.) ‘стоящий на низком уровне развития’; отродье – 1) разг., пренебр. ‘потомок, отпрыск; потомство’; 2) ‘с определением употребляется как бранное слово’ и др.
В других случаях внутренняя форма слова может быть затемнена вследствие смыслового расхождения с прежде родственными словами, фонетических изменений, архаизации производящего или других причин, однако семантическая база номинации также
объясняется неразрывной связью неприятия чего-л. неподходящего, неприемлемого и
пространственного удаления, отторжения. Сравним, например, значения следующих слов,
имеющих в своей морфемной структуре приставку от-, выделяемую лишь с диахронической точки зрения: отчаяться ‘потерять всякую надежду на что-л.; // прийти в состояние
безнадежности, совсем упасть духом’; отрицательный ‘плохой по своим качествам, свойствам, вызывающий неодобрение, достойный порицания; противоп. положительный’; отвратительный – 1) ‘вызывающий отвращение’; 2) разг. ‘очень плохой, скверный, гадкий’.
В словах с рассматриваемой приставкой (живой или исторической) могут развиваться и положительно окрашенные оценочные значения. В основе их формирования может
лежать, например, представление об отделении, в том числе и целенаправленном, отборе
того, что (или кто) отличается, выделяется на общем фоне в лучшую сторону. Подобным
образом сформировалось значение положительной оценки в таких словах, как отличный
‘отличающийся от кого-, чего-л., непохожий на кого-, что-л.’;// ‘очень хороший, превосходный’, отменный ‘очень хороший по качеству; отличный, превосходный’; // устар. ‘непохожий на других, не такой, как другие; отличный’, отборный ‘отобранный из числа
других как лучший по качеству’ (можно сравнить также с избранный ‘лучший, выдающийся чем-л. среди других’, имеющим синонимичную пространственную приставку).
Значение отрицательной оценки можно наблюдать в словах с другими, синонимичными от- приставками. Например: изгой ‘человек, стоящий вне какой-л. среды, общества, отвергнутый ими; отверженный, отщепенец’; измышление ‘то, что не соответствует
действительности; вымысел, ложь’; выверт (перен.) ‘необычный, отступающий от норм
поступок, причуда или вычурный оборот речи’; выморочный ‘оставшийся без хозяина
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после смерти владельца, не имевшего наследника или преемника’, в русских говорах
употребляется как бранное слово. Аналогичное явление наблюдаются в словах с приставкой раз- (рас-), – сравн., например, такие слова, как развратить, разврат, разжаловать, развязный, разлад, распущенный.
Лексическая значимость приставки в формировании семантики слова и передаче
оценки определенного типа подтверждается также наличием в языке однокоренных слов
с разными приставками, которые вносят соответствующие семантические компоненты
в общее значение слова. Очевидна, например, конструктивная семантическая функция
приставок в таких словах, содержащих противоположные оценочные значения, как обязанность, обязательный, привязанность и развязный, отвязный (совр. жарг. в значении
‘не соблюдающий общепринятых норм’), пристойный, достойный и совр. жарг. отстойный, употребляющееся в значении отрицательной оценки.
Таким образом, семантическая нагрузка приставки в формировании оценочного значения слова оказывается не менее, а иногда даже более важной (например в словах со
связанными корнями), чем вклад корневой морфемы. Диахронический словообразовательный и этимологический анализ позволяет установить, что характер оценки обусловливается особенностями исконного пространственного значения приставки: этимологическое значение приближения выступает как база формирования семантики положительной оценки, значение удаления – отрицательной оценки. Можно утверждать, что
оценочность как культурный компонент слова в одном из своих проявлений основывается на пространственных представлениях, являющихся одной из исходных составляющих
языковой картины мира.
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НОВІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ УНІВЕРСАЛІЙ
На основі аналізу змін в розумінні природи мови та її зв’язків із мисленнєвою діяльністю людини стаття визначає нові напрямки дослідження мовних універсалій.
Ключові слова: мовні універсалії, семантичні універсалії, речення, когнітивний підхід.
На основе анализа изменений в понимании природы языка и его связи с мыслительной
деятельностью человека статья определяет новые направления в исследовании
языковых универсалий.
Ключевые слова: языковая универсалия, предложение, семантические универсалии,
когнитивный подход.
The article offers a review of changes in understanding the nature of language, its relation
to cognitive activity of a human being and reveals certain perspectives for investigating
universal features in languages.
Key words: language universals, semantic universals, cognitive approach, sentence.
Метою статті є визначення нових напрямів дослідження мовних універсалій на основі аналізу змін в розумінні природи мови та її зв’язків із мисленнєвою та психологічною
діяльністю людини.
Наявність певних явищ і властивостей, що є спільними для всіх або багатьох різноструктурних мов, є об’єктом уваги мовознавців протягом століть і навіть тисячоліть. Ідея
універсальності граматики висловлювалася ще в античні часи (Платон, Арістотель) і в
період середньовіччя (Св. Августин, Боецій). Зокрема, Р. Бекон (1214 – 1294 гг.), не заперечуючи можливості варіювання, наполягав на наявності граматики як системи однакової для всіх мов. В своїх філософських трактатах модисти (13 століття) вперше оперують
терміном «універсальна граматика». З початку 17 століття обґрунтоване Р. Кілворбі поняття «універсальна граматика» вживається і до тепер. Універсальна граматика – підхід
до вивчення мови, заснований на припущенні, що структура мов світу спирається на
загальні принципи.
Першою універсальною граматикою вважається «загальна і раціональна» граматика
«Пор-Рояль» А. Арно і К. Лансло (1660 р.), які посилаються на тепер маловідому граматику Ф. Санчеса (1587р.), в якій висловлені ідеї про розмежування того, що в сучасній
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термінології іменується глибинними і поверхневими структурами [1]. Заслугою універсальної граматики вважається те, що на її тлі було розроблено методологію і подано
логіко-філософське обґрунтування самих принципів опису будь-якої мови як системи
частин мови та граматичних категорій, запропоновано загальну номенклатуру значення
граматичних і лексико-граматичних категорій. Саме це вчення створило основу для розвитку типологічного і порівняльного мовознавства [2: 629, 630].
З того часу ідеї універсальної граматики в різні періоди знаходили підтримку і
розвиток у країнах Європи, зокрема у Франції, Англії, Німеччині, Росії. Так, наприклад, ідея побудови стрижневих планів мови, з використанням накопиченого в лінгвістичній літературі потенціалу мовних узагальнень, висунута Ф. Планком, в даний час
розробляється в університеті м. Констанц (Німеччина), де для втілення цієї ідеї створюється база даних мовних універсалій. Ще на початку 2000-го року архів універсалій (Universals Archive) вже налічував більш ніж 1600 тверджень з області фонології,
морфології, синтаксису, семантики і лексики (http://www.dialog-21.ru/materials/archive.
asp?id=6382&y=2000&vol=6077), наразі перелік мовних універсалій налічує десятки тисяч і повсякчасно поширюється.
Впродовж останніх десятиліть дослідження універсалій ведеться практично у всіх
царинах мовознавства. Зокрема, з вісімдесятих років дослідники зосереджуються на
універсальних характеристиках тексту і порядку розташування елементів в синтаксичних структурах, поглибилося вивчення і визначення семантики граматичних категорій,
форм їх передачі в мовах світу. Власне мова визнана «такою матеріальною звуковою
організацією, універсальна, глибинна структура якої безпосередньо передає мінімальне
двочленне відношення предметів і явищ у вигляді суб’єктно-предикативної будови речення-висловлення» [3: 7]. Найбільш складним, на думку В. М. Ярцевої, виявився рівень
граматики, тому що він має в своєму розпорядженні порівняно невелику кількість прийомів свого вираження і є досить жорстко структурованим [4; 5: 488].
Водночас, з описом різноманітних мов народів світу все більше виявлялася їх несхожість і, отже, недоцільність застосування тієї моделі опису, яка була свого часу вироблена лінгвістами, виходячи, перш за все, з моделі класичної латини. Тому лінгвістів
продовжують хвилювати питання про сутність граматичного ладу мов в цілому та процес змін граматичного ладу окремих мов. Залишається відкритим питання про причини
та спрямованість цих змін, про можливості їх прогнозування [5: 488]. З’ясовано, що
низка граматичних понять різною мірою є притаманною усім мовам, хоча у мовах різного ладу ці поняття будуть передаватися у різний спосіб. Виявилося, що розгалуженість
або стислість парадигм у мові не співвідносні з рівнем матеріального або суспільного
розвитку мовців/суспільства, що зв’язок історії мови та історії суспільства не є однозначним, а мова має свої внутрішні закони, які регулюють її історичні зміни. Морфологічна і синтаксична типологія, як і універсальна граматика, що служить для неї основою,
пов’язана, перш за все, з граматичними поняттями, тому що «іконічні символи» мови
мають яскраво виражені тенденції до універсалізму.
Універсальність характеристик мови в античних граматиках пояснювали за допомогою «вроджених ідей» (Платон), спільності понять для всіх людей (Аристотель) і загальними характеристиками логосу / логіки, які є основою поділу лексем на частиномовні
класи та основою формування судження і висловлення. Довгий час універсалізм мов і
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мовних явищ безпосередньо пов’язувався з провідним у той час у мовознавстві принципом логіцизму. Ще А. Арно і К. Лансло спробували виявити загальні змістові категорії,
характерні для сприйняття людиною дійсності або «операції розуму» (до яких віднесли
судження, умовивід, уявлення), вважаючи, що кожній з цих категорій відповідають або
певна частина мови, або фрагмент тексту. В своїй граматиці вони описали у який спосіб
ці операції проявляються у французькій мові. Філософською основою їх універсальної
граматики була філософія раціоналізму (картезіанство), а також емпіризму і сенсуалізму.
У теоретичних побудовах постулювався зв’язок мислення і мови, але процедурі обґрунтування не надавалося значення, оскільки граматичний лад мови тоді ще не отримав
діалектичного осмислення і не розглядався згідно принципу історизму.
У другій половині ХХ століття своєрідне відродження принцип універсалізму отримав в американській генеративній граматиці та семантиці. В рамках цих теорій і в ході
їх розвитку були сформульовані універсальні принципи і параметри побудови висловлень і текстів, правила трансформації глибинних синтаксичних і семантичних структур
у поверхневі структури, а також правила, які обмежують можливості проведення таких
трансформаційних перетворень.
Сьогодні до пояснення виявлених закономірностей та змін, що спостерігаються типологічно на різних рівнях мов світу, підходять з позицій теорії зміни поколінь, теорії
субстрату, теорії зручності («теорії найменших зусиль»), залучаючи аргументацію різних шкіл і лінгвістичних напрямів. Підкреслюється неможливість ідентифікації граматичних елементів у мовах з різними структурами без звернення до семантичних критеріїв, разом з тим «ізольовані трюїзми» щодо семантичних універсалій в мовах вважаються
малоперспективними. Навпаки, висувається вимога послідовного розмежування між
граматичним і лексичним значеннями, що забезпечує широкі перспективи для нових узагальнень на високому рівні [4;5]. Висловлюється думка про те, що з універсальної точки
зору за допомогою елементарних концептів можна дослідити будь-яку понятійну галузь.
Адже елементарні концепти належать до універсального «алфавіту людської думки», і в
усіх мовах світу для них є еквіваленти. Відповідно, понятійна галузь є незалежною від
конкретної мови, а одна і та ж понятійна система може лежати в основі семантичних
структур багатьох мов [6: 26; 7; 8]. Тому особлива увага приділяється пошукам і поясненням семантичних універсалій мови. Так, А. Вежбіцька [7; 8], засновуючи свій аналіз на
лексичних універсаліях, вважає, що (незалежно від конкретної культури) універсальним
є не лише процесс пізнання в цілому, а й людські емоції, зокрема.
А. Вежбіцька наголошує на наявності єдиного для носіїв різних мов набору елементарних безпосередньо зрозумілих понять, шляхом комбінування яких можливо отримати
нескінченну кількість інших понять. Можливість та ймовірність такого комбінування
пояснюється тим, що природа прагне досягти максимального ефекту за допомогою мінімальної кількості елементів. Різні понятійні світи, пов’язані з різними мовами, без такої
загальної понятійної бази, що сполучує різні культури і суспільства, були б взаємно непроникливими. На думку дослідників, такі фундаментальні поняття підлягають лексикалізації в усіх мовах світу. А культурні розбіжності між групами людей, обумовлені не
наявністю певних базових понять в одній культурі та їх відсутністю в іншій, а способами
та масштабами використання певних базових понять. В результаті проведених досліджень А. Вежбіцька дійшла висновку, що можливість успішної комунікації між різними
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культурами безпосередньо залежить від універсальності базової кількості семантичних
примітивів, з яких шляхом комбінування примітивів в різних конфігураціях кожна мова
може створювати практично нескінченне число більш-менш «ідіосинкретичних» (специфічних для даної культури) понять. Більш того, семантичні та лексичні універсалії, незважаючи на значні розбіжності між мовними і культурними системами, вказують на існування
«загального понятійного базису, на якому ґрунтуються людська мова, мислення і культура».
З 18 століття термін «універсальна граматика» вживається і на позначення властивої для людини вродженої мовної здібності, яка представлялась теоретикам у вигляді
особливої когнітивної системи внутрішніх вроджених механізмів, спеціального органу в
мозку людини, відповідального за виникнення та сприйняття окремих висловлень («локалістська» гіпотеза). Граматика вважалась незалежною цариною вродженої мови. З розвитком біолінгвістичного напрямку в лінгвістиці наприкінці 20 віку мовні та мовленнєві
явища отримують «когнітивістське» пояснення «в термінах зберігання, пошуку, обробки та (ре)організації інформації людиною, – тобто, в термінах «когнітивних процесів».
Побудова висловлення (навіть про найабстрактніші сутності) уподібнюється зразкам
висловлень про існування і зміну матеріальних предметів у реальному просторі. Процедури пошуку та обробки інформації описуються як просторові процеси, пов’язані з
матеріальною зміною певного предмета. Когнітивні і концептуальні структури знання
співвідносяться з різноманітними мовними формами, які втілюють їх зміст. Свідомість
та інтелект людини досліджуються як система, що відповідає за всі види її діяльності з
інформацією та забезпечує нормальне протікання різноманітних ментальних процесів
(перш за все – процесів мислення) [9; 10: 12, 14].
Тому в 21 віці термін «універсальна граматика», як пояснює Н. Хомський, раніше
вживаний на позначення «генетичної вродженої здібності» людини до засвоєння та використання мови, отримує новий зміст. Інкорпорувавши у свою теорію імплікаційні
універсалії, генеративісти назвали такі універсалії параметрами і розповсюдили на параметри таку властивість, як природженість, яка атрибутувалася абсолютним універсаліям типу: «Всім мовам притаманна (або не притаманна) певна властивість». Створена
Н. Хомським та Г. Лазником для опису мовної когнітивної системи теорія принципів та
параметрів представляє собою модель, згідно до якої універсальна граматика керується
не правилами, а кінцевим набором загальних для всіх мов фундаментальних принципів
і параметрів, які визначають мовну варіативність і фіксуються при засвоєнні мови. Генеративісти вважають, що в процесі онтогенезу «запуск» того чи іншого внутрішнього вродженого параметру у дитини зумовлюється її лінгвістичним оточенням [11; 12; 13; 14: 4].
Теорія принципів і параметрів чітко розмежовує універсальне і специфічне у мові і
намагається звести це розмежування до простих постулатів. Наприклад, стверджується,
що у всіх реченнях повинен бути суб’єкт (принцип, або абсолютна універсалія); також,
що в низці мов даний принцип може бути вираженим неявно – так званими нульовими
формами (pro-drop parameter). Свої ідеї про принципи і параметри в когнітивній мовній
системі Н. Хомський розвиває в статті «Три фактори будови мови» (2005р.) та в інших
публікаціях [15: 1–22; 16]. На думку лінгвіста, когнітивну мовну систему визначають
три фактори: генетично зумовлений чинник, спільний для всього виду – вроджена здатність інтерпретувати частини оточуючого середовища як лінгвістичний досвід (він
включає універсальну граматику); набутий досвід, який веде до варіації в заданих меж45

ах; неспецифічні для мови принципи. Останній фактор, як і низка принципів, виявлених
у процесі розвитку генеративної теорії (наприклад, принцип структурної архітектури і
принцип обчислювальної ефективності), за твердженням Н. Хомського є загальним для
всіх когнітивних систем мозку людини, а не лише притаманним мові [15].
Характерним для генеративістики в цілому є уподібнення мови «системі обчислювання (computational systems)». Когнітивна система мозку уподібнюється комп’ютеру як
сучасній інформаційній системі, в якій наявні свої специфічні пристрої для введення
даних (сприйняття мовного сигналу), накопичення та складування даних (короткочасна і довготривала пам’ять), їх аналізу (парсер – аналізатор, який забезпечує членування
висловлення на його складові синтаксичні елементи) і, за необхідності, «витягування»
даних-знань із системи довготривалої пам’яті (наприклад, [17; 18]). Н. Хомський пояснює нове тлумачення терміну «універсальна граматика». Якщо раніше мовна здібність
вважалася окремим «когнітивним» органом в мозку людини, подібним до систем планування, розуміння, інтерпретації, віддзеркалення та інших «ментальних» (мисленнєвих)
операцій, то тепер вроджена мовна здібність розуміється як система інтерфейсної взаємодії систем. Інтерфейс (термін, в основному, використовується в описах комп’ютерних
технологій) означає сукупність засобів і методів взаємодії між елементами системи (http://
dic.academic.ru/dic.nsf/). Таких інтерфейсних систем, на думку Н. Хомського, принаймні
дві: система мислення, яка використовує мовленнєві висловлювання для вираження аргументації, доказів, інтерпретування, організації дій та інших ментальних (мисленнєвих)
актів; та система сенсорно моторних систем (зору, слуху, тощо), яка забезпечує екстеріорізацію висловлень під час їх порождення, а також мисленнєве конструювання висловлень при їх сенсорному сприйнятті. Завданнями теорії мови при цьому лінгвіст вважає
встановлення меж між тим, що є, і тим, що не є природною людською мовою; пояснити
опанування мови людиною – тобто виявити механізми введення нових отриманих даних до системи вродженої мови – універсальної граматики. Треба з’ясувати, що собою
являють такі механізми, а головне – вивити, чому саме цими принципами, механізмами
(а не безліччю можливих інших) забезпечується розвиток («зріст») мовної компетенції
людини [16: 18-19].
Американський лінгвіст Рей Джеккендофф, також вірний ідеям універсальної граматики, завдання лінгвістики вбачає в розумінні та описанні правил інтерфейсної взаємодії. Тому він запропонував підхід, дещо альтернативний теоріям Н. Хомського [19; 20;
21; 22]. Р. Джеккендофф вважає, що разом із синтаксисом семантичний і фонологічний
компоненти мови є також генеративними системами. На його думку, ці системи рівноправні, незалежні і пов’язані між собою.
Як Н. Хомський, так і Р. Джеккендофф прагнуть побудувати лінгвістичну теорію, що пояснювала б можливість засвоєння мови дитиною. Розбіжність в їх теоріях полягає в тому, що
Р. Джеккендофф, на відміну від Н. Хомського, не виключає з процесу навчання семантичний
компонент як такий, що не має прямого відношення до мови та універсальної граматики, а Н.
Хомський, в свою чергу, акцентує увагу на когнітивній складовій в цьому процесі.
Як пояснення власне універсалій пропонуються прагматичні та когнітивні принципи
[23: 114–162.; 24]. Пояснюють виявлені універсалії також через сприйняття «картини
світу» (що є одним з центральних понять когнітивістики). Зокрема, С. Пінкер критикує
висновки Дж. Грінберга стосовно того, що конкретні універсалії можуть бути результа46

том певного процесу обчислення морфологічних правил у свідомості, при якому флексії
застосовуються виключно до результатів деривації і не інакше.
Особливу увагу у зв’язку з цим привернула до себе ідея вродженості мови як здатності, інстинкту [18; 25]. Так, в руслі генеративістики Ф. Ньюмейер висуває гіпотезу трьох
автономій – автосинтаксиса, автознання, автограматики; лінгвіст наполягає на принципі
вродженості і, внаслідок цього автоматичного запуску знання граматики: автограматика,
на його переконання, має когнітивну основу. На прикладі тваринного світу С. Пінкер,
наголошує, що мові, як і представникам тваринного світу, притаманна необхідність і
наявність єдиної ознаки – структури (кістяка, хребта), і що, в залежності від історичного періоду і місця та умов проживання, ця ознака може зазнавати модифікації. Лінгвіст стверджує, що розбіжності між мовами аналогічні; що у всіх мов є певний єдиний
план, основа – принципи і правила синтаксису, морфології та фонології, певна невелика
кількість варіативних параметрів, на зразок списку опцій в комп’ютері. Встановлення
будь-якого з таких параметрів може призвести до значних відхилень в поверхневих проявах мови [18: 256, 260]. Перелічивши низку правил та імплікацій, представлених як
універсалії, С. Пінкер робить висновок: в основі мовного інстинкту лежить універсальна
граматика, яку не можна зводити лише до історії або свідомості [18: 253-255]. Опублікована в 2005р. книга Ф. Ньюмейера «Можливі і ймовірні мови: перспективи застосування
генеративної граматики до типології мов» виявила, що низка основних універсалій-параметрів не є універсальними для мов світу, що ці параметри є ймовірнісними (вірогіднісними) і не є частиною універсальної граматики. Робота М. Хаспелмата 2006 року [11]
містить аналогічні висновки. Дж. Хоукінс коментує, що фактично ці автори визнали те,
про що Дж. Грінберг говорив ще в 1963 році. А саме, що більшість імплікаційних універсалій спрацьовують лише з трохи більше ніж випадковою частотністю, що більшість
з абсолютних універсалій, як згодом виявилося, мають вийнятки. Тому, якщо з точки
зору дескриптивного підходу дані параметри не є коректними, вони не є вродженими.
Відповідно, вибудована на їх основі теорія «зовнішнього запуску» теж є некоректною,
оскільки некоректним є її основоположне посилання. Важливо також, що на відміну від
заяв Н. Хомського, Дж. Хоукінс свою гіпотезу підтверджує емпіричними даними.
Вже виявлені універсалії дають підставу дослідникам висловлювати припущення
про походження всіх природних мов світу з однієї прамови, а нинішні універсалії вважати збереженими в конкретних мовах закономірностями прамови (див., наприклад [18:
250-256]). С. Пінкер припускає можливість і іншого походження універсалій: на його
думку, в мовах, можливо, відображаються універсалії мислення або обробки інформації
в свідомості людини. В якості прикладу автор наводить універсалії у найменуваннях
гами кольорів як продукт універсального сприйняття бачення кольору, і робить логічний
висновок про те, що «універсалії мислення або обробки інформації свідомістю людини»
не залежать від конкретної мови. Аналогічну ідею обстоює і В’яч. Вс. Іванов: «Частина
спільних рис, які виявляються у всіх людських семіотичних структурах, повинна бути
пов’язаною з генетично обумовленими особливостями мозку. Тому рух у такому напрямку може виявитися вирішальним для об’єднання наук про людину з природничими науками» [6: 4]. Деякі лінгвісти-когнітивісти вважають, що граматичні елементи у своєму
функціонуванні покликані структурувати або концептуалізувати людський досвід задля
того, щоб виразити його за допомогою мови. Припускається існування певних відно47

шень між конкретними структурними критеріями та конкретними підкласами граматичних понять; вимагають свого вивчення численні аспекти синтаксичної структури, які
підлягають дослідженню з точки зору типології відношень між формою та функцією,
наголошує В. Крофт [26: 191, 192]. Дж. Хоукінс наполягає на тому, що правила, записані в граматиці, є узагальненнями закономірностей, які спостерігаються в реальному
мовленні (чим поширенішою є модель в мовленні, тим імовірніше, що саме вона буде
зафіксованою в граматиці як основна і нормативна) [14: 4]. Аргументуючи свою точку
зору, С. Пінкер пропонує вирішувати питання про універсалії, аналізуючи граматику як
організовану систему, а не як певний набір фактів, оскільки науково значущими є не суто
факти, а відношення / співвідношення між властивостями певних лінгвістичних явищ,
які проявляються в різних мовах однаково.
Виявлені та досліджені універсалії дозволяють багато чого сказати про форму, або
логічну структуру універсалій, як зазначає В.Н. Ярцева, але не дозволяють намалювати
повну картину загальної граматики людської мови. Те, що амбітний план виявити емпіричним шляхом всі універсальні характеристики людської мови поки вельми далекий від
здійснення, показує «перспективність та осмисленість» подальших наукових розвідок в
цьому напряму [5: 488]. Наголошується в лінгвістиці і на необхідності інтерпретації та
верифікації вже накопичених універсалій, а також на можливості і необхідності емпіричного пошуку нових універсалій. Вихід же за межі «внутрішньосистемної інтерпретації» виявлених явищ універсальності тягне за собою нові можливості як для пояснення
дії універсалій, так і для їх застосування на практиці, зокрема при навчанні іноземним
мовам (див., наприклад, [27: 70-88]. Підкреслюється і необхідність системного і послідовного врахування позамовних явищ і чинників, «оскільки соціальний вимір людської
комунікації базується на когнітивних процесах, а самі ці процеси можливо досліджувати
лише у соціальних виявах» [28: 17]. Наявність єдиної для різних культур універсальної «абетки людської думки», наявність однієї понятійної системи в основі семантичних
структур багатьох мов світу, а також незалежність понятійної бази від конкретної мови
є основою для подальших досліджень речення як комплексу структурно-семантичних
властивостей, обумовлених когнітивно. Когнітивна основа мовних універсалій, як правильно зауважує С. Пінкер, передбачає аналіз граматики як організованої системи, а не
як певного набору фактів, оскільки науково значущими є не факти як такі, а відношення / співвідношення між властивостями певних лінгвістичних явищ, які мають однаковий вияв у різних мовах.
Таким чином, огляд теоретичних джерел свідчить про актуальність комплексного
дослідження структури та семантики мовних явищ, зокрема речення, як спільної властивості різноструктурних мов, обумовленої закономірностями плину когнітивних процесів
в свідомості людини.
ЛІТЕРАТУРА
1. Левицкий Ю. А. Изменяющаяся лингвистика // Международная научная конференция Изменяющийся языковой мир. – Пермь, Пермский госуниверситет, ноябрь, 2001
– [Електронний ресурс] // Режим доступу до журналу: http://language.psu.ru/bin/view.
cgi?m=002&lang=rus
48

2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія [наукове видання] / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К., 2006. – 716 с., c.
629, 630
3. Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт теорії в сучасній англійській мові : монографія /
Ірина Борисівна Морозова. – Одеса: Друкарський дім, 2009. – 384 с.
4. Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика [Текст] / Виктория Николаевна Ярцева.
– М. : Наука, 1981. – 111 с.
5. Ярцева В. Н. Типологические универсалии и креолизация языка / В. Н. Ярцева
// Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – Т. 49. – № 6. – М., 1990. – С. 488.
[Режим доступу до тексту]: // Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». http://feb-web.ru/feb/feb/atindex/tindex19.htm
6. Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы к будущему. I (главы
1– 10) М., 2004. – 208 с.
7. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков [Текст] / Анна
Вежбицкая. – М. : Языки русской культуры, 1999. – XXII, – 780 c.
8. Wierzbicka A. Semantics: Primes and Universals. Understanding Cultures Through
Their Keywords).Understanding Cultures through Their Key Words (English, Russian, Polish,
German, and Japanese) / Wierzbicka A. – PDF. New York, Oxford University Press, 1997, 328
p // http://www.twirpx.com/file/241910/
9. Кубрякова Е. С. Язык и знание / Кубрякова Е. С. – М. : Языки славянской культуры,
2004. – 560 с.
10. Кубрякова Е. С. К проблеме ментальных репрезентаций / Кубрякова Е. С., Демьянков В. З // Вопросы когнитивной лингвистики. – М. : Институт языкознания; Тамбов : Тамбовский гос. университет им. Г. Р. Державина, 2007. – № 4. – С.8–16. [Електронний ресурс] // Режим доступу до тексту: http://www.infolex.ru.
11. Haspelmath, M. Parametric Versus Functional Explanations of Syntactic Universals –
MS, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. – 2006. – [Електронний
ресурс] Режим доступу до тексту: [PDF]
12. Haspelmath, Martin. Parametric versus Functional Explanations of Syntactic Universals
// in: T. Biberauer, Hg. The Limits of Syntactic Variation. Amsterdam: John Benjamins
Publishing Co., 2008. – P. 75–107.
13. Hauser, M. D., Chomsky, N., & Fitch, W. T. The faculty of language: what is it, who has
it, and how did it evolve? // Science, 2002. – No 298. – P. 1569–1579.
14. Hawkins John A., Language Universals and the Performance-Grammar Correspondence
Hypothesis. – 2008. [Електронний ресурс] Режим доступу до тексту: // http://lingo.stanford.
edu/sag/L204/Hawkins-LgUnivFinal.pdf
15. Chomsky N. Three factors in language design / Noam Chomsky // Linguistic Inquiry,
Volume 36, Number 1, Winter 2005, 1–22. – 2005 by the Massachusetts Institute of Technology
[Електронний ресурс] Режим доступу до тексту: http://www.biolinguistics.uqam.ca/
Chomsky_05.pdf
16. Chomsky N. Of minds and language: a dialogue with Noam Chomsky in the Basque
country / Noam Chomsky, Massimo Piattelli-Palmarini, Pello Salaburu, Pello Salaburu
Etxeberria, Juan Uriagereka. (edited by Massimo Piattelli-Palmarini, Juan Uriagereka, and
49

Pello Salaburu), Oxford: Oxford University Press, 2009.- 448 p. [Електронний ресурс] Режим доступу до тексту: // http://www.chomsky.info/books.htm
17. Chomsky N. Language and Problems of Knowledge. The Managua Lectures / Chomsky
N. [8th ed.]. – Cambridge (Mass.) : The MIT Press. – 1996. –205 p.
18. Pinker St. The Language Instinct. The new Science of Language and Mind / Steven
Pinker. – Penguin Books, 2000. – pp. 548.
19. Jackendoff R. The Architecture of the Language Faculty. Cambridge (Mass.), MA:
MIT Press, 1997. – pp. 262.
20. Jackendoff R. Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution –
Oxford/New York: Oxford University Press, 2002 [Електронний ресурс] Режим доступу до
тексту: http://www.cscs.umich.edu/~crshalizi/reviews/jackendoff-foundations/
21. Jackendoff, Ray. Language, Consciousness, Culture: Essays on Mental Structure (Jean
Nicod Lectures). Cambridge, Mass. : MIT Press, 2007. – pp. 403.
22. Jackendoff, Ray. Language, Consciousness, Culture: Essays on Mental Structure
(Jean Nicod Lectures) (Bradford Books) – Cambridge, Mass. : MIT Press , 2009. – 432
pp., 21 [Електронний ресурс] Режим доступу до тексту://http://mitpress.mit.edu/books/
chapters/026251253Xchap1.pdf; 026251253Xpref1.pdf
23. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов / Джозеф Г. Гринберг // Новое в лингвистике. –
Вып. 5. – Языковые универсалии. – М. : Прогресс, 1970. – С. 114–162.
24. Калинина Е. Ю. Нефинитные сказуемые в независимом предложении. Опыт типологического исследования. [Рукопись] : автореф. дис. … канд. филологических наук :
10.02.20 / Калинина Елена Юрьевна. – Москва, 1998. – 21 с.
25. Newmeyer, F.J. Possible and Probable Languages: A Generative Perspective on
Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, 2005 – 288 рр.
26. Croft W. Typology and Universals. – Cambridge University Press, 1994; 2002. – 368
рр. Режим доступу до тексту: 10[1].1.1.163.3811.pdf
27. Черноватый Л. Н. Психологические основы теории педагогической грамматики /
Л. Н. Черноватый. – Харьков: Основа. – 1992. – 245 с.
28. Яворська Г. М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс (методологічий, соціолінгвистичний, комунікативний аспекти). – Автореф дис..доктора філолог наук. 10.02.15 загальне мовознавство– Київ, 2000. – 36с.

50

УДК 81’23

Недашківська Т.Є.
(Житомир, Україна)

ПСИХІЧНЕ, ЛОГІЧНЕ І ЛІНГВАЛЬНЕ У ПАРАДИГМІ КАРТИНИ СВІТУ
У статті представлені асоціативні поля й асоціативні значення стимулів «авторитет» і «повага» у зіставленні з лексичним значенням відповідних слів. Дослідження
проводилося на основі методу вільного асоціативного експерименту.
Ключові слова: стимул, реакція, асоціація, асоціативне поле, асоціативне значення,
лексичне значення, вільний асоціативний експеримент.
В статье представлены ассоциативные поля и ассоциативные значения стимулов «авторитет» и «уважение» в сопоставлении с лексическим значением соответствующих слов. Исследование проводилось методом свободного ассоциативного
эксперимента.
Ключевые слова: стимул, реакция, ассоциация, ассоциативное поле, ассоциативное
значение, лексическое значение, свободный ассоциативный эксперимент.
The article presents the associative fields and associative value of stimulus “authority” and
“respect” in comparison with the lexical meaning of the words. The research was conducted by
the free associative experiment.
Key words: stimulus, reaction, association, associative field, associative meaning, lexical
meaning, free associative experiment.
Унікальність феномену мови пролягає насамперед у тім, що вона, будучи формою
існування мисленнєвої діяльності, а значить, невід’ємною частиною людської природи,
є універсальним комунікативним засобом, який забезпечує функціонування усіх сфер
індивідуального та суспільного життя людини. Аналіз та синтез мовних і мовленнєвих
процесів, що відбуваються у мисленні та психіці мовця, дає змогу отримати адекватний
матеріал для аналізу та синтезу відповідних мовних і мовленнєвих явищ. Невичерпним
джерелом для такого дослідження є асоціативний експеримент, результатом якого стає
встановлення асоціативних зв’язків, що виявляють не лише індивідуальне сприйняття
носіями мови навколишнього світу (рівень мовлення), а й узагальнене бачення його за
допомогою лінгвальних засобів (рівень мови).
Завданням перших асоціативних досліджень було вивчення індивідуальних особливостей людей. Поступово сформувався метод асоціацій. Виділення психолінгвістики в
окрему галузь науки розширюються можливості використання асоціативних експериментів. Так, Дж. Діз уперше експериментально встановлює та описує семантичні й асоціативні характеристики слова, І. Овчиннікова досліджує асоціативні процеси і виникнення висловлювань, В. Андрієвська вивчає особливості асоціацій і їх вплив на побудову
речень, Н. Болотнова на основі досліджень асоціативних зв’язків слів робить висновок,
що асоціативне поле слова віддзеркалює його комунікативний потенціал. Удосконалюють метод асоціацій О. Залевська, Н. Золотова, Ю. Караулов, Н. Подражанська, серед
українських дослідників – Н. Бутенко, О. Горошко, Д. Терехова, О. Холод та інші.
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Проте є аспекти, що залишилися поза увагою лінгвістів або мало досліджені. До
таких зокрема належить проблема реконструкції картини світу, встановлення семантичної структури слів різних семантичних груп тощо. Сприйняття людиною світу значною
мірою залежить як від мови, що забезпечує семантичний зв’язок між різними сферами
буття людини, так і від соціального середовища, в якому перебуває мовець, у тому числі
діалектного впливу. Такі розвідки асоціативним методом досі не проводилися, хоча могли б відкрити нові можливості у змалюванні психосоціолінгвістичного портрету мешканців різних регіонів України. Цим зумовлена актуальність дослідження.
Метою цієї статті є реконструкція семантичного поля стимулів авторитет і повага
у картині світу поліщуків, зіставлення асоціативного та лексичного значень цих понять
для розуміння специфіки сприйняття мовців.
Мова успадковується людиною як складова частина культури. Культура формується й виражається за допомогою мовних засобів, саме мова акумулює ключові концепти культури, перетворюючи їх на знакове втілення – слова. Утворювана мовою модель світу є суб’єктивним
образом об’єктивного світу, вона має риси людського способу світосприйняття [1].
Мовна картина світу формується на особливостях соціального і трудового досвіду
кожного народу. Ці особливості знаходять своє вираження у відмінностях лексичної та
граматичної номінації явищ і процесів, у сполучуваності тих чи інших значень, в їх етимології. У мові фіксується вся різноманітність творчої пізнавальної діяльності людини
(соціальної та індивідуальної). Саме людський фактор можна побачити у всіх мовних
утвореннях як у нормі, так і у відхиленнях та індивідуальних стилях [2].
Логічне осмислення, відчуття й оцінка (втілені насамперед у лексичній системі мови)
реального світу й усього, що привноситься в нього людською свідомістю, визначається
як національна мовна картина світу. Існує така кількість національно-мовних картин світу, скільки існує мов, кожна з яких відображає унікальний результат багатовікової роботи
колективної етнічної свідомості над осмисленням і категоризацією буття людини [3].
Національна мовна картина світу є результатом відображення колективною свідомістю етносу зовнішнього світу в процесі свого історичного розвитку одночасно з пізнанням цього світу. Зовнішній світ і свідомість – це два фактори, котрі породжують мовну
картину світу будь-якої національної мови [3].
Зовнішній світ, навколишня дійсність, або Всесвіт, іншими словами просторовочасовий континуум, сприймаються людьми як безкінечні та неперервні у просторі й
часі. Однак етнос (його буденна свідомість) безпосередньо сприймає лише малу частину просторового континууму (ареал свого мешкання) протягом малої частини часового континууму. Тобто на національну свідомість, яка створює первинну модель світу,
впливає тільки невелика частина просторово-часового континууму – природно-кліматичні умови ареалу мешкання, які існували в історичний період мовного становлення конкретного етносу. Єдність зовнішнього світу, як фактор, що визначає спільність
людської психології та мислення, на етапі формування національно-мовної картини
світу різних народів не існувала. Природно, що підлягати лексикалізації могло лише те,
що було присутнім безпосередньо в цьому середовищі. Значно пізніше наукове знання
зробило надбанням буденної свідомості багато фактів зовнішнього світу, які перебували
за межами безпосереднього сприйняття. Національно-мовна картина світу розширилася
за рахунок нових реалій [3].
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Унікальність вербального відображення світу визначається як особливостями національного складу мислення, так і об’єктивними, а іноді досить очевидними розбіжностями перших двох складових – природного середовища й матеріальної культури. Ці
дві складові просторово-часового континууму існують у кожного представника етносу в
безпосередніх відчуттях, тобто є, за термінологією Б. Рассела, сенсибіліями. Сенсибілії
є невід’ємною частиною ментально-лінгвального комплексу людини, інформаційними
цілісностями, які відповідають статусу інформем – базових одиниць ментально-лінгвального комплексу людини. “Інформема, яка пройшла через семіозис, – це інформема з
ім’ям, або концепт. Стаючи концептом, інформема суттєво змінює свій статус: вона є вже
надбанням не лише окремої людини, а й відповідної мови” [4].
В основі значення слова як мовного явища можуть бути не лише поняття, а й уявлення,
на що звертав увагу ще О. Потебня, а пізніше обґрунтовував Л. Виготський. Вербально
не виражені домовні уявлення створюють широкі можливості для різної інтерпретації
знань про світ і зумовлюють різне членування його одиниць, різних мовних способів
вираження зв’язків і відношень між ними [5].
Таким чином, структура мовної картини світу є однією з частин тричленної парадигми картини світу – психічної (домовної), логічної (концептуальної) та лінгвальної
(мовної). Відповідно кожний рівень структурується концептами, поняттями та значеннями [5], що взаємодіють і до певної міри штучно виокремлюються залежно від аспекту,
предмета й об’єкта дослідження.
Якою мірою національна картина світу обумовлюється локальним впливами, зокрема діалектним, поки лишається недостатньо з’ясованим. Безумовно, експериментальні
дослідження дадуть змогу визначити, наскільки суттєвим є вплив соціальних і територіальних діалектів на формування картини світу.
З метою реконструкції фрагмента мовної картини світу мешканців поліських районів
Житомирської області нами було проведено вільний асоціативний експеримент, у якому взяли участь 550 осіб без обмежень віку та роду діяльності. До стимульного списку
включено актуальні поняття морально-етичної групи, оскільки вони є важливими для
нашого суспільства, яке переживає період зміни політичного, соціального, економічного
влаштування, а у зв’язку з цим і зміни у свідомості.
До стимулів потрапили поняття авторитет і повага, розуміння мовцями яких значною мірою впливає на формування міжособистісних та суспільних відносин. Знання
структури семантичного поля цих стимулів може мати прикладне значення для психології, педагогіки, соціології, політології, іміджології, інформаційної політики тощо.
Лексичне запозичення авторитет цілком освоєне українською мовою і знайшло
власне місце у лексичній системі завдяки сформованій семантиці: Авторитет 1) тільки
одн., род. -у. Загальновизнане значення, вплив,.поважність (особи, організації, колективу,
теорії і т. ін.). 2) род. -а. Про особу, що користується впливом, повагою, заслуговує повного довір’я [6, с.8]. Компонентами лексичного значення є ядерні семи ‘загальновизнане’,
‘вплив’, ‘поважність’ (для 1-го лексико-семантичного варіанту значення) та ‘особа з такими характеристиками’ (для 2-го варіанта). Периферійні семи представлені у вигляді
незамкненого кола елементів, що практично не обмежують валентності поняття – ‘особи’, ‘організації’, ‘колективу’, ‘теорії’, ‘і т. ін.’. Цікаво, що периферійна сема ‘особи’ з
першого варіанта значення стає ядерною для другого.
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Як свідчить аналіз експериментальних результатів – 168 різних вербальних асоціацій, – асоціативне поле стимулу авторитет формується системою денотативних та конотаційного фрагментів, які ми називаємо семантичними сферами.
Найвагомішою за частотністю однієї з реакцій виявилася денотативна семантична сфера якісних характеристик поняття. Принаймні вона містить найчастотнішу реакцію ‘повага’ (42), а також відносно частотні ‘влада’ (9), ‘великий’ (6), ‘відомий’ (6).
Очевидно, для полісянина поняття авторитету асоціюється у першу чергу з особою (у
лексичному значенні це периферійний компонент), яка має бути наділена позитивними
якостями: ‘лідер’ (13), ‘популярність’ (4), ‘поважність’ (4), ‘порядність’ (3), ‘поважний’
(2), ‘головний’ (2), ‘добрий’ (2), ‘сильний’ (2), ‘розум’, ‘розумний’, ‘знання’, ‘лагідність’,
‘мудрий’, ‘відповідальність’, ‘справжній’, ‘умний’, ‘багатий’, ‘розсудливий’ (по 1) тощо.
Семантична сфера «суб’єкт та об’єкт» містить реакції, які називають носіїв ознаки.
Спостерігається внутрішній розподіл реакцій на ті, що називають професійну приналежність осіб, і ті, що не мають відношення до професійності, причому переважають перші.
Авторитетом мають бути наділені ‘директор’ (30), ‘начальник’ (13), ‘керівник’ (6), ‘шеф’
(2), ‘вчитель’ (7), ‘лікар’ (4), ‘декан’ (2), ‘президент’ (4), ‘методист’, ‘викладач’, ‘старший
повар’, ‘прораб’, ‘студент’, ‘депутат’, ‘бізнесмен’, ‘підприємець’ (по 1) тощо. Прикро,
що лише у двох опитаних авторитетом користується ‘колега’. Для окремих інформантів авторитетні особи асоціюються більшою мірою з відомими для не всіх, а лише для
опитуваного людьми: ‘Олена Іванівна’, ‘Сергій Іванович’, ‘О. Я. Павка’, ‘Іскоростенський’, ‘Президент Янукович’, ‘Арсеній Яценюк’ (по 1). Високу частотність має реакція,
що прямо пов’язана з периферійним лексичним компонентом ‘особи’ – ‘людина’ (14),
‘людина, на яку рівняються’, ‘людина, з якої можна брати приклад’, ‘зразкова людина’,
‘людина-керівник’, ‘людина, що має владу над іншими’, ‘впливова людина’, ‘головна
людина’, ‘персона’, ‘особа, яка керує’ (по 1). Об’єкти (у лексичному значенні компоненти ‘організації’, ‘колективу’) значно менш частотно представлені у реакціях: ‘школа’ (2),
‘університет’, ‘міська рада’, ‘армія’ (по 1).
Семантична сфера «сім’я» денотативного фрагмента асоціативного поля виявляє
специфіку сприйняття аналізованого стимулу опитаними полісянами. Принаймні реакції
інших груп інформантів у нашому експерименті (державні службовці, працівники культури і освіти, які репрезентують усі області України і АР Крим) не виокремлюються за
такою семантикою. Мабуть, патріархальні культурні традиції певною мірою формують
свідомість сучасної людини, для якої сімейні цінності можуть бути не на останньому
місці: ‘мама’ (23), ‘батьки’ (15), ‘батько’ (13), ‘тато’ (5), ‘сім’я’ (3), ‘родина’, ‘чоловік’
(4), ‘бабуся’ (2), ‘брат’ (2), ‘батьківський’ (2), ‘мій чоловік’, ‘дружина’, ‘тітка’ (по 1).
Близькими до цієї сфери вважаємо реакції ‘друг’ (4), ‘друзі’ (1), а також ‘я’ (4), щоправда
остання могла б розглядатися окремо, але низька частотність обмежує таку можливість.
З однією з ядерних сем лексичного значення (‘вплив’) перетинається незначна за
кількістю та частотністю реакцій семантична сфера «діяльність», яка віддзеркалює потенційні синтагматико-парадигматичні зв’язки стимулу, а також сприйняття опитаними поняття авторитет як пов’язаного з процесом певної діяльності, про що свідчать
асоціації, переважно представлені абстрактними поняттями: ‘вплив’ (4), ‘лідерство’
(4), ‘робота’ (3), ‘впливовість’, ‘завоювать’, ‘це керувати над всіма’, ‘керування’, ‘діяльність’ (по 1).
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Суто периферійною за коефіцієнтами частотності, але показовою за характером реакцій є денотативна семантична сфера «атрибут». Для сучасного полісянина авторитет
виявляється через низку супроводжувальних, частіше матеріальних, речей – ‘офіс’ (3),
‘посада’ (2), ‘великий будинок’, ‘фірма’, ‘джип’, ‘комп’ютер’, ‘контора’, ‘кабінет’ (по 1),
але важливо, щоб були ‘підлеглі’, ‘багато людей’ ( по 1), бо це призводить до того, що
з’являються ‘велич’, ‘признание’ (по 1) тощо.
На відміну від лексичного значення, в асоціативному завжди наявний конотаційний
фрагмент. Стимул авторитет викликає оцінні реакції широкого діапазону – від безумовно позитивних ‘сила’ (3), ‘дуже високий’, ‘найкращий’, ‘найвисокіший’, ‘приклад’
(по 1) до негативних ‘низький’, ‘тоталітарність’, ‘що воно таке’ (по 1). Окрему позицію
займають стилістично марковані елементи ‘мєсний (3), ‘крутий’ (3), ‘круто’ (2), ‘придурок’, ‘стоячий’ (по 1). На жаль, виникають асоціації, зумовлені нав’язаним через активізацію в інформаційному просторі інтересом до кримінальної сторони життя: ‘кримінал’
(2), ‘кримінальний (2), ‘бандит’, ‘банда’, ‘пахан’, ‘бугор’ (по 1).
Асоціативне значення стимулу авторитет формується у свідомості полісян комплексом строкатих у семантичному відношенні ядерних реакцій. Є підстави стверджувати, що на рівні мовлення в асоціативному значенні індивідуалізуються й конкретизуються найбільш актуальні для мовців семи лексичного значення, не обов’язково ядерні.
Так, асоціативне значення базується на одній з периферійних сем лексичного – ‘особи’:
‘директор’, ‘мама’, ‘батьки’, ‘людина’, ‘батько’, ‘лідер’, ‘начальник’. Ядерна сема лексичного значення ‘поважність’, яка відображає внутрішню сутність людини з авторитетом, трансформується у свідомості полісян у елемент без суфікса абстрактності ‘повага’,
що, очевидно, відображає почуття, внутрішнє сприйняття мовцем такої людини.
У опитаних вище зазначеної групи, сформованої за ознакою професійності, асоціативне значення концепта авторитет утворене єдиною ядерною реакцією ‘повага’. Але
відбувається зміщення кута зору в бік професійного сприйняття, що підтверджується
реакціями ‘керівник’ та ‘лідер’, які, хоч не стали ядерними, але за частотністю наближаються до них.
Питоме слово повага є стрижнем асоціативного значення стимулу авторитет, що
може бути свідченням того, який шлях пройшло запозичення у процесі семантичного
освоєння та яким чином семантика слів набула синонімічного значення. За словниковим визначенням, Повага -и, 1) Почуття шани, прихильне ставлення, що ґрунтується на
визнанні чиїх-небудь заслуг, високих позитивних якостей когось, чогось. || Вияв цього
почуття. || Діал. Авторитет. Засвідчувати повагу . •• З [великою (високою і т. ін.)] повагою — уживається як ввічлива формула наприкінці листа до кого-небудь. 2) Рідко. Солідність, серйозність. || у знач. прися. повáгою. Те саме, що пóвагом. 3) Діал. Рішучість.
4) Діал. Спокій. •• З повагою — а) шанобливо; б) поважно; в) повільно, не поспішаючи
[6, с. 992]. У структурі лексичного значення ключовою ядерною семою є ‘почуття шани’,
на формування якого впливають поняття, виражені периферійно: ‘визнання заслуг’, ‘позитивних якостей’. Утворення решти лексико-семантичних варіантів значення пов’язане
з осмисленням периферійної семи, оскільки саме завдяки її широкій семантиці стали
можливими рідко вживаний та діалектні змісти.
Стимул повага викликав 173 різні вербальні асоціації, а 25 з 550 опитаних не відреагували на це поняття. Денотативний фрагмент асоціативного поля, на відміну від
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конотаційного, доволі об’ємний, проте недостатньо чітко структурований, семантичні
сфери утворені великою кількістю периферійних реакцій, що являють собою абстрактні
поняття, хоча ядро поля виявляє прагнення мовців до конкретного сприйняття.
Найчіткіше окресленою попри велику кількість різних реакцій (58) є семантична
сфера «суб’єкт / об’єкт», тобто полісяни асоціюють одне з провідних моральних понять
з особою, до якої таке почуття відчувають. Ядерними стали реакції ‘батьки’ (53), ‘люди’
(30), ‘мама’ (12), ‘старші’ (22), ‘старість’ (16). Цікаво, що перевага надається сімейному оточенню, хоча вагомим компонентом є широкозначний ‘люди’, окремо виділяються
вікові характеристики. Це значною мірою перетинається з асоціативним полем авторитет і показує традиційну будову картини світу полісян із фундаментальним фрагментом «сім’я». Периферійні реакції посвідчують загальну картину: ‘бабуся’ (4), ‘дорослі’
(4), ‘люди похилого віку’ (2), ‘дорослі’ (2), ‘діти’ (4), ‘сім’я’ (2), ‘вік’ (2), ‘старі люди’,
‘папа’, ‘дружина’, ‘хороша людина’, ‘мій чоловік’, ‘до близьких’ (по 1) тощо. До кола
цих реакцій дотичні ‘друг’ (9), ‘друзі’, ‘друзів’, ‘товариші’ (по 1) та ін. Суб’єктами, які
викликають пошану, можуть бути люди з професійного оточення інформантів: ‘вчителі’
(6), ‘колеги’ (3), ‘викладач’, ‘відділ кадрів’, ‘шеф’, ‘директор’, ‘клієнт’, ‘педагог’, ‘учень’
(по 1). Поодинокі випадки реакцій, що відображали б суспільно-політичну значущість
поважних суб’єктів та об’єктів: ‘Батьківщина’ (2), ‘Президент’, ‘Кабінет міністрів’, ‘єврей’, ‘материнство’, ‘хліб’, ‘мова’, ‘воля’, ‘незалежність’ (по 1).
Семантична сфера «діяльність» представлена вузько. Інформанти вбачають можливості прояву поваги у процесах: ‘управління’ (8), ‘робота’ (4), ‘дія’ (2), ‘гарні відносини’
(2), ‘допомога’, ‘виконання’, ‘послуга’, ‘заповнювати документи’, ‘розподіл’, ‘управляти’, ‘керувати’, ‘праця’, ‘допомагати людям’, ‘стажування’, ‘інспектування’, ‘гарне ставлення’, ‘поступатись місцем в автобусі’ (по 1).
Лише периферійними реакціями представлена семантична сфера якісних характеристик поняття, причому доволі віддалених одне від одного семантично: ‘вміння’ (2),
‘віддача’, ‘порядок’, ‘якість’, ‘турбота’, ‘дотримання дистанції’, ‘особиста’, ‘проста’,
‘поважливий’, ‘охайний’ (по 1) та ін. Близькою до цієї сфери, але специфічною за семантикою є група реакцій, які можуть розглядатися як синонімічні до стимулу, оскільки
вони відносяться до поняття повага подібно до відношень множин, що перетинаються,
маючи спільну значеннєву частину: ‘пошана’ (12), ‘авторитет’ (11), ‘ввічливість’ (11),
‘відношення’ (6), ‘доброзичливість’ (6), ‘ставлення’ (5), ‘розуміння’ (4), ‘доброта’ (4),
‘шанобливість’ (3), ‘взаєморозуміння’ (3), ‘розум’ (3), ‘вихованість’ (3), ‘довіра’ (2),
‘честь’ (2), ‘взаємність’ (2), ‘заслуга’ (2), ‘тактовність’ (2), ‘людяність’, ‘шанування’,
‘взаємоповага’, ‘шанобливе відношення’, ‘самоповага’, ‘сприймання’, ‘увага’, ‘уважаю’,
‘уважають’, ‘виховання’, ‘шанувати’, ‘чесність’, ‘порядність’, ‘привітність’ (по 1) тощо.
Думаємо, ця ділянка асоціативного поля віддзеркалює особливості будови лексичного
значення (2-й, 3-й, 4-й варіанти, тим паче, що останні є діалектними).
На відміну від авторитету, повага не потребує для опитаних спеціальної атрибутики,
принаймні ця семантична сфера представлена лише двома реакціями – ‘офіс’ (3) та ‘бумага’ (1), щоправда перша наявна і в асоціативному полі стимулу авторитет.
Конотаційний фрагмент напрочуд вузький і містить переважно позитивні оцінки –
‘добре’ (2), ‘важливо’, ‘треба’, ‘сильна’, ‘круто’ (по 1), хоча є й окремі негативні – ‘хабарі’, ‘відсутня’, ‘монстр’ (по 1). Така будова конотаційного фрагмента на тлі значної кіль56

кості денотативних реакцій з семантикою важливих морально-етичних понять демонструє, що поняття повага є одним з визначальних у сприйнятті та розумінні опитаних.
Асоціативне значення стимулу повага не відтворює структури лексичного значення, оскільки ядерна сема ‘почуття шани’ представлена реакціями ‘пошана’, ‘авторитет’,
‘ввічливість’, які прагнуть, але не входять до ядра. Ядерні реакції ‘батьки’, ‘люди’, ‘старші’, ‘старість’, ‘мама’ опосередковано пов’язані з периферійними семами ‘визнання заслуг’, ‘позитивних якостей’, вони виявляють персоніфіковане сприйняття інформантами
абстрактних морально-етичних понять.
На відміну від полісян, група опитаних з різних теренів України сприймає стимул
повага у зв’язку з єдиною ядерною асоціацією ‘авторитет’, реакції ж ‘до батьків’ і ‘до
старших’ знаходяться на межі ядра й периферії.
Таким чином, вільний асоціативний експеримент з метою відтворення психолінгвосоціального портрету полісянина є продуктивним методом дослідження. Експериментальна розвідка дає змогу реконструювати мовну картину світу, у тому числі фрагмент,
пов’язаний зі специфікою часо-просторового континууму мовців. Результатом аналізу та
синтезу результатів експерименту стає реконструкція асоціативного поля й асоціативного значення актуальних для сучасної людини понять, зокрема морально-етичної сфери,
сприйняття та розуміння яких впливає на життя особистості й соціуму. Зіставлення лексичного й асоціативного значень демонструє збіги та розбіжності у їх будові в мовленні
та мові, а також потенційні можливості трансформації. Подальші розвідки поступово
розширюватимуть і уточнюватимуть деталі будови мовної картини світу та психолінгвосоціального портрету полісянина.
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МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
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ВЕДУЩИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ВО ВТОРОЙ КНИГЕ
ЛИРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ А.А. БЛОКА
Стаття присвячена дослідженню музичних образів, визначенню місця та функцій
звукових образів у структурі поетичного цілого.
Ключові слова: музичний образ, музично-поетичний синтез.
Статья посвящена исследованию музыкальных образов, определению места и функций образов звучания в структуре поэтического целого.
Ключевые слова: музыкальный образ, музыкально-поэтический синтез.
The article is devoted to research of musical images, determination of their place and
function in structure of poetic whole.
Key words: musical image, musical and poetic synthesis.
Русская литература ХХ века насчитывает немало писателей, для которых характерно
вслушивание в звуки мира. Среди них Вяч. Иванов, К. Бальмонт, В. Хлебников, А. Ахматова, А. Белый, О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. Цветаева, В. Маяковский и многие
другие. Однако, на наш взгляд, понятие музыкальность более всего применимо к творчеству А.А. Блока. Поэт гениально слышал жизнь, и, естественно, ее звуковой фон. Отсюда
его выдающаяся способность словами, словосочетаниями генерировать звуко-музыкальные ассоциации как у простых читателей его поэтических произведений, так и у музыкантов. К стихам А.А. Блока обращались композиторы-интеллектуалы, владеющие тонкой, мы бы сказали даже изощренной техникой. Отсюда оригинальность мелодического
языка, музыкальных тем, инструментального сопровождения, тембровых красок, игры
ритмов. Можно сказать, что А.А. Блок своим мастерством слова, помогал композиторам
саморазвиваться, подталкивал их к новым музыкальным открытиям. Л.В. Краснова пишет о А.А. Блоке следующее: “Погружаясь в звуки, чутко улавливая все оттенки могучей
симфонии жизни, Блок создал гармоническую картину звучащего мира, где все значимо
и символично, конкретно и в то же время обобщено” [1:96].
Сравнивая собственные музыкальные впечатления с реакцией А.А. Блока, задумываемся о том, настолько ли необходим явный и безоговорочно признаваемый самим поэтом
и окружающими “музыкальный слух”? Вспомним, что академик Б. Асафьев говорил о
музыке как о речи, черпающий свой материал и законы из той же жизни, проявлением
которой она является. И А.А. Блок признавал неограниченные отобразительные возможности музыки, но, очевидно, не пел и не музицировал на каком-либо инструменте�.
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Ограничивало ли это его в звуковосприятии действительности? Нет. Поэт многовариантно воспринимал “звоны”, “песню”, “мелодию”, “оркестр”, обладал способностью
осмысливать музыкальные впечатления, внутренне представлять образы звучания, “слуховые представления играли в творческом сознании поэта едва ли не большую роль,
чем представления зрительные” [2:231-232]. Не случайно в поэтических произведениях
А.А. Блока большую роль играют образы, содержащие в себе состояния звучания.
Поэтические произведения А. А. Блока многогранно варьируются различными звучаниями. Во второй книге на первый план выдвигаются инструментальные звуковые
представления (“лишь к твоей золотой свирели в черный день устами прильну”, “издали начинаем вникать в отдаленные трубы”, “томною свирелью вечернего дня”, “золотая запела труба”, “загремев под горой бубенцом”, “голосу тихой свирели”, “голос
меди колокольной”, “рога созывают стада”, “рокочет труба”, “завывает труба”, “завывает унылый смычок”, “чуть слышны колокола”, “звуки ангельской трубы”, “и долго
будут петь свирели”, “проклятый звонарь бил и будил колокольную медь”, “страшный
колокол будет вам петь”, “смолкли звоны”, “на голос твой колокола откликнулись вечерним звоном”, “и за вечерним перезвоном”, “ударил колокол”, “ты взмахнула бубенцом”, “и звенят, и гаснут в поле бубенцы”, “слушаем дальние трубы”, “гармоника,
гармоника! эй пой, визжи и жги!”, “какая-то свирель поет надрывно, жалко, тонко”,
“лишь заслышу издали скрипки”, “буду слышать скрипок аккорды” и под.); реже употребляются образы поющей природы (“очарованный музыкой влаги”, “поют переплески
далеких морей”, “ландыш пел”, “моря запевают о чуде”, “песню запела гроза”, “вьюжные трели”, “взлетающий бубен метели”, “и вихрь поет преданья старины”, “пела
тихая вода”, “поют ручьи” ,“как мне любо слушать вьюжную свирель”, “вьюгам певучим”, “влага звенела”, “ветер поет и пророчит”, “отзвучала ранняя весна” и под.).
Всего в нескольких случаях (больше 10) можно отметить образы “озвученной” неживой
материи (“позванивали латы”, “отзвенели упругие латы”, “стали звенящей и падающей”, “будем звенящими косами сочные травы срезать”, “сладки мне песни флюгарки”,
“звонкий топор”, “платье пело”, “поет, краснея, медь”, “песня дальних колес”, “голос
хриплой меди тонок”, “я красной медью зазвучу”).
Во 2-ой книге А.А. Блока много поэтических произведений, относящихся к описательной лирике. Причем описательные мотивы приобретают самостоятельную художественную ценность – поэт интересуется природой и бытом, независимо от своих эмоций.
Так, в поэтическом произведении «Взморье» мы найдем подробное описание моря:
			
Сонный вздох онемелой волны
			
Дышит с моря, где синий маяк
			
Указал морякам быстрины,
			
Растрепал у поднебесья флаг…
			
			
			
			

Я увидел Глядящую в твердь –
С неземным очертанием рук.
Издали мне привиделась Смерть,
Воздвигавшая тягостный звук.

			

Там поют средь серых камней ,
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В отголосках причудливых пен –
			
Переплески далеких морей,
			
Голоса корабельных серен [3 (2:39)].
И только изредка из-за внешних явлений выступает поэт со своими переживаниями (“Издали мне привиделась Смерть / Воздвигавшая тягостный звук”). Стихотворение
проникнуто лирической печалью, поднимающейся до патетического высказывания. Эта
основная тематика слегка оттенена вторжением совсем иного эпизодического материала
– описанием моря. Сцена отчаяния образует зону кульминации поэтического произведения.
Или в поэтическом произведении «Пляски осенние»:
			
Очарованный музыкой влаги,
			
Не могу я не петь, не плясать,
			
И не могут луга и овраги
			
Под стопою твоей не сгорать [3 (2:24)].
“Поющая природа” является параллелью к внутренне-эмоциональному содержанию
поэтического произведения.
Интересно отметить, что наиболее часто применяемый А.А. Блоком анимизирующий признак — это пение. Поэт предметам и отвлеченным понятиям приписывает свойства живого существа. У него все поет: ветер, вьюга, метель, мороз, вихрь, ураган и снег,
река, пена, влага, вода, струи, ручьи и переплески морей, сумерки, луч, рассвет, заря,
тьма и полночь, гром, гроза и звездный хор, латы и платье, сталь, медь, чугун и хрустали,
топор, колеса, винты и пропеллер, автомобиль, велосипеды, вагоны и рельсы, плечи и
глаза, сердце, душа, дух и мечта. При этом в связи с глаголом — метафорой поет употребляется и метафорический эпитет певучий — в применении к самым разнообразным
предметам: “вьюгам певучим”, “под грозой певучей”, “край певучий”, “в сердцах певучих”, “пугливых рук певучее кольцо”, “стан ее певучий”, “кровь переливается певуче”,
“певучая скрипка”, “певучие таинства белых ночей”, “певучая юность”, “всегда пою —
всегда певучий”, “певучий обман”, “певучий поток”, “певучая игра”, “певучая тишина”.
Поэтическое произведение «Настигнутый метелью» начинается образом звучания
“вьюга пела” – призывом, заряжающим стихотворение энергией и дающим ей толчок
для дальнейшего движения. Музыкальный образ – “вьюга пела” – воплощает образ мятежного порыва к счастью:
			
Вьюга пела
			
И кололи снежные иглы.
			
И душа леденела.
			
Ты меня настигла.
			
Ты запрокинула голову ввысь.
			
Ты сказала: “Глядись, глядись,
			
Пока не забудешь
			
Того, что любишь”.
			
И указала на дальние города линии,
			
На поля снеговые и синие,
			
На бесцельный холод.
			
И снежных вихрей подъятый молот
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Бросил нас в бездну, где искры неслись,
			
Где снежинки пугливо вились... [3 (2:217)].
Увлеченность, страстность — таковы определяющие черты поэтического произведения А.А. Блока «Крылья». Их и передает образ звучания. Поэт уместно применяет здесь
его (“песни вьюги”). Здесь раскрываются новые грани в образе героини: душевная сила,
решительность, предельная быстрота:
			
Крылья легкие раскину,
			
Стены воздуха раздвину,
			
Страны дальние покину.
			
Вейтесь, искристые нити,
			
Льдинки звездные, плывите,
			
Вьюги дальние, вздохните!
			
В сердце — легкие тревоги,
			
В небе — звездные дороги,
			
Среброснежные чертоги.
			
Сны метели светлозмейной,
			
Песни вьюги легковейной,
			
Очи девы чародейной... [3 (2:221)].
Следующее поэтическое произведение содержит новую портретную характеристику
Незнакомки. В стихотворении «Голоса» А.А. Блок раскрывает важнейшие качества Ее
— глубину ее мысли, твердость духа. Оно “прослаивается” образами звучания. Сначала
“вьюгами певучими”, “слушай снега”, затем “поют боевые рога”. В поэтическом произведении образ звучания “вьюгами певучими” — первый “музыкальный портрет” Незнакомки, которая является перед мистическим взором поэта:
					
Он
			
Нет исхода вьюгам певучим!
			
Нет заката очам твоим звездным!
				
Рукою, подъятой к тучам,
				
Ты влечешь меня к безднам!
					
Она
			
Я укачала
			
Царей и героев...
			
Слушай снега!
			
Из снежного зала,
			
Из надзвездных покоев
			
Поют боевые рога! [3 (2:232-233)].
Во 2-й книге на передний план вместе с образами поющей природы выступают образы музыкальных инструментов. Изменчивость звукового мира безусловна для поэта.
Звук каждого инструмента у А.А. Блока мог изменяться. Как указывает Л. Гервер, «изменчивость “голосов” блоковского “оркестра” приводит к парадоксальной ситуации.
Визг, вой, вопль, гром, звон, зов, пение, плач, рев, рыдание, стон, треск… – этот словарь,
может быть, впервые с такой настойчивостью примененный для обозначений инструментального звучания имеет определяющее значение. Для Блока … важнее, как звучит,
а не что» [4:98].
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Музыкальные инструменты в структуре поэтических произведений выполняют различные функции, например, помогают созданию фона событий:
		
Вот явилась. Заслонила
		
Всех нарядных, всех подруг,
		
И душа моя вступила
		
В предназначенный ей круг.
		
		
		
		

И под знойным снежным стоном
Расцвели черты твои.
Только тройка мчит со звоном
В снежно белом забытьи.

		
		
		
		

Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля…
Душишь черными шелками,
Распахнула соболя…

		
И о той ли вольной воле
		
Ветер плачет вдоль реки,
		
И звенят, и гаснут в поле
		
Бубенцы, да огоньки?
				
		
Так пускай же ветер будет
		
Петь обманы, петь шелка!
		
Пусть навек не знают люди,
		
Как узка твоя рука! [3 (2:254-255)].
В стихотворении «Вот явилась. Заслонила…» звуковой сюжет дублирует смысловое развитие: характер любви лирического героя неразрывно связан с образами звучания
мчащейся “со звоном” тройки, звуком бубенцов, плачущим ветром.
С помощью музыкальных образов в поэтических произведениях А.А. Блока передается духовное возрождение героя и предчувствие любви. Музыка фокусирует и чувство
наслаждения, и чувство радости:
Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне,
Улыбнулась пришедшей весне!
Жил я в бедной и темной избушке моей
Много дней, меж камней, без огней,
Но веселый, зеленый твой глаз мне блеснул –
Я топор широко размахнул!
Я смеюсь и крушу вековую сосну,
Я встречаю невесту-весну!
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Пусть над новой избой
Будет свод голубой –
Полно соснам скрывать синеву!
Это небо – твое!
Это небо – мое!
Пусть недаром я гордым слыву!
Жил в лесу как во сне,
Пел молитвы сосне,
Надо мной распростершей красу.
Ты пришла – и светло,
Зимний сон разнесло,
И весна загудела в лесу!
Слышишь звонкий топор? Видишь радостный взор,
На тебя устремленный в упор?
Слышишь песню мою? Я крушу и пою
Про весеннюю Сольвейг мою!
Под моим топором, распевая хвалы,
Раскачнулись в лазури стволы!
Голос твой – он звончей песен старой сосны!
Сольвейг! Песня зеленой весны! [3 (2:98-99)].
Средствами музыкальной образности поэт отождествляет два эмоционально-образных плана стихотворения: “Сольвейг – песня зеленой весны”, сравнивая голос Сольвейг
с “песней старой сосны”. В целом звукосмысловую логику поэтического произведения
можно представить следующим образом: смех – пение – гул весны – звонкий топор – песня – голос Сольвейг как самые светлые страницы воспоминаний. Образ любви развивается на фоне пришедшей весны, обновляющей природу: то вырастает из “звонких” звуков
топора, то доносится песней (“пел молитвы сосне”, “слышишь песню мою”, “я крушу и
пою”, “распевая хвалы. / Раскачнулись в лазури стволы”). Таким образом, музыка одновременно является и реалистическим явлением сама по себе, и средством, создающим
необходимое настроение. Отсюда возникают разные оттенки звучания музыки, необходимые для понимания поэтики всего текста.
По мнению А.А. Блока, словесное описание могло эксплицировать только незначительный, минимальный слой человеческих переживаний. И только музыка созвучна
человеческой душе. Объявляя музыку искусством более совершенным, чем поэзия, поэт
отмечал: “Дойдя до предела своего, поэзия, вероятно, утонет в музыке…” [5:150]; “Нет
ничего нужнее музыки на свете… Только музыка необходима”, – писал А.А. Блок в дневнике [3(7:216)].
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Эмоциональная окрашенность образа звучания (“свирель поет надрывно, жалко,
тонко”) связана со смыслом поэтического произведения «Всю жизнь ждала. Устала
ждать…». Между поэтическим и музыкальным образами существует безукоризненное
соответствие: средства мелодической выразительности определяются, в первую очередь,
логикой и смыслом поэтического текста. Негативное, мрачное начало воссоздается характером музыкального образа (con agitarione, angosciosamente, appena, appenato):
Всю жизнь ждала. Устала ждать.
И улыбнулась. И склонилась.
Волос распущенная прядь
На плечи темные спустилась.
Мир не велик и не богат –
И не глядеть бы взором черным!
Ведь только люди говорят,
Что надо ждать и быть покорным…
А здесь – какая-то свирель
Поет надрывно, жалко, тонко:
«Качай чужую колыбель,
Ласкай немилого ребенка…»
Я тоже – здесь. С моей судьбой,
Над лирой, гневной, как секира,
Такой приниженный и злой,
Торгуюсь на базарах мира…
Я верю мгле твоих волос
И твоему великолепью.
Мой сирый дух – твой верный пес,
У ног твоих грохочет цепью…[3 (2:286)].
В некоторых произведениях А.А. Блока максимально разделенные по диапазону мелодические линии сближаются, чтобы в момент пересечения привести к такому динамическому состоянию, как фортэ (f), фортиссимо (ff) и сфорцандо (sf), что вызывает ассоциации с полифонической музыкой. Предвещая беду, разносятся звуки – удары колокола.
Сквозь звон колоколов доносятся лирические интонации. Такое наложение, образующее
резко диссонантное сочетание в стихотворении «Твое лицо мне так знакомо…», усиливает мрачный колорит произведения (“На голос твой колокола / Откликнулись вечерним
звоном”). Слияние и взаимопроникновение обоих “партий” вызвано усилением общего
настроения, углубляет психический реализм всего произведения. Часто обрывающиеся
многоточием фразы способствуют исключительно напряженной экспрессии:
Я приближался – ты сидела,
Я подошел – ты отошла,
Спустилась к речке и запела…
На голос твой колокола
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Откликнулись вечерним звоном…
И плакал я, и робко ждал…
Но за вечерним перезвоном
Твой милый голос затихал… [3 (2:138].
Представленная интерпретация динамического развертывания сюжета, зафиксированная в рассмотренных поэтических текстах, характерна для всего творческого наследия А.А. Блока.
В стихотворении «Поединок» образ звучания колокола первой строфы близок и одновременно контрастен образу из седьмой строфы поэтического произведения «Поединок» (“В песнях…весна”, “Бейся…звон”). Родственность образов проявляется в общем
направлении движения и использовании одного и того же музыкального инструмента.
Однако второе появление образа контрастирует с первым в динамическом отношении
(первый звуковой образ звучит piano, второй – forte), по общему характеру, настроению
(первый звуковой образ – песенный, второй – маршеобразный):
		
Дни и ночи я безволен,
		
Жду чудес, дремлю без сна.
		
В песнях дальних колоколен
		
Пробуждается весна…
			
<…>
		
Я бегу на воздух вольный,
		
Жаром битвы утомлен…
		
Бейся, колокол раздольный,
		
Разглашай весенний звон! [3 (2:144-145)].
В полном единстве с музыкальным “подвижным” образом находится образ поэтический. Именно образ звучания энергично содействует выявлению активного начала, стимулирует рост общей динамики текста:
			
И под знойным снежным стоном
			
Расцвели черты твои.
			
Только тройка мчит со звоном
			
В снежно-белом забытьи.
			
			
			
			

Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля…
Душишь черными шелками,
Распахнула соболя…

			
			
			
			

И о той ли вольной воле
Ветер плачет вдоль реки,
И звенят, и гаснут в поле
Бубенцы, да огоньки?

			
			

Так пускай же ветер будет
Петь обманы, петь шелка!
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Пусть навек не знают люди,
Как узка твоя рука!

			
Как за темною вуаль
			
Мне на миг открылась даль…
			
Как над белой снежной далью
			
Пала темная вуаль… [3 (2:154)].
Тесная взаимосвязь поэтических и музыкальных образов в поэтической “практике”,
рождает интересные решения. Звуковой образ является важной стороной организации
стиха, тесно связан и обусловлен содержанием и направлен на выявление смысловых
нюансов поэтического текста. А.А. Блок говорил: “… нужно учиться безукоризненному и музыкальному чтению стихов, ибо музыкой стиха романтики выражают гармонию
культуры; стих есть знамя романтизма, и это знамя нужно держать крепко и высоко” [3
(6:371)].
Часто музыкальный образ переплетается с немузыкальными звуковыми образами,
создавая дополнительный оттенок “диссонирующего созвучия”:
		
Потеха! Рокочет труба…
		
Гадалка, смуглее июльского дня,
		
Бормочет, монетой звеня,
		
Слова, слаще звуков Моцарта.
		
		
		
		

Кругом возрастающий крик,
Свистки и нечистые речи,
И ярмарки гулу – далече
В полях отвечает зеленый двойник.

		
В палатке все шепчет и шепчет,
		
И скоро сливаются звуки… [3 (2:66)].
Анализ поэтических текстов А.А. Блока невозможен без учета способов усиления
музыкальной выразительности, позволяющих актуализировать различные “приращения смысла”, установить “тональность”, образно-стилевые доминанты. Взаимозависимость звуковых и смысловых образов устанавливается благодаря синтезу музыкальных
средств выразительности.
Итак, литературное наследие А.А. Блока прочитывается сквозь призму музыкального восприятия. Такое прочтение, на наш взгляд, открывает некоторые новые нюансы
творчества поэта.
ЛИТЕРАТУРА
1. Краснова Л.В. Поэтика Ал. Блока: очерки / KВ. Краснова. – Львов: Издательство
Львовского университета, 1973. – 230 с.
2. Глебов И. Блок в музыке // Классики и современные писатели на вечерах художественной литературы и общественно-революционных праздниках / Игорь Глебов. – Иваново – Вознесенск: Основа, 1927. – С. 231-234.
66

3. Блок А. Собрание сочинений / Александр Блок. – М.-Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1960-1963. – (Сочинения: в 8 т.).Блок А.
4. Гервер Л.Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (Первые десятилетия ХХ в.) / Лариса Львовна Гервер. – М.: Индрик, 2001. – 248 с.
5. Записные книжки / Александр Блок. – М.: Художественная литература, 1965. –
663 с.
Список специальных терминов
Angosciosamente –
Appena –
Appenato –
Con agitarione –
Forte –
Fortissimo –
Piano –
Sforzando –

тревожно, беспокойно.
едва, еле-еле.
страдая.
возбужденно, взволнованно.
(итал., букв. – громко; сокращен. обознач. f) – одно из
важнейших динамических обозначений.
(итал., букв. – очень громко; сокращен. обознач. ff) – одно из
важнейших динамических обозначений.
(итал., букв. – тихо; сокращен. обознач. P) – одно из важнейших
динамических обозначений.
обозначение, предписывающее более громкое исполнение звука
или аккорда, при котором оно стоит.
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Семантика цвето- и светообозначений
в портретах Петера Альтенберга
Стаття присвячена аналізу елементів імпресіоністичного методу в новелах австрійського письменника кінця ХІХ – початку ХХ ст. Петера Альтенберга. Досліджуються особливості семантики кольоративів та лексем на позначення світла, аналізується їх роль у створенні портретних імпресій.
Ключові слова: літературний імпресіонізм, кольоративи, лексеми на позначення
світла, портрет.
Статья посвящена анализу импрессионистического метода в новеллах австрийского писателя конца ХІХ – начала ХХ века Петера Альтенберга. Рассматриваются
особенности семантики цвето- и светообозначений, анализируется их роль в создании
портретных импрессий.
Ключевые слова: литературный импрессионизм, светообозначение, цветообозначение, портрет.
The article focuses on the elements of the impressionistic method in short stories of the
XIXth-XXth century Austrian writer Peter Altenberg. The author studies the peculiarities of
color and light vocabulary and its role in creating impressionistic portraits.
Key words: literary impressionism, color and light vocabulary, portrait.
Движение французских художников-импрессионистов конца ХІХ века оказало серьезное влияние на развитие искусства многих стран. В 80-е годы в Германии и Австрии
ключевую позицию занимал натурализм, но уже к концу столетия его сменил импрессионизм, воспринимавшийся «как самое характерное воплощение «конца века» [1: 158].
Именно в Германии были сделаны попытки теоретического осмысления импрессионизма (Р.Гаманн, О.Вальцель). Среди ведущих берлинских художников-импрессионистов искусствоведы называют М.Слефогта, Л.Коринта, М. Либермана. Интересно, однако, то, что в указанных странах самые большие достижения импрессионизма связаны не
с живописью, а с литературой. В Германии импрессионистические тенденции отмечены
в ранней прозе Т. Манна, А. Гольца, И. Шлафа, в поэзии Р. Демеля и Д. Лилиенкрона.
© Прадивлянная Л.Н., 2012
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В Австрии импрессионизм проявился особенно ярко (группа «Молодая Вена»). Главой венской школы стал хорошо знакомый с достижениями французских живописцев и
литераторов писатель и теоретик литературы Герман Бар, который пропагандировал в
Австрии новое искусство и сформулировал теорию импрессионизма. По мнению Бара,
в импрессионизме многое соответствовало австрийскому, в особенности венскому, душевному складу: способность отдаваться настоящему моменту и тонко его чувствовать,
незначительная роль деятельной воли, созерцательность, направленная на анализ многообразной игры настроений и переживаний.
Характерные черты импрессионистической поэтики – эскизность, фрагментарность,
исчезновение характера, сюжета, эмоциональный принцип организации материала
[1:171] прослеживаются в творчестве раннего Р.М. Рильке, Г. Гофмансталя. В творчестве
А. Шницлера импрессионизм ярко проявился в драматургии и лишь тенденцией, хотя и
достаточно заметной, - в новеллистике.
Среди ключевых фигур венского модерна называют Петера Альтенберга – автора
импрессионистических зарисовок, в творчестве которого идеи Р.Бара «получили наиболее адекватное художественное воплощение» [2:349], а импрессионизм проявился «в
чистом виде» [3:210]. Художественное своеобразие малой прозы П.Альтенберга составляет «тяготение к фиксации впечатлений окружающего мира и воссоздание во фрагментах цельной картины мира» [4:92]. Мировоззрение автора особенно ярко проявилось в
портретных импрессиях – развернутых, описывающих как внешность героя, так и его
внутренний мир, а также в портретах-штрихах, сосредоточенных на деталях внешности
(глазах, руках, волосах) или одежды.
Лексемы цветовой и световой семантики играют важную роль в создании портретных описаний. П. Альтенберг – замечательный колорист. Как и художники-импрессионисты, он умеет «нарисовать» портрет в одной цветовой гамме, например, розовой: „Das
kleine Mädchen hatte ein rosenrothes Kleid an. Die rundlichen Arme waren nackt und der
Hals, die rosigen Beine auch“ [5:53], а также в экспрессивно-контрастной: „(Kleider). Zum
Beispiel eines aus braunrosa Seide mit…hellgrüner Stickerei“ [5:23].
Некоторые визуальные портретные импрессии напоминают технику живописцев. Рассмотрим пример: „Der Leutnant hatte rothe Aufschläge, das Fräulein neben ihm
hatte rothe Wangen, die Braut erröthete, so oft der Bräutigam sie küsste und der rothseidene
Lampenschirm überfluthete den Raum mit rothem feurigen Dunste. Nur die junge Hausfrau
war bleich. Sie hatte diese ganze „Symphonie in Roth“ componirt“ [5:57]. Описание в одной
цветовой гамме (в данном примере – «симфония в красном») создается многократным
повтором колоративов с семой красного цвета разных частей речи - rothe, rothseidene,
erröthete, Roth, цветовое впечатление усилено лексемой световой семантики – feurig,
актуализирующей избыточную сему яркого красного цвета (feurig - glühend, brennend,
feuerrot [7]) в словосочетании rothem feurigen Dunste, которое в контексте с метонимией
der rothseidene Lampenschirm überfluthete den Raum создает впечатление цветовой дымки, лежащей на людях и предметах. Колористическая импрессия подчеркнута «бледным» пятном (die junge Hausfrau war bleich).
Исследователи творчества П. Альтенберга считают цветовую насыщенность характерной чертой его прозы. Так, Е.В. Маркина пишет: «Широта цветовой гаммы, склонность автора к словесной передаче красок и переходов тона, детально точные описания
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переменчивой игры света и тени, оттенка неба, моря, платья, блеска драгоценного камня
составляют одну из самых привлекательных особенностей произведений Альтенберга»
[4:94].
Специально фокусируясь на описании цветового фона, автор прибегает и к художественной терминологии: „Fräulein Margarethe sitzt in ihrem Zimmerchen mit der kühlen
Oktoberluft, den dunkelbraunen Tapeten mit den tausendgepressten goldenen Chrysanthemen
und dem staubigen hellbraunen Thonofen mit den Goldlinien. Auf ihrem Antlitz liegen die
Farben des „pleinair“ [5:41]. Портрет девушки дан на фоне комнаты, «нарисованной»
в коричнево-золотистых тонах, соответствующих цветовой гамме октября – сочетание
mit der kühlen Oktoberluft несет не только тактильную характеристику прохлады, но и
ассоциативно вызывает визуальные, колористические образы. В данном примере особенно экспрессивной становится метафора: на ее лице лежали краски пленэра. Как уже
не раз указывалось, пленэр - это живописная техника изображения людей и предметов
при естественном свете, которой широко пользовались художники-импрессионисты.
Этот термин также используется для обозначения адекватного отражения красочного
богатства натуры, всех изменений цвета в естественных условиях, при активной роли
света и воздуха. В данном портретном описании создается колористически насыщенная
импрессия.
Мир женской психики – одна из любимых тем Питера Альтенберга. Писатель крайне
редко описывает мужчин, его новеллы наполнены женскими портретами. Важными деталями портретных импрессий являются волосы, руки, глаза.
Описания волос в портретах, написанных П.Альтенбергом, не отличаются цветовым
разнообразием: „Katуa saß da, mit ihren goldenen Haaren “ [5:23], „Die junge Dame…hat
braune wellige feine Haare“ [5:39], „ein junges Mädchen mit aschblonden Haaren“ [5:54].
Однако в них часто присутствует световой элемент. Так, он проявляется в описании волос через метафорический колоратив goldenen, имеющий сему блеска в семантической
структуре (Gold - rötlich gelb glänzendes, weiches Edelmetall [7]), через световой компонент hell в композитах „ein ganz junges Mädchen, mit hellblonden seidenen Haaren“ [5:12],
через синкретический штрих: „Das Kindermädchen mit den hellblonden seidenen Haaren“
[5:59], где эпитет seidenen эксплицирует идею гладкости и сияния, блеска. Наконец,
встречаем сравнение: „Hell war sie, hell, die kleine Königin! Wie die gelbe Sonne waren ihre
Haare und der Antlitz wie ein Rosenblatt!“ [5:36]. Сравнение волос с желтым солнцем несет свето-цветовую характеристику, а также положительную коннотацию, которая подтверждается сравнением лица с лепестком розы – одновременно указывая на нежный
розовый цвет. В данном контексте восклицание автора Hell war sie, hell в целом описывает «светлые» черты внешности героини, а также указывает на его отношение к героине
– восторг. Еще один синестетический штрих „Flachsblonde Haare“ [5:25], где компонент
Flachs имеет визуальную и тактильную сему (flachsblondes Haar — льняные волосы (напоминающие лён по цвету и мягкости)).
Импрессионистичность портретных характеристик проявилась в их метафоричности, особой динамике описаний. Восторгающийся волосами Альтенберг делает их
живыми: „Vielleicht ist es „Schönheit umsonst“…So sprechen es die goldenen Haaren aus“
[6:167], „Sie sah aus wie ein Zwanzigjähriger, der blonde Locken schüttelt und jauch“ [5:33].
Через образ говорящих, ликующих волос автор вербализует свое визуальное впечатле70

ние от здоровых блестящих волос. Одновременно они подвижны, как живые существа:
„er…liess seine schwarzen Locken im Morgenwinde spielen“ [5:48].
Рассмотрим пример: „Einmal schläft Paulina ein…Ihre braungoldenen Haare bleiben
wach und schimmern“ [6:179]. Данное описание передает субъективное впечатление наблюдающего автора о волосах женщины, как будто живущих своей независимой от их
хозяйки жизнью: она спит – они бодрствуют. Импрессионистический портрет метафорично-динамичен и наполнен светом: идея сияния, блеска эксплицирована в цветовом
компоненте - goldenen Haare, в глаголе световой семантики – schimmern, а также в предикате bleiben wach, который в данном контексте создает впечатление живых, активных
волос и приобретает новое окказиональное наполнение – сверкать, переливаться.
Цветовые доминантные характеристики внешнего портрета часто сообщают читателю дополнительную информацию о персонаже, приобретают символическое значение. Так, тусклые, бледные тона в одежде и чертах девушки свидетельствуют о некоторой блеклости ее аристократической натуры: „ein junges Mädchen mit aschblonden
Haaren und einem bleichen edlen Antlitz.Sie trug einen mattbraunen Strohhut mit weissen
Chrysanthemen“ [5:54], а розовые – полноте жизненной энергии: „Sie war fest und rosig
wie eine Knorpelkirsche. Sie strotzte von guten gesicherten Kräften“ [6:59], „Margueritta
war die rosige Morgenröte“ [5:8]. В последних примерах цветовой признак усилен через сравнение с вишней (Kirsche - kleine, runde, meist rote Frucht [7]) и метафорическое сравнение с утренней зарей (Morgenröte - rote, rötliche Färbung des Himmels bei
Sonnenaufgang [7]).
Интересно, что в портретных описаниях П. Альтенберг достаточно часто «обесцвечивает» своих героинь, предпочитая такую лексику, как bleich (sehr blass; ohne die
normale natürliche Farbe, von sehr heller, weißlich gelber Färbung – [7]): „die Andere…die
bleiche zarte / вторая…бледная, нежная“ [5:8], blass (ohne die natürliche frische Farbe; im
Farbton nicht kräftig; hell, matt – [7]): „Wie blass Du bist und zart, Rosamunde--- ! Vorfrühling
in Deine milden Prächten!“ [6:57].
Сравнения помогают передать впечатления автора, а также его отношение к героиням: „Rosamunde – warum bist Du so blass und zart?! Durchleuchtet bereits Deine Seele den
Leib, wie eine innere Sonne, welche Alles bleichte?“ [6:57]. Это портрет, в котором общее
впечатление о внешности героини (blass) смешано с нежным чувством (zart) наблюдающего автора и его восприятием внутреннего мира девушки (Durchleuchtet bereits Deine
Seele den Leib). Мелиоративная коннотация и сочувствующий тон дополняются сравнением ее души с внутренним все обесцвечивающим солнцем.
В своих миниатюрах Альтенберг фиксирует впечатления и мимолетные мысли,
набрасывает смутные контуры мелькающих перед ним людей, случайно услышанные
фразы из их разговоров. Автор любит описывать не столько окружающую природу и
вещи, сколько людей, но превращает их в цветные пятна. Для этого писатель включает в портреты и описания одежды. Платья, пояса, шляпки Альтенберговских героинь
зачастую превращают портретные зарисовки в пастозные картины, покрытые яркими
многоцветными пятнами, как, например, в описании отдыхающих у озера людей: „ An
den meisten Tischen auf dem in den See rund vorspringenden Plateau schimmerte es weiß und
lila oder weiß und grün. Das waren die Modefarben. Aber es gab auf dieser weiten Fläche von
feinen Stoffen, gelbem Stroh, französischen Blumen, Eulen und Straussfedern, auch rostrote
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und stahlblaue seidene Flecken und ganz hellbraune aus Rohseide wie Milchkaffe, mit matten
schottischen Bändern“ [5:22]. Импрессия построена на приеме метонимии, роль людей
сводится до ярких пятен «модных» оттенков. Легкая зыбкость цветного полотна и расплывчатость рисунка передаются через предикат schimmern.
Лексемы именно световой, а не цветовой семантики часто используются для создания не только внешнего, но и внутреннего портрета героев (а чаще героинь) рассказов
П. Альтенберга: „Senkst Du deinen Blick, den müden, dunklen, in die weißen Tage deiner
Kindheit?“ [5:32]. Контрастное соположение: темный, усталый взгляд сейчас – светлые,
белые дни детства – подчеркивает изменения и в жизни героини, и в ее душевном состоянии. Цветообозначение weiß в необычном сочетании weißen Tage deiner Kindheit метафоризуется и приобретает новое наполнение – радостные, беззаботные (дни). Рассмотрим
еще один пример: „Die Comtesse erlosch. Sie verschwamm gleichsam mit dem dunkelbraunen
seidenen Hintergrunde der Loge, wurde wie Dämmerung, zerrann, verlöschte“ [5:38]. Данная
визуальная импрессия создана рядом «бессветных» лексем: графиня потухла (erlosch),
она расплылась в контуре и слилась с темно-коричневым ложем (verschwamm), погасла и
растаяла, как полусумрак. Субъективное впечатление подчеркнуто лексемой gleichsam –
как будто. Импрессионистически размытый портрет точно следует технике французских
художников – роль графини сводится до пятна на темном фоне (субъективное впечатление этого импрессионистически размытого портрета подчеркнуто лексемой gleichsam
– как будто).
Наиболее, однако, интересным аспектом в портретных импрессиях являются зарисовки внутреннего мира, ощущений героев рассказов. Важным компонентом таких
описаний, как и в других языках, является лексика световой семантики, что, очевидно,
вызвано универсальными ассоциациями – свет-добро, темнота-зло.
Таким образом, импрессионистическое мировидение закономерно проявилось в стилистике портретных зарисовок П. Альтенберга. В текстах встречаются как развернутые
портретные описания, так и портреты-штрихи. Импрессионистичность портретных
характеристик проявилась в их многокрасочности, метафоричности, особой динамике
описаний. Значительную роль в них играют светообозначения, универсально ассоциируясь: свет - с добром, тьма – со злом. Внешне многие из них напоминают цветные пятна,
хотя имеют достаточно серьезное наполнение – в первую очередь, интерес к психике
человека. Поэтому большинство портретов не просто описывают внешность персонажа,
но дают представление о его внутреннем мире.
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ИМАГОЛОГИЯ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛИНГВИСТИКИ
В филологической науке Украины формируется новое направление исследований –
имагология. Впервые оно обозначено в трудах прежде всего Д.С. Наливайко [3; 4] и В.В.
Орехова [5; 6]. Последний определяет имагологию следующим образом: отрасль сравнительного литературоведения, изучающая литературные образы (имиджи) национальных
государств, народов [6; 7].
Нарастающая глобализация мира обострила внимание народов друг к другу. Наша
наука ответила на вызовы времени созданием новых направлений (лингвокультурология,
теория коммуникации, межкультурная коммуникация), актуальность которых ни у кого
не вызывает сомнений. Тем не менее существует аспект взаимодействия стран и народов, который не получил еще должного изучения: как тот или иной народ видит другой и
наоборот. Образ народа или страны в сознании другого народа формируется под воздействием трех основных факторов: 1) объективные причины (исторические, политические,
социальные); 2) субъективные факторы (личные авторские впечатления, переживания);
3) традиционные представления, стереотипы [6; 7]. Все указанные факторы и причины
обязательно вербализируются, что дает основания для лингвистической имагологии.
Общаясь с представителями других народов, мы обязательно их оцениваем, экстраполируя свое мнение на народ в целом. Так, наши далекие предки всех иностранцев
называли немцами (т.е. немыми), поскольку они не умели говорить по-русски, пустыня
представлялась абсолютно пустой, и только в последнее время, когда «страсть к перемене мест» обуяла наш народ, мы узнали, что в пустыне живут интереснейшие племена бедуинов, туарегов и др., там есть животный и растительный мир. Представления о других
народах и странах отражены в художественных произведениях, мемуарной литературе,
публицистике, описаниях путешествий, на бытовом уровне – в анекдотах. Все мы с
детства знаем: «Встретились немец, француз и русский…». В итоге немец педантичен,
француз легкомыслен и любвеобилен, русский способен подковать блоху, правда, после
этого она перестает прыгать.
© Иванова Л.П., 2012
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Наши коллеги поместили имагологию в сфере сравнительного литературоведения:
рассматриваются сюжеты, герои, мифология и т.д. Так, например, В.В. Орехов посвятил
две монографии анализу образа России во французской литературе и, с другой стороны,
образа Франции в русских художественных и мемуарных текстах.
В лингвистике пока такого рода работ нет. В 2004 г. мы выпустили монографию
«Кавказ в русском языковом сознании XIX – XX столетий» [2], однако термин имагология еще употреблен не был. Наш опыт свидетельствует о том, что национальная точка
зрения проявляется в подборке лексики, номинациях реалий, которые прежде всего видит человек, ЛСГ, служащие предметом авторского исследования, тропеическая система, синтаксические конструкции, морфолого-словообразовательные средства, звуковая
инструментовка.
Так, например, в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» герой на жизнь горцев смотрит с
большой симпатией, но с позиции русского человека: «Назад я проходил по знойному и
пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было
тесно от народа, от верховых лошадей и осликов, – по утрам съезжалось туда на базар
множество разноплеменных горцев, – плавно ходили черкешенки в черных длинных до
земли одеждах, в красных чувяках, с запутанными во что-то черными головами, быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной запутанности» [1, 15].
В описании используется ряд освоенных экзотизмов: кизяк, чувяки, однако селение
названо по-русски деревней, одеяние черкешенок обозначено самым общим родовым
название одежда, головы запутаны во что-то черное, местоимение указывает на неопределенность номинации. Черное убранство как траурное воспринимается не кавказцем (там этот цвет одежды традиционен, возможно, под влиянием Ислама). Обращает
на себя внимание уменьшительно-ласкательный суффикс -ик- в слове ослик: русскому
человеку жалко маленькое животное, которое, в соответствии с кавказскими обычаями,
перевозит большие грузы.
Проблема оценки детально разработана в русистике (Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф).
Думается, оценка других народов реализуется языковыми единицами всех уровней иерархии языка, а также за счет прецедентных феноменов и средств интертекстуальности.
Несмотря на стереотипы, закрепленные в народном сознании, оценка народа и страны не константа, а изменяющаяся категория.
Так, например, по нашим данным, освоение Кавказа русской культурой XIX-XX вв.
прошло несколько этапов: в начале XIX в., в поэзии Г.Р. Державина и В.А. Жуковского, лирике А.С. Пушкина Кавказ прекрасен и абсолютно чужд. Автор и герой поэмы
«Кавказский пленник» А.С. Пушкина воспринимает Кавказ неоднозначно: восхищение
природой, некоторыми обычаями и осуждение дикости, разбоя. В поэме встречаются
экзотизмы, связанные с жизнью Кавказа.
М.Ю. Лермонтов смотрит на Кавказ как художник и как военный, храбро участвующий в боях. Он любит этот край всей душой, объективно оценивает горцев, Кавказ для
него очень близок, но его «чуждость» поэт четко осознает.
У Л.Н. Толстого количество экзотизмов увеличивается, наблюдается транслитерация
чеченских слов. Автор и герои воспринимают горцев по-разному: от сходства оценок, принятия реалий быта и подражания костюмам до отторжения Оленина от жизни казаков.
Для И.А. Бунина Кавказ – место радости и любви.
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В повести А.И. Приставкина «Ночевала тучка золотая…» герои проходят сложный
путь от традиционного восхищения природой Кавказа, восприятия его как воплощение
мечты, земли обетованной через вражду, страх к пониманию необходимости уважать
чужие обычаи и традиции, потому что будущее – за братским движением вперед. В рассматриваемой системе координат это выглядит примерно так: чужое – чуждое – свое.
У Б. Ахмадулиной Кавказ – свое, родное, вторая родина, происходит полное культурное освоение Кавказа. Автор, как и все великие предшественники, с глубоким уважением относится к обычаям и традициям народов Кавказа.
Таким образом, в русском языковом сознании наблюдается четкое и последовательное культурное освоение Кавказа, движение по шкале «чужое» - «свое» в направлении
«своего».
Как правило, (и об этом свидетельствуют наблюдения В.В. Орехова), на изменения
оценки влияют прежде всего экстралингвистические факторы (войны, политические события, политика того или иного государства и т.п.).
Например, социологические опросы, проведенные на Украине, свидетельствуют об
изменениях оценок России и русских на протяжении последних 20 лет, что нашло отражение, прежде всего в СМИ.
Опираясь на изложенное выше, сформулируем в соответствии с канонами науковедения (объект, предмет, метод) основания, позволяющие расценивать имагологию как
особое направление лингвистики.
Объект имагологии – восприятие и оценка того или иного народа или страны.
Предмет ее – языковые средства, репрезентирующие национальную точку зрения на
народ или страну, включая сложившиеся мифы, символы и стереотипы.
Метод требует дальнейшей разработки, думается, это должен быть сопоставительно-имагологический, причем в основе имагологической его части должен лежать метод
описательный, способный выявить вербализацию оценки. Сопоставительная часть
предполагает, с одной стороны, сопоставление взаимного видения (Россия глазами
украинцев и Украина в восприятии русских), с другой стороны, взаимооценка представителей разных народов, находящихся в одно и то же время в одном месте (например,
первая оборона Севастополя, во время которой воевали русские, французы, англичане,
естественно, они отзывались, друг о друге, осталось множество мемуаров, художественные произведения, например, «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого. Отметим, что
данную проблему успешно разрабатывает А.А. Мороз).
На наш взгляд, целесообразно разрабатывать в имагологическом аспекте следующие
проблемы: восприятие той или иной страны, народа, местности представителями другого народа в синхронии или диахронии; одна страна или народ в зеркале другого; первые
впечатления о какой-то стране и народе в результате географических открытий. Если
наполнить этот перечень конкретными странами и народами (например, сопоставительный анализ дневников секретарей первых дипломатических миссий России, Англии и
Франции в Японию), то тем будет бесконечное множество.
Материалом для анализа могут служить фольклор, художественные тексты, эпистолярии, мемуары, публицистика, заметки в СМИ.
Опираясь на все вышеизложенное, можно утверждать, что имагология – новое перспективное направление современного языкознания.
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У зв’язку із з переходом України до ринкової економіки та входженням у світове
співтовариство на часі важливим є питання осмислення лінгвістичних особливостей написання та перекладу фінансово-економічних статей. Перехід країни до ринкової економіки сприяє розвитку економічних наук. Відтак, виникає необхідність читання спеціалізованої літератури іноземними мовами, обміну інформацією, володіння загальноприйнятою термінологією в галузі фінансів, банківської справи, мікро- та макроекономіки та ін.,
– тому дослідження особливостей мовного оформлення текстів наукових економічних
статей є досить актуальним. Основною метою нашої роботи є дослідження особливостей стилю наукових статей економічної тематики. Комунікативна діяльність людей має
цілеспрямований характер, а це означає, що комунікативний зміст диктує вибір засобів
його адекватного вираження. Саме тому, незважаючи на необмежені можливості мови
в передачі різноманітної інформації, кожна сфера комунікації накладає на неї свої обмеження. Однією з таких сфер є наукове спілкування, значення якого в житті суспільства
надзвичайно зростає, у зв’язку з цим дослідження мови наукової літератури стає однією
з найактуальніших проблем лінгвістики.
Дослідженнями особливостей різних функціональних стилів англійської мови займалися науковці І. Арнольд, А. Федоров, В. Комісаров, Я. Рецкер, О. Мороховський,
Л.Соболев, В. Беньямінова, Р. Будагов та ін.. Ми зосередимось на дослідженні в галузі
жанрової належності публіцистичного економічного тексту, вивченні особливостей наукового функціонального стилю, до якого належить оригінал, і впливу цих особливостей
на адекватність перекладу.
Як стверджує науковець Виноградов В.В., стилі мови – це мовні системи, що виникають у процесі функціонування мови в різних сферах людської діяльності (спілкування)
та в різних цілях, це структурні обриси функції мови в її різноманітних проявах [12].
Функціональний стиль, за науковцем Кожиною М.М. – це своєрідний характер мовлення того чи іншого його різновиду, який відповідає певній сфері суспільної діяльності
та співвідносній з нею формі свідомості, що створений особливостями функціонування
в цій сфері мовних засобів і специфічною мовленнєвою організацією, яка утворює її
загальне стилістичне забарвлення [13]. Для нашого дослідження ми скористаємося як
відправним формулюванням О.І. Чередниченка: “Функціональний стиль – це різновид
мови, який використовується в типовій соціальній ситуації та який відрізняється від інших варіантів своїми мовними, граматичними та фонетичними рисами” [14].
В рамках кожного функціонального стилю можна виділити певні мовні особливості, вплив яких на процес і результат перекладу досить значний. Наприклад, у науковотехнічному стилі це лексико-граматичні особливості науково-технічних матеріалів і, в
першу чергу, питання перекладу термінології та спеціальної лексики. В газетно-інформаційному стилі, поряд з важливою роллю політичних термінів, імен і назв, це особливий характер заголовків, широке використання газетних кліше, наявність елементів розмовного стилю та жаргонізмів та ін. Крім таких загальних особливостей, в кожній мові
аналогічний функціональний стиль має і специфічні мовні риси.
Оскільки науковий стиль викладу матеріалу слугує меті спілкування в галузі науки,
він існує в спеціальній науковій літературі, в лекціях, доповідях, бесідах на наукові теми.
Загальними екстралінгвістичними ознаками наукового стилю є наукова тематика, чітке
розмежування понять, точність викладу, абстрактність та об’єктивність викладу, логічна
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послідовність. До завдань наукової прози потрібно, насамперед, віднести докази певних
гіпотез, положень, аргументацію, опис, передачу суми знань, повідомлення нових результатів дослідження.
Стиль наукового викладу, або науковий стиль, – категорія історична. Передумови для
його оформлення та подальшого розвитку визначалися: 1) загальним станом науки та
наукових знань у певній країні; 2) ступенем розвитку літературно опрацьованої мови; 3)
великими майстрами-письменниками та вченими, які зверталися до рідної мови в своїх
наукових, історичних і критичних працях.
Англійський історик природознавства Севорі вбачає особливості наукового стилю
у лексиці. На його думку, “наукова лексика” складається зі слів, які характеризуються:
1) однозначністю; 2) незмінністю значень протягом століть. Що стосується загальних
властивостей наукового стилю, їх ознаки дослідник зводить до: 1) широкого застосування різних символів, які частково витісняють слова, 2) загальнодоступності викладу, 3)
холодності викладу, 4) порівняно легкого перекладу з однієї мови на іншу.
Однозначність дійсно характерна для терміна. Так як терміни зазвичай вживаються в
науковому стилі, то саме ця ознака (однозначність) певною мірою починає характеризувати й лексику наукового викладу.
Інша ознака наукового стилю, сформульована Севорі як “незмінність значень слів
протягом століть”, заперечується самим автором, який розглядає семантику таких утворень, як “атом” та “атомний”. Значення цих термінів до 1945 року було одним, а після
1945 (розщеплення атома) стало зовсім іншим. Такі приклади відомі в історії будь-якої
науки.
Таким чином, “загальнодоступність” та “холодність” викладу часто виступають не
як ознаки стилю взагалі, а як результат недостатньої літературної майстерності багатьох
авторів, як наслідок невірно зрозумілої специфіки наукового стилю.
Точність залишається найважливішою особливістю наукового стилю. Але точність
не повинна стримувати стилістичну рухливість наукового стилю та перетворювати його
на набір мовних кліше.
Отже, науковому стилю потрібно враховувати дві тенденції сучасної науки: її спеціалізацію та демократизацію (в різних країнах по-різному). Перша тенденція перетворює
науковий виклад в дещо незрозуміле для “нефахівців”, друга, навпаки, вимагає від тексту зрозумілості та доступності.
В процесі подолання цих протилежних тенденцій і відбувається подальший розвиток наукового стилю викладу. Сучасний науковий стиль повинен намагатися досягнути:
1) точності, простоти та зрозумілості, 2) логічної послідовності та емоційності, 3) подвійної детермінації ретельно продуманих термінів, 4) широкого використання різноманітних стилістичних ресурсів мови, 5) постійної взаємодії з іншими мовними стилями,
6) вірного застосування необхідних символів і знаків. Хоча окремі перераховані ознаки
можливі лише в різних мовних стилях, їхнє певне сполучення є характерним саме для
стиля наукового викладу.
В текстах фінансово-економічної тематики глави “The London Stock Exchange” та
“Brokers and Dealers” підручника Commerce [11], в розділі “The issue of shares and the
stock exchange” автор розкриває проблематику випуску акцій, їх розміщення на фондовій
біржі, описує структуру Лондонської фондової біржі та роботу брокерів і дилерів.
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Щодо синтаксичної структури вибраних для аналізу текстів, то перевага в них надається складнопідрядним реченням, нечисельні прості речення розгорнуті за рахунок
однорідних членів. Можна виділити декілька простих речень. Саме стислість цих речень
підкреслює важливість інформації, яка в них міститься: The major stock exchange in the
UK is the London Stock Exchange. Market makers specialize in certain types of security. The
broker/dealer receives commission from the buyer of the shares.
Необхідність повного викладу призводить до широкого використання різнотипних
означень. Багато іменників мають постпозитивне або препозитивне означення або те та
інше одночасно: The securities bought and sold on the Exchange… All the securities traded
on the Exchange were, at one time, new securities, i.e. they were being issued for the first time.
The broker/dealer makes the deal (called a bargain) with market maker C because his selling
price…
Через необхідність чіткого обмеження використаних понять, багато слів пояснюються
прийменниковими, дієприслівниковими, герундіальними та інфінітивними зворотами.
Зв’язок між елементами всередині речення, між реченнями всередині абзаців і між
абзацами виражені експліцитно, що призводить до різноманітності сполучників і сполучних слів: that, and that, than, if, as, or, nor…
У реченнях текстів, що розглядаються, присутній прямий порядок слів, характерний
для наукового тексту. Важливу роль у розкритті логічної структури цілого тексту відіграє
поділ на абзаци. Кожен абзац починається з ключового речення, в якому висловлюється
основна думка. Для посилення логічного зв’язку між реченнями вживаються такі стійкі
вирази, як: as a result, at one time, on behalf of, it is essential that…, to sum та ін.: As a result
securities can be exchanged at prices which are published. When persons or firms want to buy
or sell securities on the London Stock Exchange they have to use a broker/dealer to act on their
behalf.
Цій меті слугують і прислівники: finally, again, thus, вживання яких у науковому стилі
– специфічне. Експресивність у науковому тексті не виключається, як ми зазначали раніше. Переважає якісна експресивність: smaller stock exchanges, the lowest of three selling
prices, the best price. У тексті використовується багато економічних термінів: market,
securities, second hand securities, shares, debentures, gilt-edged stock, broker, dealer, agent,
principal, dual capacity, market maker, commission та ін.
Частотний розподіл частин мови в науковому тексті відрізняється від того, який спостерігається в інших стилях: збільшується відсоток імен, скорочується використання дієслів в особовій формі, відсутні вигуки.
Варто наголосити на особливій формі заміни конструкціями that of, those of, those
who (those who break the rule), that+Participle (e.g. those wishing to buy, those wishing to
sell) та ін..
Крім того, в текстах спостерігається явище синтаксичного паралелізму, характерне
для стиля наукового тексту через свою властивість упорядковувати факти, сприяти логічній послідовності викладу тексту: It is a market because those wishing to buy securities are
able to contact those wishing to sell securities.
Цій меті слугують різні схеми та структура переліку за пунктами:
The securities bought and sold on the Exchange are:
1. The shares (ordinary, preference, etc.) of public limited companies.
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2. The debentures of public limited companies.
3. Gilt-edged stock issued by the Government.
Таким чином, проаналізувавши тексти фінансово-економічної тематики та знайшовши в них риси наукового стилю викладу, робимо висновок, що для текстів економічної
тематики типовими є чіткий синтаксис і дотримання визначеного порядку слів у контексті суворої логічної послідовності. Синтаксичні конструкції тяжіють до стереотипності.
Це, а також широке використання термінів і слів, позбавлених образності, присутність
елемента суворої писемної традиції, складає специфіку наукових праць у галузі економіки. Крім того, ми вважаємо за потрібне наголосити на важливості та перспективності
подальших досліджень у цьому напрямку.
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РАЗВИТИЕ ПЕРВОКОРНЯ: К РУССКОЙ БУМАГЕ
И УКРАИНСКОМУ ПАПІРУ

У статті вивчається розвиток коренів, що позначають денотат ‘паперу’, розглядається поняття першокореня, трансляція його смислу та трансформація значень.
Ключові слова: смисл, значення, етимологія, першокорінь.
В статье прослеживается развитие корней, обозначающих денотат ‘бумаги’,
рассматривается понятие первокорня, трансляция заложенного в нём смысла и трансформация значений.
Ключевые слова: смысл, значение, этимология, первокорень.
The article deals with the development of the roots, indicating ‘paper’, the concept of the
primary root, translation of its sense and transformation of its meanings.
Key words: sense, meaning, etymology, primary root.
В процессе взаимопроникновения культур осуществляется заимствование на разных
уровнях языка и освоение, в результате которого в некоторых случаях иноязычное происхождение слова впоследствии обнаруживается при помощи этимологического анализа. Столь глубинное проникновение чужеродного элемента, очевидно, возможно при
существовании почвы для подобного вживления, некоей предопределённости, которая
существует в результате древнейшей родственности, восходящей к праязыку.
Однако в разных языках многие кажущиеся разными слова имеют один и тот же
«блуждающий корень». В таких случаях, как отмечает А. Мейе, «… либо все рассматриваемые группы восходят к одному источнику, либо две из них заимствовали формы
третьей. …Соответствия окажутся менее явными, а закономерности их труднее установить, если рассматривать языки более далёкие во времени и в пространстве…» [7, с.13].
В процессе поиска первокорней выявляются закономерности путей последних, которые, трансформируясь полисемией, путешествуют по языкам, обрастают значениями,
транслируя исходный смысл. Подобное исследование актуально для сравнительно-исторического языкознания в его новом когнитивном аспекте.
Осуществление такого рода исследования становится возможным при использовании данных этимологических словарей, эксплицирующих первокорни, которые выявляются в следующих лексико-семантических группах ностратических языков: ‘части
тела’, ‘родственные отношения’, ‘основные явления природы’, ‘названия животных и
растений’, ‘пространственные отношения’, ‘элементарные действия и процессы’, ‘основные качества’. Круг этих элементарных понятий и реалий, по наблюдениям В. М.
Иллич-Свитыча и В. А. Дыбо, включает в себя корни основного словарного фонда праязыков, что является естественным в представлении человека об окружающем его мире, в
котором он видит и даёт номинацию реалиям указанных лексико-семантических групп.
На первичность данных лексико-семантических групп указывает также Б.М.Гранде, от© Карпенко У.А., 2012
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мечая, что в семитских языках, которым свойственно трёхсогласное строение корня, первичными по отношению к трёхсогласным выступают двухсогласные корни. Наиболее
древними, неразложимыми двухсогласными корнями являются слова, обозначающие, в
частности, ‘термины родства’ [3, с. 20], ‘части тела’, [3, с. 23], названия некоторых животных и растений [3, с. 23].
Естественной средой для поиска первокорней являются этимологические словари.
В развитие науки этимологии весомый вклад внесли учёные, труды которых регулярно
выходили в свет в серии «Этимология», а также «Этимологические исследования по русскому языку»: В. И. Абаев, В.Д.Бондалетов, Ж. Ж. Варбот, В. В. Веселитский, В. В. Виноградов, В.В.Владимирская, Т. В. Гамкрелидзе, А. С. Герд, Л. А. Гиндин, И.Г.Добродомов,
В. К. Журавлёв, В. В. Иванов, В. М. Илич-Свитыч, Р. С. Кимягарова, Л. Киш, Г. А. Климов, А. К. Кошелев, П. С. Кузнецов, Л.В.Куркина, С. Д. Ледянёва, В. В. Лопатин, А. С.
Львов, М. М. Маковский, В. В. Мартынов, В. А. Меркулова, В. А. Никонов, Е. С. Отин,
Ю.В.Откупщиков, Л. И. Ройзензон, А. Е. Супрун, В. Н. Топоров, О.Н.Трубачёв, И. С.
Улуханов, Н. М. Шанский и др.
В. М. Иллич-Свитыч отмечает труды авторов, занимавшихся индоевропейскими реконструкциями: И. Куно, Н. Андерсон, В. Томсен, Ф.П.Кеппе [4, c. 321]. Наблюдения Г.
Асколи во многом подготовили индоевропейско-семитские исследования. Ф. Бопп, один
из отцов индоевропеистики, предпринял попытку картвельско-индоевропейских сопоставлений, основанную на морфологических сходствах.
Наша работа базируется как на достижениях сравнительно-исторических исследований, так и когнитивной лингвистики, поскольку изучается трансформация и переосмысление исторического первокорня в сознании носителей русского и других языков.
Полипарадигмальный подход, а также когнитивный анализ выводят этимологические
разыскания на новый виток развития, в частности, с позиций лингвокультурологии и
межкультурной коммуникации.
Обратимся к анализу первокорня, содержащегося в словах, обозначающих реалию
‘бумаги’.
Бумага - заимствовано в русский язык из итальянского [1, с. 106].
Л. П. Крысин данное слово как иноязычное не фиксирует, возможно, потому, что
в русских памятниках оно отмечается ещё с XV века [9, с. 54]. Древнерусское, заимствовано из итальянского языка, bambagia - «хлопок, хлопчатая бумага» через латиногреческое посредство (латинское bombacium – «хлопчатая бумага», греческое bambakion
– «бамбук») восходит к персидскому pänbäk – «хлопок, хлопчатая бумага» [10, с. 62-63].
Отметим, что в современном турецком языке слово хлопок звучит как pamuk и является
родственным корню bombuks [14] .
В самом итальянском языке денотат бумаги называется другим корнем – carta, что в
испанском обозначает «письмо», являясь результатом развития полисемии.
Итальянское слово «бумага» - carta происходит от латинского charta, соотносится
с греческим chàrtes (лист папируса) [13, с. 193]. Однокоренным является слово «картридж», а также итальянское cartuccia в значении ‘заряд для огнестрельного оружия’,
‘фильтр для карбюратора’ [13, с. 194]. Отметим, что в русском языке фигурирует как
экзотизм однокоренное слово «картуш», обозначающее надпись египетскими пиктографическими символами имени (фараона (в древности) и туриста (в наше время), заклю82

чённую в овал, символизирующий овальную форму земли, согласно древним представлениям о мире, с подставкой в виде свёрнутого свитка папируса.
В испанском языке слово, обозначающее бумагу – papel, происходит от каталонского
paper, что восходит к латинскому papyrus, которое, в свою очередь, происходит от греческого papyrus.
Производство бумаги было ввезено в Европу через Каталонию и Италию арабами
в X веке [11, с. 412]. С IX по XI века на Сицилии была арабская доминация, следы теснейших контактов с арабской культурой по сей день видны в архитектуре и диалекте
современного Палермо и других сицилийских городов.
Возможно предположить, что само название бумаги, которая ассоциируется с процессом письма, хранения и передачи информации, связано с культурным центром Северной Африки – Карфагеном. Финикийский город владел Средиземноморьем и, в частности Сицилией, Сардинией и Корсикой. В литературном арабском одним из слов, обозначающих денотат бумаги, является /kirtās/  ساطرق, что соответствует первым согласным
написания названия Карфагена на арабском литературном языке.
Название Карфагена Qart hadašt в пунической записи без гласных Qrt hdšt переводится с финикийского языка как «новый город».
Таким образом, carta в значении ‘бумага’, поверхность с написанным текстом, может
восходить к названию Карфагена, который распространил своё культурное влияние на
древнее Средиземноморье.
Слово «бамбук» заимствовано в русский через французский [1, с. 79; 5, с. 113] из
малайского (Индонезия), в русских словарях оно отмечается с XVIII века [9, с. 32]. В итальянский это слово также пришло через посредство французского, в котором это слово
появилось из португальского bambu [13, с. 121]. В испанский язык слово bamboo было
завезено португальцами из языков marati и guyarati. В древнекаталонский язык это слово было заимствовано из арабского [11, с. 62]. Очевидно, с развитием морских путей и
появлением в Старом свете реалий открытых земель, в языках Старого света возникли
слова, обозначающие эти реалии. В английском языке bamboo также идентифицируется
как слово малайского происхождения [12, с. 119]. Слово paper (бумага) английского языка восходит к латинскому PAPYRUS [12, с. 1128]. От этого же корня образовано слово
современного украинского языка, обозначающее бумагу – папір. Само слово «папирус»
является учёным заимствованием из латинского, где papyrus < греческое papyrus египетского происхождения [10, с. 326]. Существует предположение о коптском первоисточнике данного слова от nâpirop (зародыш, завязь) [13, с. 725]. Учитывая сакрально-мифологическое значение, которое древние египтяне придавали папирусу, в своём поперечном
срезе отображающем треугольную форму пирамиды, возможно предположить, что папирус виделся не только как быстро растущее растение, но и как то, что порождает и
переносит в себе культуру и сакральные знания.
Таким образом, название бумаги восходит к материалу, на котором писали. Это хлопок pänbäk или бамбук, а также, возможно, название культурного центра Карфаген. Образование от «бамбука» является конкретным и материальным, перенос номинации был
осуществлён от растения к материалу, из него изготовленного. Второе образование по
финикийскому корню, фиксируемому в названии города Карфаген, может показаться сомнительным, однако, если эта версия верна, то здесь имеет место перенос духовного
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смысла и понимание письма не как физического процесса нанесения знаков на материал, а как передачи культуры, её распространения из центра, которым для древнего мира
был Карфаген. Возможно существование параллельных номинаций, поскольку культура
Древнего Египта была богата своими ценностями, в контексте которой не было ситуации распространения информации из далёкого очага культуры на завоёванные территории, как это было в историческом контексте Карфагена. Параллельными первокорнями,
транслирующими смысл ‘поверхности для письма’, ‘то, что содержит в себе нечто духовное’, можно считать финикийское /Qrt hdšt/ и коптское /nâpirop/, значения которых
трансформировались в разных языках, сохраняя семантику ‘бумаги’.
Следовательно, первокорень – это первоэлемент, заложенный во внутреннюю форму того или иного слова. Первокорень повторяется в номинации предметов и явлений в
разных языках, он подвергается фонетическим изменениям, которые часто приводят к
его неузнаваемости. В задачи исследователя входит выявление первокорня при помощи
этимологического анализа и сопоставления данных этимологических словарей разных
языков. Первокорень соотносим с тем, что М.М. Маковский называет «душой слов»:
«…одно и то же значение, своеобразная «душа» слов, может в том или ином варианте…воплощаться и перевоплощаться в различных языковых оболочках, неодинаковых
по своей типологии в языковом пространстве и во времени» [6, с. 71]. При выведении
первокорня следует руководствоваться правилом В. И. Ильич-Свитыча, который отмечал
необходимость исключения возможных заимствований, малонадёжных сближений, где
можно предполагать случайные соответствия.
Таким образом, смысл первокорня инвариантен, его значения в разных языках вариантны, они обусловлены национально-культурной спецификой. Связующим звеном
смысла первокорня и вариантов его значений представляется общий семантический
стержень полисемии.
Количество первокорней ограничено. Искать их следует в диахронном аспекте, в разных
родственных и неродственных языках. Выявление набора первокорней приоткроет секрет
о первоэлементах мироздания, о том, что в первую очередь человек называл и осмысливал.
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Динамичный характер современности наносит свой отпечаток на функционирование
языка, что отражено и в художественной литературе. Лаконичность, проявляемая в сжатости синтаксических построений для выражения смысла при сохранении его глубины,
становится все более явной характерной чертой современной художественной, в частности англоязычной, прозы.
На уровне синтаксиса это проявляется в широком употреблении предложений с не
полностью выраженной или с невыраженной структурой предикации, например (выделено жирным шрифтом): For absent friends – Kathy Acker and Roger Zelazny, and all
points between. The boundaries of our country, sir? (1, с. 1). “Hungry? ”– “Sure. Thanks,
Dad. ” (...)“Okay” (3, с. 7); “So?”– “Good. Very good”. ( ..) “My Lord.” (4, с. 2); A letter. For
me. That was something of an event (5, с. 1) “Tell me the truth”. “No”, I said. Over and over
again. (5, с. 2); Lots of Love, Your Mum (7, с. 29); “Padar jan, you forgot your tea.” A young
woman’s voice. Soraya Taheri. My Swap Meet Princess. (8, с. 71, 72).
Такие и им подобные построения выбраны нами в качестве объекта проводящегося исследования. Предметом изучения считаем синтаксическую форму и грамматическое содержание
соответствующих предложений-высказываний; конечной целью исследования полагаем определение их статуса и места в системе предложений современного английского языка.
Предложения «с особыми формами предикативных отношений» [1: 705-716] в лингвистике освещены сравнительно мало. Анализ теоретических источников свидетельствует, что высказывания, подобные приведенным выше, обычно рассматриваются разрозненно, вследствие чего их описание или упоминание находим в различных отделах
или параграфах работ по теоретической грамматике (см., например, [2 – 13]). Системного описания и осмысления такие высказывания как отличное от других грамматическое
явление пока не получили, их структурно-синтаксические, семантические и коммуникативные характеристики комплексно не исследовались.
Высказывания, формально не имеющие полно представленной структуры предикации, в теоретических источниках поэтому классифицируются не в комплексе их
свойств, а обособленно с различных позиций – с точки зрения структуры, стилистической эмоционально-экспрессивной окраски, коммуникативного типа и т.п. Соответствующие классификации включают различное количество позиций, например [1: 553-555,
630-632, 705-716, 775-781; 3: 329, 396; 9: 93-95; 11: 187-188, 266-268]; часто объединяют
в рамках одной позиции высказывания с неодинаковыми структурно-семантическими
характеристиками, например [9: 93-95; 3: 329, 396; 11: 20]. Вместе с тем, высказывания
с одинаковыми характеристиками оказываются причисленными к разным позициям в
таких классификациях, например [7: 171; 9: 104; 11: 187-188, 266-268].
У ряда авторов [12: 208-220; 13: 274-278; 5: 182, 189-190, 250-255; 6: 221-225; 11: 187188, 266-268] находим по три типа из анализируемых нами высказываний, однако даже
такое признаваемое всеми явление как эллипс определяется различно. Так, Т. Барабаш
подчеркивает в качестве существенной характеристики эллиптических предложений их
неполноту формальную при соблюдении полноты содержания, что обеспечивается и обусловлено особенностями коммуникации – вне коммуникативного акта эллиптические
построения вообще лишены какого-либо смысла. По мнению М. Блоха термин эллиптический применим к предложениям как двусоставным, так и к односоставным фиксированного типа [13: 274-277].
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Самое полное и точное определение данному явлению, на наш взгляд, предлагается
в монографии Г. Почепцова, эллипсис трактуется как процесс опущения, то есть, перевод в импликацию структурно-необходимого элемента конструкции [7: 171], поскольку
неэксплицированный элемент является составной частью конструкции предложения.
Опущение же автор трактует как синтаксический процесс, основанный на явлении
обязательного окружения, поскольку именно обязательно-дистрибутивное отношение
между двумя элементами позволяет в процессе коммуникации один из них опускать как
подразумеваемый. Направленность сохраненного элемента дает возможность говорящему не эксплицировать опускаемый, но подразумеваемый элемент, являющийся объектом
направленности, а слушателю – с легкостью его восстанавливать. Существенным для
эллиптирования считается опущение одного из главных членов предложения (подлежащего либо сказуемого) при сохранении другого и или второстепенных членов предложения, например [5: 182, 250; 6: 262; 8: 212-215]. Р. Кверк, при наличии множества примеров не дает какого-либо четкого определения эллипса. Не предлагая дефиниции явления
как такового, В. Гак называет его одним из показателей «несамостоятельности» предложения. Таким образом, единства взглядов даже в отношении одного общепризнанного
явления, наиболее частотного в исследуемом нами корпусе примеров, не обнаруживаем.
Исследуемые нами высказывания трактуются как предложение, состоящее из одного слова (Т. Барабаш); как изолированное восклицание междометного типа, которое
не является предложением (М. Блох); односоставное (Т. Барабаш) либо двусоставное
предложение (Б. Ільиш, В. Каушанская); как используемые в коммуникации специфические формулы, фразы (Р. Кверк). При этом сами односоставные предложения считаются
эллиптическими, квази-предложениями, словами-предложениями, предложениями-формулами либо противопоставляются таковым. Рассмотренные в рамках различных классификаций, под различными углами зрения, исследуемые нами построения получают
различное толкование. Их называют эллиптированными двусоставными, односоставными предложениями, квази-предложениями, словами-предложениями, блоками, конструкциями, тематическими репрезентативными речениями, высказываниями и т.п. (см.,
например [7: 171; 9: 104; 11: 187-188, 266-268].
Учитывая разнообразие форм и неопределенность грамматического статуса высказываний, в которых на поверхностном уровне структура предикации представлена не в
полном объеме (выражена частично), а также тех высказываний, которые на поверхностном уровне вообще не содержат первичной структуры предикации, условно назовем их
не-предикатно- структурированными (НПС).
Для решения теоретической проблемы определения грамматической природы и
статуса такого рода синтаксических построений, прежде всего, необходимо изучить их
структурные свойства и выявить закономерности и особенности их употребления. Целью
данной статьи является описание функционирования не-предикатно-структурированных
высказываний (НПС) в современной художественной англоязычной прозе.
Источники для составления корпуса примеров отбирались не случайно. Основанием
для включения в список, кроме фактора даты публикации (21 век) были следующие критерии: книга должна передавать дух эпохи, ее тенденции, философию, нравы общества
и его язык. Если книгу читают и ею довольны, можно говорить о ее востребованности в
обществе и о соответствии ее языка, стиля, способа изложения мыслей, передачи смысла
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самыми современными средствами живого языка. Для нас важно, чтобы язык произведения соответствовал состоянию развития естественного языка в данный период и
отражал самые частотные явления - лексику, фразеологию, структуры, синтаксис. Поэтому в качестве литературных источников для проведения анализа были выбраны произведения, вошедшие в список лучших книг 21 века – сайт The best books published during
the 21st century (January 1st, 2000 through December 31st 2099), расположенные по адресу
http://www.goodreads.com/list/show/7.Best_Books_of_the_21st_Century.
Материалом для исследования послужили тексты первых десяти из ста произведений англоязычной литературы 21 века, представленные на данном сайте. (В Таблицах,
соответствующих примерах и списке источников иллюстративного материала ссылки на
соответствующие тексты подаем в порядке очередности на сайте по состоянию на дату
отбора материала - ноябрь 2010 г.).
Объем проанализированного суммарного текста составляет 1460028 словоупотреблений. Однако, поскольку объектом исследования является предложение-высказывание, единицей просчета при определении частоты и частотности изучаемого явления
следует выбрать предложение. Поэтому весь объем текстов был последовательно разбит
на отдельные предложения и представлен в виде нумерованного списка. Полученные таким образом количественные показатели употребляемости исследуемых высказываний
на фоне суммарного количества предложений каждого текста, представлены в Таблице 1
(см. ниже). В Таблице 2 содержатся показатели частотности явления из расчета на одну
усредненную страницу произведения.
Данные Таблиц свидетельствуют о значительной частотности употреблений НПС в
текстах современной англоязычной художественной прозы, что подчеркивает практическую необходимость исследования НПС.
Анализ приведенных данных показывет не только общую тенденцию широкого использования НПС построений в современной англоязычной художественной прозе, но
также и различия в текстах, связанные со стилистикой авторов.
Авторские предпочтения прослеживаются в максимальных и минимальных показателях (см. позиции 6, 10 и 9 в Таблице 1 и Таблице 2, соответственно).
Так, если по общему корпусу текстов НПС составляют 16,11% от всех предложений,
то в произведениях Stephenie Meyer (Twilight) и Jeffrey Eugenides (Middlesex) показатель
частотности употребления НПС незначительно ниже – 12,64% и 12,67%, соответственно; в то же время по сравнению с названными в произведении The Road автора Cormac
McCarthy НПС построения встречаются вдвое чаще и составляют 24,64% от всех предложений данного текста.
Повесть «The Road» Cormac McCarthy отличается от других исследованных произведений и превалированием назывных предложений в авторском повествовании от имени
рассказчика, например: When it was light enough to use the binoculars he glassed the valley
below. Everything paling away into the murk. The soft ash blowing in loose swirls over the
blacktop. He studied what he could see. The segments of road down there among the dead
trees. Looking for anything of color. Any movement. Any trace of standing smoke (...) He
stood looking around the garage. A metal barrel full of trash. He went into the office. Dust
and ash everywhere. The boy stood in the door. A metal desk, a cashregister. Some old
automotive manuals, swollen and sodden (9, с. 1).
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* ПС – предикатно-структурированные
**НПС –непредикатно структурированные
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Во всех же остальных произведениях употреблены различные типы НПС – эллиптические двусоставные, односоставные, слова-предложения и пр. при практически равном
их распределении. «You know what you would love? A nice little Audi coupe. Very quiet,
lots of power…” “There’s nothing wrong with my truck. (3, с. 7); “You’re awake,” she said,
in a coy whisper. “Finally.”Langdon smiled. “Long day (2, с. 192). “Is that a joke?” asked
Shadow. “Damn right. Gallows humor. Best kind there is” (1, с. 1) . “Actually,” he choked,
laughing harder now, “I’ve always had trouble picturing anything beyond this world.” “Really?
So you’ve never had a religious experience? A perfect moment of glorious rapture?” (2, с.
192); A real, long, serious soak, in a tub with bubbles (1, с. 2); But when nothing happened, he
looked up and saw again how truly deserted the Casin was, and the sight brought home to him
the high stakes they were playing for. Life. (6, с. 12); “Name?” – “Eleutherios Stephanides.”
– “Place of birth?” – “Paris.” The official looked up. – “Passport.”(6, с.16); «The easiest
time. But also the saddest, in a way… the end of another day, the return of the night. (...) He
raised one eyebrow. «Thanks, but no thanks.» I gathered my books, realizing I was stiff from
sitting still so long. «So is it my turn tomorrow, then?» «Certainly not!» (10, с. 64). Как видно
и из приведенных примеров, НПС построения употреблены в авторском повествовании,
в диалогической и во внутренней речи персонажей.
Почти полное совпадение данных о процентном отношении НПС и всего объема
предложений соответствующих текстов и корпуса текстов в целом может свидетельствовать о достаточно равномерном распределении НПС построений в композиционной
структуре текстов произведений. Однако постраничный анализ текстов не подтверждает такой тенденции: как правило, включения НПС построений в текстах произведений
встречаются кластерно - от 3 до 15 НПС предложений на одну страницу при полном их
отсутствии на нескольких других. Объяснить данное явление можно характером композиционно-речевых моделей текста, используемых авторами в тех или иных структурных
частях произведений, динамикой сюжета.
Исследованию динамики употребления НПС в тексте будет посвящен один из дальнейших этапов работы. На следующих этапах исследования корпус примеров НПС анализируется также с точки зрения структуры, представленности в ней элементов, выявляются закономерности и особенности выражения содержания и коммуникативного типа
предложений для определения грамматического содержания исследуемых высказываний и составления классификации НПС построений.
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ВЛАСНЕ ІМ’Я ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
(на матеріалі антропонімів роману В. Шкляра «Чорний Ворон»)
У статті аналізуються антропоніми як компоненти історичного художнього твору. Визначаються їх особливі концептуальні ознаки, з’ясовується роль у формуванні національно-культурної семантики.
Ключові слова: антропонім, характеристичний антропонім, концепт, національнокультурна семантика.
В статье анализируются антропонимы в роли компонентов исторического художественного произведения. Определяются их специфические концептуальные свойства,
выясняется роль в формировании национально-культурной семантики.
Ключевые слова: антропоним, характеризующий антропоним, концепт, национально-культурная семантика.
In the article antroponyms as components of artistic historical work are analyzed. Spesial
conceptual features of their names are determined, the role in national and cultural semantic
sis found out.
Key words: antroponym, characteristic antroponym, concept, national and cultural semantics.
Кожен народ пізнає своє буття через події минулого, а їх належне осмислення й
об’єктивне опрацювання – важлива запорука існування народу в майбутньому. Долучають нас до знання історичних фактів не тільки підручники з історії, а й художні твори,
у яких образно подаються перипетії тих чи інших епох. Історичні твори позначені насамперед історизмами та архаїзмами, а з-поміж них важливе місце належить власним
іменам, які історично індивідуалізують певний період. З одного боку, власні імена відомих історичних осіб, а також топоніми можна розглядати як «культурні пам’ятки своєї
епохи», оскільки вони «сотнями невидимих ниток» пов’язані з культурним та історичним життям людини [1: 165]. З другого боку, на власних іменах відображаються особливості авторського образотворення; у художньому історичному творі власне ім’я живе
особливим «життям», підпорядковується законам художньої творчості, cтає «активним
учасником високохудожнього тексту» [2: 11].
Найменш осмисленою в українській історії є сторінка визвольної боротьби українців проти більшовицької влади за часів Української Народної Республіки (20-і роки ХХ
століття). Її перед сучасним читачем спробував розгорнути письменник Василь Шкляр
у своєму романі «Чорний Ворон» (2009). У художній палітрі твору важливе місце належить власним іменам, які в національно-культурному аспекті вивчені ще мало.
Метою пропонованої статті є виділення характерних національно-культурних ознак
антропоніма як одиниці художнього історичного твору. Для реалізації мети висуваються
такі завдання: а) з’ясувати ознаки антропоніма в художньому історичному творі; б) ви© Мороз О.А., 2012
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явити систему цих імен у романі; в) встановити закономірності власноіменної номінації;
г) визначити особливі характеристики оніма як компонента історичного роману; ґ) встановити його національно-культурну специфіку як знакового носія певної доби.
Власне ім’я в межах кожної мови – це її національне багатство, і хоча більшість імен
мають спільне – давньогрецьке чи латинське – походження, у мові кожного народу вони
національно осмислюються, перетворюючись на особливі ментальні знаки. Л. Белей переконаний, що «власні імена, хоча їх не експонують у музеях, не продають на аукціонах,
ними не хизуються новоявлені шанувальники та колекціонери старовини, є визначним
та неоціненним набутком духовної культури українців» [3: 123]. Усе це великою мірою
стосується й антропонімів.
У художньому творі антропоніми живуть особливим життям, до того ж, їх художня виразність «виникає завдяки осмисленню у відповідному контексті» [4: 514]. Таким
контекстом виступає історичний, у межах якого імена осіб слугують історичними й національно-культурними знаками.
Так, в історичному творі онім підпорядковується законам відтворення історичної
правди, відтак більшість онімів – це імена реальних історичних осіб. Щодо цього Л. Белей відзначає: «Саме імена реальних відомих історичних осіб здатні чи не найбільшою
мірою викликати в читачів бажані авторові асоціації з визначною історичною добою.
Вони здебільшого і служать часовою канвою літературного твору» [5: 36].
У романі В. Шкляра «Чорний Ворон» імена історичних осіб в основному є реальними. Насамперед це Веремій Чорноусов (псевдо Чорний Ворон), а також імена отаманів
Гупало, Голик-Залізняк, Загородній, імена звичайних козаків, наприклад Василь Чучупака, Семен Чучупака. Справжніми є імена зрадників – Петро Трохименко (псевдо Гамалія), Юхим Терещенко (Завірюха). Законам історичної правдивості відповідають й імена
чекістів, наприклад: уповноважений Дьяконов, командир ескадрону Митроха Ґєрасімов,
чекіст Пташинський (у романі Птіцин) та ін. Навіть в описі подій, як свідчить О. Лілік,
В. Шкляр намагається уникати вигадок: більшість його історій мають реальне підґрунтя
[6: 39]. Антропоніми в художньому творі особливі тим, що здатні передавати історичні
координати певної доби. Їх історична зумовленість посилюється тим, що вони вживаються часто із загальними назвами-конкретизаторами, це переважного військові звання:
отаман Чорний Ворон, генерал-хорунжий Гулий-Гуленко, полковник Ступницький, сотник Гордієнко, козак Середа, козак Чикирда. Більшість із цих слів відомі ще з козацьких
часів, отже, не є новими. На більшу історичну виразність претендують військові назви в
межах радянської армії, оскільки вони засвідчують нові для того часу лексеми, особливо
складноскорочені: комбриг Кузякін, комісар Дибенко, начдив Кацапінський, командир
батальйону Козлодоєв та ін.
Історичні антропоніми – «це своєрідний мікрообраз епохи, … який відтворює її характер, її колорит…» [7: 73]. Різнобарвна й різноаспектна система антропонімів роману
В. Шкляра «Чорний Ворон» дозволяє констатувати, що цей колорит відтворено якнайкраще, адже за допомогою онімів яскраво відтворено боротьбу українських повстанців
проти окупаційної влади у двадцятих роках минулого століття на території Холодного
Яру. Особливо важливо, що події, описані в романі, «це період нашої історії, який був
замовчуваний владою» [8: 27]. Отже, протистояння двох ворожих сил – повстанців і більшовиків – антропонімійно увиразнено.
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Найменування повстанців виразно українські – Вовкулака, Семен Гризло, Маковій,
Деркач, Панченко, Бойко, Жуйвода, Добривечір та ін., що засвідчує давню традицію
найменування українців. Прикметною ознакою цих імен є їх національно-культурний
зміст [3: 9]. Імена більшовиків здебільшого російські: начальник ревкому Долбоносов,
«миршавий чекіст» Птіцин, начдив Кацапінскій, воєнком Сємьонов, начальник упродкому Сиром’ятніков, начміл Косовороткін та ін, що, у свою чергу, засвідчує особливості
онімної номінації росіян. У романі імена та прізвища більшовиків, які були переважно
росіянами, передано зі збереженням російської вимови. Чекісти також і розмовляють
російською мовою в романі. Уже на рівні форми – імен персонажів – читач відчуває негативне авторське ставлення до більшовиків, які несуть чужу, ворожу культуру, несумісну
з інтересами української нації. Однак, чекістами були не тільки росіяни, а й українці, на
чому також акцентує автор. Наприклад: комісар Дибенко (українець, але не переймається долею України); Красуцький «…воєнком Красуцький, добродушний хитрий хохол…»
[9: 52]; Птіцин – «насправді Пташинський, зросійщений хохол-ренегат» [9: 64]. Те, що
українці зраджують українське, боляче й невимовно образливо, як переконаний автор.
Несумісність форми й змісту, тобто українського прізвища та природи його носія посилює художню виразність антропоніма. Отже, антропоніми виступають у творі не тільки
«своєрідними темпоральними ідентифікаторами» [10: 17], а й політичними маркерами,
які перебувають на двох крайніх точках однієї осі – боротьби за землі України.
Історичну правду відтворюють не тільки імена реальних історичних постатей, а й вигадані, яких доволі багато у творі. Зокрема, це імена повстанців, отаманів, образи яких є
збірними. Поєднуючись у ряди з іменами реальними, вигадані утворюють спільну систему традиційних українських найменувань: «Ворон, Коляда, Вовкулака, Ходя, Біжу, його
середульший брат Захарко, Дядюра, В’юн, Козуб, Сутяга – десять щасливчиків…» [9:
210]; «Приходили до нас, ще як був Деркач, Семен Чучупака, Панченко…Тоді нас багато
було, всіх не запам’ятаєш» [9: 305]. Крім того, існування імен у творі в таких рядах свідчить про єдність людей за поглядами, думками, про гуртову міць.
Через ім’я в історичному творі автор не тільки передає події чи факти з життя народу,
а й закодовує в ньому значно глибшу інформацію, насамперед ментального плану. Це
збагачує «літературно-художню семантику» оніма. Автора цікавить не лише історична
достовірність, антропонімійно зумовлена, а й «невичерпні можливості образного використання» антропонімів [4: 517]. У результаті онім набуває ознак національно-культурного характеру, претендує на статус концепту, який зберігається в ментальному лексиконі. При цьому, як переконана О. Карпенко, власні імена завдяки своїм особливостям
(передусім наявності одиничного носія, що детермінує граничну конкретність оніма) у
ментальному лексиконі відіграють вагому організуючу роль» [11: 6]. Безперечно, частиною ментального лексикону є й імена історичного твору. У такому імені, як уже зазначалося, закодовано історичну інформацію, а також, що дуже важливо, національнокультурну, адже воно асоціативно сигналізує про особливі риси характеру українця, його
погляди, поведінку, своєрідність світобачення, культурну орієнтацію та оцінку.
До культурно й національно значущих імен належить ім’я головного персонажа аналізованого твору – Чорний Ворон.
Головний герой роману – син лісника з-під Товмача, випускник московських математичних курсів, колишній штабс-капітан царської армії Черноусов, згодом офіцер війська
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УНР сотник Чорновус, а згодом отаман Чорний Ворон [8: 28]. За цим ім’ям, а точніше
за кількома іменами, приховується надзвичайна особистість – звитяжна, вольова, мудра,
сильна. Загалом історії відомі кілька отаманів, що носили прізвисько Чорний Ворон (традиція прізвиськових найменувань поширена була ще за козацтва). В описі долі свого
героя В. Шкляр використовує історичні факти про Івана Чорноусова, бере до уваги також
легенду про чигиринського отамана Свирида Коцура, [6: 38-39]. На цьому підґрунті
письменник створює збірний образ отамана, який віддано боровся за вільну Україну.
Долю персонажа супроводжують різні імена, які відображають як і певний період
його становлення, так й особливі риси характеру та світобачення. На основі хронології розгортання подій у романі й історії життя головного персонажа можна побудувати
ланцюжок найменувань: Чорновус – штабс-капітан Черноусов – Чорний Ворон – Чорний – Богдан Крук. У найменуванні персонажа відсутнє його особове ім’я, за винятком
конспіраційного – Богдан, яке з’являється епізодично: «- Ім’я? Та яке ж… - я розгубився
зовсім. – Може … Чорний…». « - Крук… Богдан Крук – Так і польською мовою буде» [9:
258]. Це посилює таємничість і надзвичайність у сприйнятті образу повстанця-ватажка.
Основним іменем персонажа, а саме прізвиськом, є Чорний Ворон. Аналіз роману засвідчує близько 400 його вживань: у повній формі Чорний Ворон, у скороченій – Ворон,
російською мовою – Черный Ворон (в історичних документах), Чьорний Ворон (у вимові
чекістів). Також уживається у формі, представленій через вимову китайця Ході, який «…
завчив наших слів чимало, але не вмів їх тулити докупи» [9: 111]: Цьорни Ворон. Усі ці
імена можуть уживатися в одному реченні, стаючи часовими маркерами, окреслюючи
певні періоди життя героя, напр.: «Тоді Ворон відповів би йому, коневі, що він ще погано
знає цю відзіґорну пані, бо не бачив її ні в уманському дивізійному штабі, коли вона [Тіна]
так дошкульно присоромила штабс-капітана Черноусова, ні в лазареті, де вона врятувала від смерті курінного Чорновуса… » [9: 136].
Прізвисько Чорний Ворон не випадкове. На цьому наголошує й автор, адже воно відповідає і зовнішності, і рисам характеру, і поведінці героя. З перших сторінок роману неважко помітити міцний зв’язок між отаманом і старим трьохсотлітнім птахом, який спостерігає за подіями. У цьому випадку слід констатувати, що семантика апелятивної основи прізвища «формує» сутність, характер персонажа [12: 21]. Як і птах-тотем, Чорний
Ворон невловимий, він має мудрість, не характерну для молодих людей, обережність,
навіть володіє даром передбачення. Ворон ніби оточений у романі чорним кольором:
«Перед Чорним шляхом, що пролягав через ліс, Ворон потяг за повід ліворуч» [9: 15].
Так само як і чорний птах його супроводжує, ще коли він був Чорновусом: «Чорновус
поглянув у синє-синюще небо. І побачив на вершечку граба великого хижого птаха, такого чорного, аж синій відблиск пробігав по ньому» [9: 39]. Здається, що в романі чорний
ворон і Чорний Ворон зливаються в одне ціле, становлять нерозривну єдність.
Колір чорний, як відомо, в українців позначений переважно негативною семантикою,
так само негативно й застережно ми сприймаємо образ птаха-ворона, до якого в житті
ставимося дещо обережно. В історичному контексті, зокрема в історичних фольклорних
творах, чорний набуває трохи відмінного значення і пов’язується з великою масою людей, військом, як ворожим, так і власним. Наприклад, у стрілецькій пісні «Ой з-за гори
чорна хмара стала» зіставляються: «чорна хмара» - «ворожа навала»; «чорна хмара» «стрілецька слава». Таким чином, можна припустити, що колір чорний у романі «Чорний
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Ворон» наповнюється національно позитивною семантикою, символізуючи силу й міць
українських повстанців у нелегкій боротьбі за долю України і втілюючись у прізвиськові
головного героя. А птах, що завжди разом з отаманом, – оберіг, провідник, охоронець.
У творі ворон не асоціюється з лихим передбаченням, з нещастям, навпаки, він спостерігає, він там, де треба, як і сам Чорний Ворон. Ворону-птаху судилося від природи
довголіття, так само непідвладний смерті й отаман Ворон, адже точних відомостей про
його загибель немає ні у творі, ні в історичних джерелах; так само вічні ідеї національновизвольної боротьби.
Отже, ворон – це величний і мудрий птах на противагу іншим пташкам, які апелятивно втілюються в прізвищах роману. Апелятивна «пташина» основа наявна в прізвищі Птіцин, над яким автор прямо знущається, підкреслюючи цим виразну негативність
персонажа – чекіста-ренегата, протиставляючи його Чорному Ворону: «Соромно й гірко було дивитися, як їх обробляв миршавий чекіст Птіцин (чи Птічкін, чи Канарєйкін,
як там його у біса) – молоде, зелене щеня… » [9: 64]. Загалом відчувається особлива
прив’язаність автора до пташиних прізвищ, їх епізодично зустрічаємо в романі, наприклад, Орлов, Кукушкін. Їх носіями є чекісти, дії яких оцінюються як виразно негативні.
У канві твору як несумісні постають образи та їх імена – отаман Чорний Ворон, з одного
боку, і чекіст Птіцин, командир Орлов, боєць Кукушкін – з іншого.
У зв’язку з аналізом оніма Чорний Ворон відзначимо, що в романі порушено важливу
для вивчення історії власних імен проблему: примусова русифікація прізвищ в армії (у
межах загальної русифікації з другої половини ХVІІ ст.). Про це свідчить паралель Чорновус-Черноусов: «У Ворона (тоді ще не Ворона, а штабс-капітана Черноусова – зробили в армії з Чорновуса) за плечима вже була Омська школа прапорщиків …» [9: 27]. Це
в царській армії. Традиційною була зміна й прізвищ в армії більшовиків, що яскраво В.
Шкляр показує на прикладі імені Птіцин. Чекіст хизується своїм дідівським прізвищем
Птах: «- Я вабщє-то родом с Адєси. Но єщьо в дєда моєго била фамілія Птах» [9: 66].
Однак він абсолютно байдужий до свого українського минулого, до всього українського,
тож не дивно, що йому незрозумілі слова на холодноярському прапорі «Воля України або
смерть». Автор переконаний, що це ница людина, духовне й національне начало для якої
– це табу, тому варта зневаги, тому «поглинається» Чорним Вороном.
За іменем Чорний Ворон приховується визначна сторінка української історії, це ім’я
стає символом звитяги, мудрості й вічності ідеї боротьби за волю. Чорний Ворон як історичний антропонім наповнюється культурно й національно значущими смислами: вірність Україні, боротьба за національні ідеали, повага до української мови, пошанування
українських традицій, вірність у дружбі й коханні.
Зовсім протилежними в цьому плані є прізвища більшовиків. За кожним з них бачимо персонажів, яким властива жорстокість і примітивізм, розбещеність і міщанство,
які зневажають українську мову, культуру, історію, а своєї й не знають. Більшість прізвищ промовисто характеризують персонажа, належать, за термінологією Л. Белея, до
характеристичних літературно-художніх антропонімів [5: 8]. Такі оніми вказують на зовнішність, з якою пов’язуються і певні риси характеру, й оцінка. Особливість переважної
частини імен чекістів у тому, що вони виразно негативні й за формою, і за змістом, й
оцінкою, при цьому часто при прізвищі не називається особове ім’я. Багато імен мають
прозору семантику, яка розкривається через зовнішність, поведінку. Наприклад, началь97

ник упродкому Сиром’ятніков, «із пащеки якого тхнуло, як із жомової ями…» [9: 52].
Апелятивна основа – сирий, отже такий, що поганий, непридатний для використання;
начальник ревкому Долбоносов, який «крутив на всі боки качиною головою»; «у нього
й справді був ніс-долото, плескатий і довгий, як у качура» [9: 52]. Іронічно-зневажливо
промовляє прізвище воєнкома Красуцького, який «чепурний та наодеколонений», але за
цією зовнішньою красою – духовна порожнеча і звичайний п’яничка. Не зайвим тут буде
і вже згадуване прізвище Птіцин, яке є найчастотнішим з-поміж усіх інших чекістських.
Щоразу уживаючи цей онім, автор підкреслює пташину зовнішність чекіста: «… Птіцин
часто моргав маленькими, справді пташиними очима» [9: 66]; «Птіцин поклав огірка
на стіл, підпер рукою свою пташину голівку …» [9: 67]; «… у його пташиній голівці вже
народилися рядки оперативного донесення …» [9: 82]. Він – дрібна пташка, безіменна,
бо духовно нікчемна. Зрікшись фактично свого роду, він знищує українців, а разом з
ними і дідівську пісню, яка нібито повертає його в минуле, але хіба що на мить: «Птіцин
плакав. Звичайно, це були п’яні сльози, але він, не ховаючись, змахував їх, аж поки скінчилася пісня» [9: 69]. Птіцин – «жалюгідна пташка», яка потрапляє у кігті чорного птаха,
і не випадково, що акітку такого змісту саме він побачив у Кременчуці: «великий чорний
птах несе у дзьобі маленького червоноармійця» [9: 83]. Усе це засвідчує, що національні
цінності самодостатні, індивідуальні, вони вищі за міщанство, кар’єризм, національну
байдужість. А за ім’ям Птіцин закріплюються значення: відступник, зрадник, бо зрадив
рід, ница й підла людина.
Позитивно осмислені імена козаків-повстанців. Хоча вони мають прозору апелятивну семантику, однак у такий спосіб автор жартує із зовнішності, адже «сміхова культура»
була невід’ємною частиною українського народу, тим паче козаків.
Так, заслуговує на увагу онім Вовкулака. Носієм цього імені є, мабуть, найтаємничіший персонаж. З ним пов’язаний певний магнетизм, а його тотемом є вовк, бо народився Вовкулака вночі. Він мав потворну зовнішність, яка нагадувала багато в чому вовчу
подобу: «… із широко ошкіреним ротом» [9: 34]; «З ікластого вищиру Вовкулаки було
важко зрозуміти, чи він сміється, чи він плаче …» [9: 96]; «… і той [Ворон] відчув, як
у ніс йому вдарив кислувато-їдкий запах вовчатини» [9: 284]. Однак за цією потворністю приховується надзвичайна духовна краса, яка визначається й індивідуальними, і
національними, і культурними чинниками. На участь у повстанському загоні Вовкулаку
надихнув Шевченків «Кобзар», якого він уважно прочитав; Вовкулака – душа товариства і майстер на всі вигадки, творча особистість (роль Шельменка-денщика на засіданні
суду); він вірить у потойбічне життя, тому обіцяє Воронові «подати знак з того світу»;
врешті-решт, він сміливий і відважний вояк. Національні цінності понад усе для цього
героя. Саме через національну ідею він убиває рідного брата Куземка, так само як Гонта
у «Гайдамаках» убиває своїх дітей-католиків; очевидно, прочитання «Кобзаря» міцно
вплинуло на національну свідомість Вовкулаки.
Художньо виразними є й інші імена, які позитивно оцінюють зовнішність, поведінку
персонажа. Загалом автор любить цих героїв, тому намагається пояснити їхні прізвища
чи прізвиська через цікаві ситуації, жарт, наприклад, прізвище Чучупака виникло, коли
прадід звертався до свиней по-московськи: «Чу-чу, пакосна». «Через те й на нього почали казати Чу-чу-пака. Відтоді ми всі Чучупаки» [9: 69]; отамана Жуйводу назвали так
тому, бо «говорив, як воду жував» [9: 134]; отаман Скирта – товстий настільки, що за98

стряг у віконній проймі. «…недарма ж Скиртою звався», – наголошує автор [9: 137]. Є
й інші персонажі, на дефектах зовнішності яких акцентує В. Шкляр, наприклад родина
Момотів. Однак, зовнішньо убогі, всі ці люди живуть по-справжньому. Незважаючи на
свої тілесні пристрасті (до жінок, до їжі), вони цінують духовне, поважають свій рід,
традиції, національно свідомі. І за це їх любить автор, позитивно оцінюючи, наділяючи
смішними прізвищами та прізвиськами.
Таким чином, антропонім в історичному творі виступає історичним і національнокультурним ідентифікатором. За відомим іменем приховуються національні та культурні
коди: відданість Україні, пошанування традицій роду, повага до рідної мови тощо; вони,
ці коди, творять національно-культурну семантику оніма. Водночас ім’я може мати негативно-оцінний зміст: нехтування національними цінностями, зневага до мови, зречення
роду і под. Це також стає частиною національно-культурної семантики оніма, адже цей
негативізм є складовою ментальності доби, що потребує подальшого розгляду.
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СВАДЕБНО-ОБРЯДОВАЯ ЛЕКСИКА
НА ГОМЕЛЬЩИНЕ: НАЗВАНИЯ РИТУАЛЬНЫХ КУЛИНАРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ И БЛЮД ИЗ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
У статті описується весільна термінологія, що називає ритуальні кулінарні вироби
і страви з зернових культур, їх інгредієнти і елементи, а також особливості використання в шлюбній церемонії і обрядові функції.
Ключові слова: родинно-обрядова лексика, весілля, весільна термінологія, весільні
обряди і ритуали, ритуальні предмети, хліб, весільний пиріг, зерно, обрядова символіка.
В статье описывается свадебная терминология, называющая ритуальные кулинарные изделия и блюда из зерновых культур, их ингредиенты и элементы, а также особенности использования в брачной церемонии и обрядовые функции.
Ключевые слова: семейно-обрядовая лексика, свадьба, свадебная терминология,
свадебные обряды и ритуалы, ритуальные предметы, хлеб, свадебный пирог, зерно, обрядовая символика.
The article describes the wedding terminology, names of ritual culinary products and dishes from grain crops, their components and elements and also points out peculiarities of their
usage in wedding ceremony.
Keywords: family-ritual vocabulary, wedding, wedding terminology, wedding ceremonies
and rituals, ritual things, bread, wedding pie, grain, traditional symbol.
Традиционная материальная и духовная культура, отражающая национальное самосознание, неповторимый колорит и самобытность ее носителей, является объектом
пристального изучения исследователей в наше время. Особого внимания заслуживает
духовное наследие восточнополесского, в том числе гомельского, региона, вобравшего
в себя элементы культуры трех восточнославянских народов: русского, белорусского и
украинского.
Традиционная культура – явление многогранное, включающее в себя разнообразные
формы, одной из которых является народно-диалектный язык, представляющий сложную систему языковых номинаций, разнообразных по своей предметно-тематической
соотнесенности, семантике, происхождению, сфере употребления. Одной из самых интересных и пока еще недостаточно изученных в белорусском языкознании тематических
групп является семейно-обрядовая лексика. Семейно-обрядовые номинации называют
самые значительные события в жизни человека – рождение, крещение, сватовство, женитьбу и смерть. Семейные обряды имеют, как правило однотипную структуру. Их кодовая система включает устойчивые агенсный, акциональный, предметный и вербальный коды, в соответствии с чем выделяются обрядовые акты, исполнители ритуальных
действий, инвентарь используемых реалий и обрядовая лексика. Поскольку основными
элементами семейного обряда являются различные обрядовые действия, их исполните© Станкевич А.А., 2012
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ли и атрибуты, в системе семейно-обрядовой лексики выделяются соответственно названия различных этапов и процессов, обрядовых и ритуальных действий; участников,
исполнителей и свидетелей этих действий; предметов, используемых в них. Единство в
обрядах названных выше элементов (человек – действие – предмет – слово) требует комплексного подхода при его описании. Поэтому анализ семейно-обрядовой лексики следует
проводить с учетом наполненности, знаковой сущности и содержания самого обряда.
Наиболее полно в наше время описан свадебный обряд как самый важный в жизни
человека, сложный по церемонии, продолжительный по времени, насыщенный различными эпизодами, актами и действиями.
Предметом нашего исследования в данной работе является система номинаций, обозначающих ритуальные кулинарные изделия и блюда из зерновых культур, используемые в брачной церемонии на территории Гомельской области. Источником фактического
материала послужил диалектологический архив кафедры белорусского языка Гомельского
государственного университета имени Ф. Скорины, а также отдельные издания фольклорно-этнографических материалов этого региона, посвященных свадебной обрядности.
Свадебный обряд, как отмечают исследователи, имеет три этапа: добрачный, брачный и послебрачный. Во всех этих трех этапах использались в различных ритуалах как
зерновые культуры, так кулинарные изделия и блюда из них. Самым значимым эпизодом
добрачного этапа является сватовство, неотъемлемыми атрибутами которого были хлеб,
соль, спиртное и закуска, с которыми приходили свататься. Особое значение, придаваемое хлебу в этом ритуле, видно из того, што его заворачивали в полотенце: Вечарам у
суботу ідуць у сваты .. Жаніх прывозіць хлеб, абвернуты палаценцам, і бутылку, ложыць ета ўсё на стол [ВнГ, с. 28]; Ішлі з хлебам і соллю сватаць. Хлеб уматвалі ў
палаценца, а соль у стакан ілі ў блюдка клалі [ВнГ, с. 98]. Иногда для сватанья испекали
специальный пирог: Ну, пікуць пірог, учыняюць цеста і пікуць не просты хлеб, а такі
прадаўгаваценькі [ВнГ, с. 43]. Принятие хлеба невестой во время сватовства было символом ее согласия на брак: Калі да дзяўчыны прыходзяць сваты, то яна павінна прыняць
ад свата хлеб і соль, калі яна згодна выйсці замуж [ВТГ, с. 18]; Калі чаркі з гарэлкай не
брала і до яго родных не подходзіла – то не згодна нявеста. А потым возврашчае той
хлеб, што жаніх прынёс, выносіць ім гарбуза [ВнГ, с. 82].
Символическими были и последующие ритульные действия с хлебом во время сватовства: Калі нявеста давала згоду ісці замуж, то яна павінна была перарэзаць хлеб,
які прынеслі сваты. Адну палавіну гэтага хлеба яна выносіла на вуліцу, дзе звычайна
збіраліся яе сяброўкі, і кідала хлеб уверх. Было такое павер’е: хто першы зловіць гэты
хлеб, той наступны пойдзе замуж [ВнГ, с. 39-40]; Потым сваты ставяць гарэлку, кладуць пірог (з хлопцавай рукі ў палаценцы). Калі выйдзе маладая і разрэжа яго, то хлопца
садзяць за стол [ВнГ, с. 56]; Дзяўчына, калі давала згоду, то пераразала пірог папалам.
Калі ў хаце былі яшчэ маладыя дзяўчаты, то ім давалі пірага, каб выходзілі замуж [ВнГ,
с. 34]; Малады ставіў гарэлку і пірог. Пірог рэзалі зразу ўвесь, каб маладая не перадумала і не аддала пірог сватам назад [ВнГ, с. 359]; Запалілі свечку, маладая рэжа пірог.
Як разрэжа ізразу, ужэ добра жыць будуць, і любіці яна яго будзе, а калі там рэжа, ды
яшчэ трохі падумае, да ізноў і другі, і трэці, то ўжэ кажуці, што пагана будуць жыці
[ВнГ, с. 44]. Угощение, которое приносили с собой сваты, имело собирательное название
– магарыч, распространенное повсеместно, а также региональное ласіна: Сваты вязуць
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з сабой “ласіну” (кусок сала, хлеб, соль). Абменьваюцца ласінай, калі панравіліся [ВнГ, с.
68]. Угощение имело также метафорическое название: боскія дары : Калі усе збіраюцца,
то госці бяруцца за пастаўленыя на стол “Боскія дары”, частуюцца, хваляць сватоў і
гаспадароў [ВТГ, с.18].
Пирог фигурировал также и в заключительном этапе свадьбы. Такой пирог называли
лепень: На трэці дзень свадзьбы выносілі на стол непачаты лепень .. – вялікі пірог, упрыгожаны вітушкамі, розачкамі, са сладкай начынкай, якім угашчалі гасцей у панядзелак
[ВТГ, с. 372]. Застолье в доме молодого через неделю после свадьбы, кроме основных
названий отведкі, пярэзвы, имело шуточное название гарэлыя пірагі: Чэраз нядзелю после свадзьбы едуць .. на гарэлыя пірагі [ ВТГ, с.8].
Хлеб и соль, кроме этого, были обязательным атрибутом благословления, встречи и
проводов молодых их родителями: Пасля вянчання маладых .. сустракалі бацькі хлебамсоллю і мёдам [ВТГ, с. 18]; Маладых сустракала маці. Вуносілі стол і ставілі яго каля
вугла хаты. На стол клалі хлеб, соль і мёд [ВнГ, с. 355]. Действия молодых также имели
символическое толкование: Бацькі жаніха дзержаць хлеб, а маладыя кусаюць, хочуць
адкусіць большы кусок, каб быць у доме хазяінам [ВнГ, с. 70]; Маладыя кусалі хлеб, хто
болей укусіць, той больш пражыве [ВнГ, с. 355].
В системе ритуальных предметных элементов свадебной обрядности повсеместно
встречаются зерновые культуры – рожь, пшеница, овес, пшено и др. Ими обычно обсыпали молодых, а также их повозку, отправляя их на венчание или встречая после венца:
Калі адпраўлялі вянчацца, абсыпалі жытам .. Прыязджалі ўжо з вянчання, устрачалі
маладых з хлебам і соллю, з караваем. Абсыпалі жытам, грашыма, канфетамі [ВТГ,
с. 370]; Перад ад’ездам на дварэ маці маладой тройчы абходзіць павозкі, а за ёю следам ходзіць бацька з вядром вады, якую ён потым вылівае пад калясо павозкі, каб была
лёгкай дарога. Пасля маці абсыпае павозку жытам [ВТГ, с.18.]. Это символизировало
будущую счастливую семейную жизнь: Сустракаюць маладых хлебам-соллю, гарэлкай,
абсыпаюць жытам, каб маладым шчасліва жылося [ВТГ, с. 550].
Зерно могли насыпать также в карман жениху, желая, таким образом, ему достатка
и богатства: Ад вянца маладых сустракаюць бацькі маладой. Спачатку абсыпаюць іх
збожжам, збожжа кладуць у карманы маладому, каб грошай шмат было [ВТГ, с. 84].
Зерном посыпали также скатерть, на которую ложили каравай: Каравай ложаць на
абрус, на які сыплюць зерне аўса або пшаніцыю [ВнГ, с. 30].
Во время сватовства невеста, одаривая родителей молодого полотенцем (отца) и
платком (мать), жениху вручала бутыль с рожью: Калі дзяўчына згодна на шлюб, то яна
дарыць бацькам жаніха ручнік і хустку, а жаніху бутэльку з жытам [ВТГ, с. 30].
Но, конечно, главным кулинарным хлебо-булочным изделием на свадьбе был свадебный пирог, который называли каравай, пірог, вясельны пірог, хлеб. При его выпечке все
было регламентировано: кто должен выпекать, когда, из чего, где, в присутствии кого,
что следует при этом говорить, куда и как ложить каравай после выпечки и т.д. Большое
значение этого изделия хорошо осознавалось участниками церемонии: Хлеб лічыўся цэнтральнай стараной усяго вяселля, таму, калі яго выпякалі, у песнях пелася, што хлеб
выпякаўся на багацце. Калі каравайніцы замясілі каравай, яго абавязкова садзілі на кляновыя лісточкі [ВнГ, с. 199]; Кожны чалавек можа мець каравай толькі адзін раз на
вяселлі. І калі замуж выходзіла ўдава або жаніўся ўдавец, каравай не пяклі [ВнГ, 105].
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Выпекали каравай обязательно замужние женщины, имевшие детей, которые были
счастливы в браке. Их называли каравайніцы, караваіхі, каравайніхі, среди них была
старшая каравайніца: Каравай учыняюць замужнія жанчыны, паважаныя, шчаслівыя,
якія добра жывуці [ВнГ, с. 45]; Каравай пякуць ў пятніцу. Яго пяклі жанчыны замужнія,
у якіх абавязкова булі дзеці і якія булі шчаслівыя [ВнГ, с. 354 ].
Каравай выпекали и в доме невесты, и в доме жениха: Каравай пяклі і ў хаце маладой, і ў хаце маладога [ВнГ, с. 360]; Каравай у нявесты ў форме сонца, а ў жаніха – ў
форме месяца [ВнГ, с. 62].
Если выпекали несколько караваев, они отличались по форме, размеру и назначению: Апрача асноўнага каравая, пякуць яшчэ дадатковыя караваі [ВнГ, с. 62]; Рабілі і
маленькі каравай, каб да свадзьбы паспытаць [ВнГ, с. 68]. Маленькие булочки, испеченные из каравайного теста, предназначенные для угощения детей, называли каравайчыкі:
Рабілі тры караваі: першы ў відзе месяца, два другіх як булкі і яшчэ маленькія пушачкікаравайчыкі [ВТГ, с. 5]; Дзецям аддавалі каравайчыкі [ВнГ, c.6].
С караваем было связано много народных поверий и примет: Каб каравай быў румяны, печ топюць яловымі або бярозавымі дровамі [ВнГ, с. 68]; Цеста мясілі не кулакамі,
а далонямі, каб малады не біў жонку; Калі каравай ужо быў у печке, жанкі мылі рукі,
і тую воду аддавалі маладой. А яна вылівала яе пад вішню: Каб вішанькі развіваліся, А
маладыя красаваліся... [ВнГ, с. 360]; Калі каравай расколецца – сімвал таго, што маладыя хутка развядуцца ілі одзін з іх памрэ [ВнГ, с. 361]; Калі хто ўкрадзе на вяселлі кусок
каравая – у маладых можа не быць дзяцей [ВнГ, с. 362]; Каравай нельга было браць
голымі рукамі. Сачылі, каб не пашкодзіўся каравай, бо будзе няшчасце [ВнГ, с. 360-361];
Каравай учынялі, размешвалі і пелі песні. А ў печ даўжон быў пасадзіць каравай кучаравы хлопчык [ВТГ, с. 372]; Як пасадзіла каравайніха каравай у печ, то лапатай па галаве
ўсім мужчынам стукала, для чаго, не знаю [ВнГ,с. 6]; Каравай у хмурныя дні рашчыняюць тады, калі выгляне сонца з-за хмары, бо верылі, што маладых чакаюць сумныя дні
[ВнГ, с. 199]; І яшчэ гаварылі, што каравай трэба змазаць яічным бялком, каб маладыя
жылі ладком [ВнГ, с. 205]; Калі дзеляць каравай, то спачатку першыя яго кавалкі даюць
маладым і назіраюць за тым, “хто з іх, адкусіўшы каравай, будзе верхаводзіць у сям’і”
[ВТГ, с, 13].
Особое внимание уделялось украшению каравая: Каравай на процвіне пякуць. Была
пудра. Мажуць яго пудрай. Ну, і во, хвігуркамі выкладаюць, ну вот, розачка, а тады во
так вот васьмёркі выпісвалі [ВнГ, c. 102]. Элементы декора каравая были чрезвычайно разнообразны. Это шышкі, фігуркі, хресцікі, кружкі, птушкі, месяцы, кветкі, лісцікі,
пляцёнкі: Гатовы каравай украшалі хресцікамі, кружкамі і фігуркамі з таго ж самага
замеса каравая [В, с. 227]; На вяселле пякуць два караваі .. Робяць упрыгожванні: тры
птушкі, тры месяцы, тры кветкі.. Каравай ложаць на абрус, .. абвязваюць ручніком
[ВнГ, с. 30]; А каравай быў красівы, перавязаны накрыж краснымі лентамі [ВнГ, с. 96];
З цеста робяць упрыгожванні для каравая – шышачкі, птушачкі, лісцікі [ВнГ, с. 62]; На
каравай пяклі розачкі з цеста, вулепвалі верабейкі на ім .. Ужэ як ішлі, дык украшалі
каравай яшчэ з зробленых цвятоў [ВТГ, с. 367]; Пеклі бальшы каравай, каб хваціла на
ўсіх. Украшаюць яго яшчэ да выпечкі. Могуць пісаць імёны маладых [ВнГ, с. 68]; Каравай на вяселлі быў прыгожы, бальшы. Украшаны рознымі птушкамі, кветачкамі
[ВТГ, с. 72]; Украшаюць: бублікі разныя дзелаюць і абараначкі [ВТГ, с. 27]; Каравай..
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украшалі цвяточкамі, лістамі з цеста [ВТГ, с. 59]; Каравай рабілі круглы, упрыгожвалі
птушкамі, кветкамі, пляцёначкай [ВТГ, с. 59]; Заўсёды каравай упрыгожвала маці маладой “хлебнымі цвятамі”. Рабіліся яны з цеста без усякіх дражжэй на бульбянай заквасцы [ВТГ, с. 78].
Каравай могли также украшать веткой (вельцам), символизировавшей свадебное деревце: У яго тожа ўтыкалі вельца, шышачкі рабілі розныя [ВТГ, с.47].
Ответственной и значимой была церемония разрезания и раздачи каравая, сопровождавшаяся поздравлениями и одариванием молодых родственниками и гостями.
Первыми каравай получали молодые. Они получали центральную, главную часть свадебного пирога, так как являлись главными участниками ритуала: Першы кусок каравая – жаніху і нявесце, другі – бацьку і мацеры, а потым астальным гасцям [ВнГ, с.
25]; Сярэднюю частку каравая выразалі і аддавалі маладым [ВнГ, с. 362]; Потым ужэ
бяруці з серадзінкі верх уразаюць і маладым аддаюць, а ніз – музыкам. І маладым яшчэ
хрэсцічкам выразалі і з капейкамі кусочак [ВнГ, с. 49]. Молодых также обсыпали шишечками, срезанными с каравая, или специально испеченными вместе с караваем, проецируя
таким образом их будущую зажиточность и плодовитость: Калісь шышачкі качалі з цеста да пеклі потым у печы разам з караваем, а потым маладых на свадзьбе пасыпалі, а
дзеці ўжэ збіралі [ВнГ, с. 45].
С караваем обращались очень почтительно, его нельзя было брать голыми руками,
отрезанный кусок клали в платочек: Каравай бралі толькі платочкам, выпівалі чарку і
аддавалі падаркі [ВнГ, с. 39].
Спиртное, которым угощали даривших вместе с караваем, называлось каравайная гарэлка: Пачаставалі каравайнай гарэлкі, госці збіраліся дадому, а маладыя –
ад’язджаюць да маладога [ВнГ, с. 96].
Ритуальным блюдом, использовавшимся на заключительном этапе свадьбы, была
каша, сваренная в горшке из круп. Эту кашу с горшком должен был выкупить брат невесты: Пад канец вяселля варылася каша ў гаршку, кашу ставили на стол, брат маладой
выкупляе гаршчок і разбівае яго, дзеліць кашу между гасцямі, а чарапкі нежанатыя
клалі сабе на галаву, каб хутчэй выйсці замуж ці жаніцца [ВТГ, с. 30, 52]; Каравай дзеляць.. а тады б’юць кашу. Кашу б’юць для таго, каб малодшы брат выкупіў нявесту
[ВТГ, с. 33].
Таким образом, кулинарным изделиям и блюдам из зерновых культур, а также их составным элементам и ингредиентам, придавалось большое значение в свадебной обрядности на
Гомельщине, они символизировали пожелания молодым богатой, сытой, благополучной и
счастливой семейной жизни, здоровья, плодовитости, добра и достатка в хозяйстве.
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ПАРЕМІОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ
“ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ” ЯК ОБ’ЄКТ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
В статті дана характеристика процесу сприйняття людиною культурних відмінностей народів, націй, етносів. Проаналізовано особливості перекладу англійських паремій з компонентом “діяльність людини”. Окреслено ціннісний зміст прислів’їв та приказок з компонентом “діяльність людини”, що визначається глибинною логічною структурою, яка представлена логемами “процес діяльності”, “персоніфікація суб’єктів в
людській діяльності”, “результати діяльності людини”.
Ключові слова: англійські паремії, компонент “діяльність людини”, логеми “процес
діяльності”, “персоніфікація суб’єктів в людській діяльності”, “результати діяльності
людини”.
В статье дана характеристика процесса восприятия человеком культурных отличий народов, наций, этносов. Дан анализ особенностей перевода английских паремий с
компонентом “деятельность человека”. Подчёркнуто ценностное содержание пословиц и поговорок с компонентом “деятельность человека”, которое определено глубинной логичной структурой. Последняя представлена логемами “процесс деятельности”,
“персонификация субъектов в человеческой деятельности”, “результаты деятельности человека”.
Ключевые слова: английские паремии, компонент “деятельность человека”, логемы
“процесс деятельности”, “персонификация субъектов в человеческой деятельности”,
“результаты деятельности человека”.
In this article the process of perception of cultural differences of peoples, nations, ethnic
groups was characterized. The peculiarities of translation of English proverbs and sayings
with the component “person’s activity” was analyzed. It describes valuable essence of proverbs
and sayings with the component “person’s activity”. Logical structure of proverbs and sayings
is determined by logical components “the process of the activity”, “the personification of subjects in the activity”, “the results of the person’s activity”.
Key words: english proverbs and sayings, the component “person’s activity”, logical components “the process of the activity”, “the personification of subjects in the activity”, “the
results of the person’s activity”.
Проблема вивчення особливостей інтерпретації та вербалізації аксіологічної інформації в мовній картині світу безпосередньо пов’язана з виявленням механізмів сприйняття світу та шляхів їх усвідомлення, які, в свою чергу, відображуються в мові того чи
іншого народу. Сучасні напрямки дослідження пареміологічних одиниць акцентують на
необхідності комплексного аналізу їх етнокультурної специфіки та універсальних, міжмовних стосунків суб’єктів кроскультурної взаємодії з урахуванням їхніх релевантних
ознак. Не випадково більшість досліджень в галузі паремій орієнтовані не на механічне
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виявлення паралельних конструкцій фразеологічних одиниць, а на розкриття внутрішніх
зв’язків і взаємозумовленості мовних явищ, що вивчаються. Тому в даній статті слід
зупинитися на певних питаннях, пов’язаних з культурної та етноментальною специфікою лінгвістичних одиниць мови, цілих текстів тощо, а потім перейти безпосередньо до
аналізу англійських паремій з компонентом “діяльність людини”.
Так, завданнями нашої статті є:
1.Охарактеризувати процес сприйняття людиною культурних відмінностей народів,
націй, етносів.
2.Проаналізувати особливості перекладу англійських паремій з компонентом “діяльність людини”.
3.Окреслити ціннісний зміст прислів’їв та приказок з компонентом “діяльність людини”, що визначається глибинною логічною структурою, яка представлена логемами
“процес діяльності”, “персоніфікація суб’єктів в людській діяльності”, “результати діяльності людини”.
Під час читання художньої літератури виникнення нових смислів безпосередньо
пов’язане із сприйняттям культурних особливостей народів, націй, етносів. Культура –
це, передусім, діалогічне спілкування. М.М.Бахтін в своїх роботах говорить про діалог
народів, націй, культур, про їх взаєморозуміння, що засноване на єдності людства і культур, які розкриваються на рівні великого часу. Культура може тільки тоді входити в діалог, коли з’являються нові питання, що формулюються інакше, ніж культура поставила
їх самій собі. В цьому великому діалозі культура відкриває свої сторони та глибини, невідомі їй самій. Без таких питань, які ідуть із інших культур, як і в спілкуванні „Я” та „Іншого”, не може виникнути діалогу та творчого розуміння. Якщо відбувається „зустріч”
двох культур (за М.М.Бахтіним), вони „не зливаються і не змішуються, кожна зберігає
свою єдність та відкриту цілісність, але вони взаємно збагачуються” [1: 92].
За словами О.А.Корнілова, якщо під культурою розуміти все, що робить та думає
нація, то твори художньої літератури фіксують, яким чином ця нація думає [2]. Згідно
Дж.Браун, культура – це є контекст, в межах якого ми існуємо, думаємо, відчуваємо
та спілкуємося один з одним [3]. Можна стверджувати, з одного боку, що літературні
твори відображають специфіку мислення народу, а, з іншого боку, за Б.Уорфом, навіть
нав’язують людині світогляд та зумовлюють норми мислення, поведінки особистості в
даній культурній спільноті [4]. Ось чому слід організовувати процес навчання в середній
школі таким чином, аби література вивчалася як феномен світової культури та цивілізації
і, у такий спосіб, – забезпечити повноцінне міжкультурне спілкування та взаєморозуміння, з одного боку, автора і читача, а, з іншого, – людей різних націй та етносів, тобто діалог культур. Цей діалог сприятиме інтеграційному процесу, який полягає у впровадженні
європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних
здобутків у світовому симпозіумі. В кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть
на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію нашої країни до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього простору.
С.Д.Максименко аналізує культурний універсум як певну суму текстів, а людину розглядає в плані інтенціональної текстуальності (такої ж точки зору дотримуються й Р.Барт,
Ж.Женетт, Ю.Крістєва). Саме інтенціональна текстуальність перетворила світ природних об’єктів на сферу речей культури, а Homo faber – людина, що працює, перетворилася
106

на Homo signum symbolicum – людина, яка сама створює та використовує символи в світі
знаків, значень та смислів. Тексти, зауважує С.Д.Максименко, існують не ізольовано, –
вони безперервно зустрічаються, посилюють або компенсують один одного, а процес їх
написання в будь-якому суспільстві має певні сталі правила чи настановлення [5: 147].
Автор літературного твору, зокрема, намагається зробити свій текст формою вираження власної індивідуальності. В дослідженнях С.Д.Максименка доведено, що можливість
інтерсуб’єктивного розуміння людьми один одного закладена в екзистенційному єднанні
автора й тексту. Тому вивчення структури авторського тексту дозволяє простежити за
психологічною динамікою його розвитку. В цьому зв’язку доцільною є процедура текстового аналізу Р.Барта [6]. Дослідник розглядає текст як динамічний, що знаходиться
в постійному русі та розвиткові феномен, який пояснюється механізмами дискурсу. В
результаті своєї багатозначності та смислової неоднозначності текст завжди парадоксальний. Безкінечна множинність смислів зумовлена тотальною символічною текстовою
природою. Але завдання читача, передусім, в тому, щоб проникнути в цілісну смислову
структуру твору, розпочати процес надання тексту свого суб’єктного смислу. Так, важливим є дослідження шляхів смислоутворення в глобальному міжтекстовому просторі. Це
не передбачає знаходження лише одного єдиного смислу, навіть одного з усіх можливих
сенсів [5: 149]. Основною метою читача має бути творчий мисленнєвий процес, процес
конструктивної уяви, який дозволяє осягнути множинні смисли тексту, відкритість процесу надання сенсів у багатокультурному просторі світової цивілізації.
Тому С.Д.Максименко наголошує на існуванні не лише багатьох смислів, але й багатьох способів їх передачі. Будь-який текст, літературний твір тощо складається з великої
кількості культурних кодів – символів, ремінісценцій, запозичень, асоціацій, цитат тощо,
тобто знаків, які моделюють текст як певний культурний феномен. Онтологізація тексту, який являє собою семіотичну модель суб’єктивної реальності, дозволяє дослідити
складну діалектику реального не-символізованого буття, а також розкрити самоідентичність суб’єкта розуміння, який досліджує це буття. Читач в якості суб’єкта дискурсивної
практики являє собою не просто статичне буття, а є суб’єктом акта самоутвердження,
створення та моделювання самого себе перед образом Іншого [5: 150].
Спираючись на теорію М.Коула, Н.В.Чепелєва взаємодію з текстом зображує у вигляді так званого „діалогічного квадрата”, вершини якого означають основні детермінанти читацької діяльності – автора, читача, текст та „Світ” (останній має на увазі деякий
фрагмент реальної дійсності). Для того, щоб отримати будь-яке знання, уявлення щодо
оточуючого світу, читач має розпочати взаємодію не лише з текстом, але і з автором,
який, у свою чергу, зафіксував у тексті своє власне розуміння дійсності. Авторський та
читацький тезауруси включатимуть фрейми, скрипти, особистісні смисли учасників текстового спілкування. Текстове й об’єктивне знання великою мірою відображує структуровану інформацію щодо оточуючого світу. Однак, зауважує Н.В.Чепелєва, рух читача
лише по зовнішнім сторонам квадрата передбачає не діалогічне, інформаційно-пізнавальне читання. Для того, щоб читання прийняло діалогічний характер, слід проникнути
всередину квадрата, що, в свою чергу, стає можливим за умов співставлення різних позицій, думок, поглядів й точок зору [7: 63–66].
На нашу думку, говорячи про літературні твори, те, що Н.В.Чепелєва називає словом „Світ” (в наукових текстах), варто називати „Культурою” (в літературних творах, в
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окремих лексичних одиницях, якими є паремії), адже фактично культура представлена в
творах художньої літератури в більш глобальному смислі, ніж в наукових текстах.
Отже, проаналізуємо особливості перекладу англійських паремій з компонентом
“діяльність людини”. У свідомості англійського народу праця, майстерність, навчання
– важливі реалії екзистенційного простору, у якому проходить життя людей. Розглянемо
деякі приклади.
Англійці дивляться на працю як на джерело свого матеріального добробуту, успіху: Work is the only capital that never misses dividends. Робота – єдиний капітал, що
завжди приносить дивіденди. У прислів’ях висміюється ледарство: Lazy people have the
most labour. Ледарі роблять вигляд, що працюють більше за всіх; невправність: A bad
workman quarrels with his tools. У невмілого робітника інструменти винні; шанується
професіоналізм: He works best who knows his trade. Good workman is known by his chips.
Майстра видно по роботі; Clever hands make light work. Умілі руки легко працюють.
А такі прислів’я, як “Бездіяльний мозок – майстерня для диявола” (An idle brain is the
devil’s workshop), “Ледарство – корінь усякого зла” (Idleness is the mother of all evil), “Нічого не роблячи, ми навчаємося злу” (By doing nothing we learn to do ill), “Лінивій вівці і
від власної вовни важко” (A lazy sheep thinks its wool heavy), “Кіт у рукавичках миші не
зловить” (A cat in gloves catches no mice) передусім актуалізують концепт етнокультурної
орієнтації на виконання дій. Ледарство, крутійство оцінюються вкрай негативно, а працьовитість, наполегливість вважаються найвищими чеснотами людини.
Зародженням прислів’їв та приказок вважається період розвитку сільськогосподарської діяльності людства. Паремії, пов’язані зі спостереженням людини над своєю трудовою діяльністю, є одними з найдавніших.
As a man sow, so shall he reap. Не копай яму іншому, бо сам упадеш.
Sow a thought and reap an act. Посієш думку – пожнеш вчинок.
Strike while the iron is hot. Куй залізо, поки гаряче.
Early sow, early mow. Рано сієш – рано і пожнеш. Хто перший сіє, той перший
збирає.
Make hay while the sun shines. Коси коса, поки роса.
One plows, another sows – who will reap, no one knows. Один оре, інший сіє, а кому
врожай збирати – не знає ніхто.
Трудова діяльність розвивалась стабільно, і це сприяло виробленню стійких поглядів на
працю, її результати, методи господарювання. Все це знайшло своє відображення і в народній мудрості. Прислів’я стверджували вічну істину про працю як основу людського життя:
A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds. Противник справ,
любитель слів схожий до саду без плодів. Хто багато говорить, той мало творить.
No sweet without some sweat. Без труда нема плода.
Nothing is gained without work. Все хороше нелегко дається.
Особливо яскраво у пареміях простежується розвиток ремесел.
The cobbler should stick to his last. Знає майстер, що робить.
Let every tailor stick to his goose. Every man to his trade. He берися не за своє діло.
Компонент “процес діяльності” представлений такою таксономічною сіткою концепту: наявність / відсутність діяльності, її якість та інтенсивність. Ціннісний зміст
прислів’їв та приказок з компонентом “діяльність людини” визначається з опорою на
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глибинну логічну структуру, що представлена логемами, які об’єднують групи конкретних характеристик і оцінок окремих культурно-значущих смислів, які й виявляються в
прислівно-приказковому фонді. Розглянемо таксономічну сітку шляхом виокремлення
логем в пареміях з компонентом “діяльність людини”.
1. Наявність / відсутність діяльності. В цій групі можна виділити наступні паремії:
Менше слів, більше справ. The loudest hummer is not the best bee.
Все необхідно робити вчасно. Act today only tomorrow is too late.
Краще не відкладати роботу. Never put off till tomorrow what you can do today.
Нічого не робити – погано. By doing nothing, we learn to do ill.
Лінощі – мати всіх проблем. Sloth is the mother of poverty.
Діло – це саме основне. Business is the salt of life.
Дехто користується результатами чужої праці. One man makes a chair and
another man sits on it.
При бажанні можна виконати будь-яку роботу. You never know what you can till
you try.
Неможливо все вміти. No living man all the things can.
Треба чергувати роботу та дозвілля. Work done, have your fun.
Знання – це сила. Learning is the eye of the mind.
Поверхові знання – небезпечні. Better untaught than ill taught.
2. Якість людської діяльності представлена в таких пареміях:
Поспіх знижує якість. The greater hurry, the worse the speed.
Не варто братися за все одразу. A man cannot whistle and drink at the same time.
Треба покладатися лише на себе. God helps those who helps themselves.
Якщо немає відповідних знань чи вмінь, то діяльність не варто виконувати. If you
can not ride two horses at once, you shouldn’t be in the circus.
Життєвий досвід – основа мудрості. Experience in the father of wisdom and
memory is the mother.
Важко забути те, що вивчено. To learn is hard, but to unlearn is harder.
Наполегливість все здолає. Elbow grease gives the best polish.
Працювати треба добросовісно. A cat in gloves catch no mice.
3.Складність процесу діяльності представлена такими пареміями:
Людина повинна постійно бути зайнятою, працювати. Constant dropping wears
away a stone.
Діяльність людини потребує зусиль. You can’t make an omelet without breaking
eggs.
Знищити легше, ніж створити. It is easier to break down than to build.
Разом легше працювати. Many hands make light work.
Жіноча праця – безкінечна. A woman’s work is never done.
Як ти допоможеш людям, так і тобі віддячать. A good deed comes back a
thousandfold.
Компонент “персоніфікація суб’єктів в людській діяльності” представлений в таких пареміях:
Працівник повинен вміти користуватися інструментами. A bad workman finds
faults with his tools.
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Кожен має займатися своєю справою. The cobbler should stick to his last.
Кожен професіонал має свою думку. Two of a trade never agree.
Застосування ремесла на собі. The cobbler’s wife is the worst shod.
Заробіток залежить від робітника. The labourer is worthy of his hire.
Базіки є ледарями. The tongue of idle persons is never idle.
Ледарі надають перевагу не роботі, а сну і їжі. Lazy folks’ stomachs don’t get tired.
Ледарі повільні в роботі. Unused wings cannot soar.
Ледарі уникають роботи. Lazy people take the most pains.
Компонент “результати діяльності людини” представлений пареміями:
Діяльність приносить плоди, результат. Practice and hard work can do anything.
Зусилля окупляться результатом діяльності. He that labours and thrives spins
gold.
Результат праці – показник майстерності працівника. The work shows the
workman.
Діяльність людини (праця) є джерелом матеріального достатку. No bees, no
honey; no work, no money.
Справи треба доводити до кінця. The end crowns the work.
Результат залежить від якості роботи. As you brew, so must you drink.
Результат залежить від початку роботи. Well begun is half done.
Всім догодити неможливо. He who pleased everybody died before he has born.
Хто не старається, той нічого не має. No pains, no gains.
Таким чином, розглянувши компоненти концепту “діяльність людини”, можна констатувати, що символами трудової діяльності людини є такі види діяльності, як:
• приймання їжі:
As you brew, so you must drink. Як завариш, так і питимеш.
A man cannot whistle and drink at the same time. Не можна робити дві справи одночасно.
Make not you sauce till you have caught the fish. Не кажи «гоп», поки не перескочиш.
• сільськогосподарські роботи:
Make hay while the sun shines. Коси коса, поки роса.
He who sows the wind reaps the whirlwind. Посієш вітер – пожнеш бурю.
• полювання:
Catch the bear before you sell his skin. Журавель ще в небі, а він уже йому ціну встановлює.
Квазісимволами працівника в пареміях є:
• пташка
The early bird catches the worm. Хто рано встає, тому Бог дає.
• кінь
A hired horse never tires. Наймана кобила ніколи не втомлюється.
• віник
An old broom knows where the dirt is. Старий віник знає, де сміття.
• руки
Clever hands make light work. Умілі руки легко працюють.
Квазісимволами лінивої людини вважаються кіт та джміль:
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A cat in gloves catches no mice. Кіт у рукавичках мишей не зловить.
The loudest hummer is not the best bee. Менше слів, більше діла.
Квазісимволами ліні є шлунок та язик:
Lazy folks’ stomachs don’t get tired. Шлунок ледаря ніколи не стомлюється.
The tongue of idle persons is never idle. Язик лінивої людини ніколи не втомлюється.
Отже, в даній статті пареміологічні одиниці, у семантиці яких зафіксований компонент “діяльність людини”, стали об’єктом аналізу з позицій когнітивної лінгвістики.
Когнітивний підхід до опису значення цих паремій дозволяє інтерпретувати механізми
співвіднесення у процесі мовленнєво-мисленнєвої діяльності особистості системи мовних значень із системою фонових знань, що є необхідною умовою адекватного сприйняття й уживання людиною мовного матеріалу. Вибір англійських прислів’їв з компонентом “діяльність людини” як матеріалу дослідження був пов’язаний з тим, що саме
ці мовні одиниці містять значення, які відбивають національні особливості сприйняття
суб’єктом дійсності, і це сприяє дослідженню етнічного менталітету носіїв різних мов
як сукупності поведінкових і когнітивних стереотипів, а також виявленню лінгвоспецифічних характеристик цього менталітету шляхом аналізу його семантичних складових
– концептів тощо.
Лінгвоконцепти – це вербалізовані усвідомлені й неусвідомлені змісти, що становлять зміст світоглядних універсалій культури. Саме в лінгвоконцептах фіксується шкала
цінностей мовного співтовариства, а їхнє мовне втілення дає ключ до розуміння етнічного менталітету певного народу. Аналіз семантики англійських прислів’їв з компонентом “діяльність людини” дозволяє розкрити когнітивний зміст концептів, які становлять
концептуальний простір англійського мовного симпозіуму. Більш детальний аналіз даної
проблеми може бути здійснений в результаті семантичного опису концептів, які кодуються за допомогою слів, оскільки саме форма слова є оптимальною для фіксації соціально
важливого набору значень і сукупності знань про предмет, явище чи процес. Англійські
прислів’я з компонентом “діяльність людини” як знаки культури є частиною аксіологічної системи культурних концептів, що становлять ціннісну картину світу англійського
соціуму. Особливості етнокультурної маркованості концептів англійських паремій, їх етноспецифічність будуть проаналізовані в наступних наших публікаціях.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬО-СЕМАНТИЧНОЇ СФЕРИ
ВОГОНЬ — ЖИВА ІСТОТА ЯК СКЛАДНИКА АРХЕТИПНОГО КОНЦЕПТУ
ВОГОНЬ У ПОЕЗІЇ П. М. МОВЧАНА
У статті здійснено аналіз об’єктивації художньо-семантичної сфери ВОГОНЬ —
ЖИВА ІСТОТА, яка є одним із важливих складників архетипного концепту ВОГОНЬ.
Визначено художньо-семантичні наповнення, що формують цю сферу в мовотворчості
українського поета П. М. Мовчана. Увагу приділено лінгвопоетичним особливостям вербалізації кожного з художньо-семантичних наповнень.
Ключові слова: архетипний концепт, художньо-семантична сфера, художньо-семантичне наповнення.
В статье осуществлен анализ объективации художественно-семантической сферы
ОГОНЬ — ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, которая является одной из важных составляющих архетипного концепта ОГОНЬ. Определены художественно-семантические наполнения,
формирующие данную сферу в языковом творчестве украинского поэта П. М. Мовчана.
Внимание уделяется лингвопоэтическим особенностям вербализации каждого из художественно-семантических наполнений.
Ключевые слова: архетипный концепт, художественно-семантическая сфера, художественно-семантическое наполнение.
The article studies instantiation of the artistic and semantic sphere FIRE IS A CREATURE
that is one of the important parts of archetypical concept FIRE. The artistic and semantic
fillings that form this sphere in linguocreative activity of Ukrainian poet P. M. Movchan are
specified. The attention is paid to the lingual and poetical peculiarities of verbalization of each
of the artistic and semantic fillings.
Key words: archetypical concept, artistic and semantic sphere, artistic and semantic filling.
Однією з центральних проблем лінгвістики кінця ХХ – початку ХХІ століття є дослідження способів мовного вираження концептів як лінгвоментальних структур, що
репрезентують загальнолюдські, культурні та суб’єктивні знання. У зв’язку з розви© Слюніна О.В., 2012
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тком когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології виникає особливий інтерес до вивчення індивідуального мовлення з урахуванням набутків цих напрямів, що спричинює
синтез традиційного мовознавства та новітніх підходів. Зокрема, роботи Л. І. Бєлєхової,
К. Ю. Голобородька, С. Я. Єрмоленко, Л. А. Лисиченко, В. А. Маслової, В. Г. Ніконової, О. С. Таран указують на доцільність поєднання вихідних положень лінгвопоетики,
стилістики, лінгвокультурології, лінгвософії, психолінгвістики, когнітивної лінгвістики
при аналізі індивідуального стилю письменника. Новітні підходи дозволяють поглибити
аналіз ідіостилю, поглянути на лінгвокреативну діяльність не лише як на певну систему
лексичних і граматичних засобів чи синтаксичних структур, але враховувати також екстралінгвальні чинники, що сприяє глибшому зануренню в поетику тексту. Останнім часом усе більшої актуальності набуває лінгвоконцептологія як напрям, що інтегрує в собі
набутки когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, психолінгвістики
тощо. Наразі постулатами лінгвоконцептології активно почала послуговуватися лінгвопоетика. Як зазначає Л. А. Лисиченко, «відомо, що першоелементом художньої творчості є мова. Мовний світ поета відбиває глибинні знання, почуття, відчуття письменника.
У художній літературній творчості на перший план виступають суб’єктивні елементи
індивідуальної мови, які в повсякденному мовленні можуть не реалізуватися. У зв’язку
з цим мовний світ письменника чи поета має свої відмінності, зумовлені як суспільними
факторами (середовище, умови навчання і виховання, суспільний статус, фах тощо), так
й індивідуальними психічними властивостями (психічний тип, темперамент, характер та
ін.) письменника» [1: 182].
Зважаючи на здобутки сучасної лінгвістичної теорії, вважаємо за доцільне при аналізі особливо важливих елементів лінгвокреативної діяльності митця говорити про архетипні концепти. Архетипні концепти постійно відтворюються в мовотворчості майстрів
художнього слова, адже однією з основних сфер, де найяскравіше проявляються архетипи, як стверджує К. Г. Юнг, є художня творчість. Завдяки інтуїтивним пошукам письменників відбувається вихід колективного несвідомого на поверхню. Таким чином, архетипні концепти постають обов’язковими елементами дискурсивних практик та текстотворчої діяльності. Архетипні концепти настільки універсальні, що їх не може уникнути
жоден митець. Саме тому О. В. Орлова називає «аналіз поетичного тексту за допомогою
розгляду закладених у ньому архетипних смислів <…> актуальним і плідним, оскільки
його результатом може бути виявлення домінувальних особливостей ідіостилю письменника, глибинних характеристик його концептуальної картини світу, що врешті-решт
сприяє адекватному сприйняттю й розумінню поетичних творів» [2: 72]. На необхідності
дослідження мовного втілення архетипів у художній творчості наголошує й Л. Ф. Дорошина, яка пропонує лінгвістичний аналіз архетипного образу жінки-матері у творах
О. П. Довженка. Дослідниця зазначає: «Однією з галузей прояву архетипів є художня
творчість, головним джерелом якої є символічні фантазії. З давніх-давен поети, драматурги, музиканти, скульптори черпали натхнення з несвідомого, створюючи величні образи архетипної природи. Індивідуальний досвід митця часто накладається на архетипи,
які він суб’єктивно інтерпретує у своїх творах» [3: 247]. Усі ці думки дають підстави
при вивченні особливостей вербалізації архетипних концептів звертатися до творчого
доробку письменників із позицій семантико-стилістичного або лінгвопоетичного аналізу, адже вербальну реалізацію архетипні концепти здобувають у різних засобах образної
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виразності, на що звернув увагу Г. Гегель, аналізуючи порівняльні конструкції з метою
визначити підсвідому символіку архетипних образів [4: 124].
Мета статті — з’ясувати особливості вербального втілення художньо-семантичної
сфери ВОГОНЬ — ЖИВА ІСТОТА, яка є одним з основних конституентів архетипного
концепту ВОГОНЬ у мовотворчості відомого українського поета П. М. Мовчана.
Варто зазначити, що семантична сфера ВОГОНЬ — ЖИВА ІСТОТА належить до
універсальних складників архетипного концепту ВОГОНЬ, тобто наявна не лише в українській, але також і в інших мовах. У межах окресленої сфери виокремлюється семантичні площини вогонь — людина та вогонь — тварина з різними художньо-семантичними наповненнями.
Семантична площина вогонь — тварина вербалізується за допомогою персоніфікацій, які наділяють стихію фізіологічними особливостями. Зокрема, на зовнішній подібності за формою засноване усталене перенесення язики полум’я: «і язики нестерпної
пожежі» [5: 64], «І діткнута плоть язиками багать / достойно знесе усі муки високі»
[6: 65], «і лиже пломінь язикатий / суху вільшину — та тріщить» [5: 147], «і злизували
язики багать / з облич застиглих сонячну печать» [7: 17]. До традиційних, стертих метафор належить така предикативна конструкція: «Змелеться лихо, вогонь розведеться»
[8: 85].
Вогонь як тварину, недружню по відношенню до людини, у творах П. М. Мовчана
виражає сполучуваність лексеми пожежа (у семантичній структурі якої уже закладений негативний оцінний компонент, оскільки пожежа тлумачиться як сильне полум’я,
що знищує все і є небезпечним для життя) з епітетом-неологізмом хижівна, утвореним
за допомогою суфікса -івн від прикметника хижа: «щоб підживлять щодня пожежу
хижівну» [8: 59]. Таким чином, автор уподібнює пожежу до хижого звіра. Подібна інтерпретація простежується в рядках, де поет вживає епітет поїдучий для характеристики
нещадності полум’я: «відбиває вогонь поїдучий, недремний» [6: 31].
Вогонь як тварина осмислюється й через сполучуваність слова-імені з дієсловами та
епітетами. Наприклад, у мікроконтексті «Летить орда, їрже стрімкий вогонь» [7: 16]
вогонь порівнюється з конем, що на лінгвальному рівні експлікується дієсловом їрже.
Швидкість розповсюдження стихії виражає епітет стрімкий.
Поодинокими є випадки, де стихія вогню порівнюється з певною твариною (у творчості П. М. Мовчана — зі змією): «прошився вогонь у траві, мов гадюка» [6: 65]. У
подібних анімалістичних порівняннях, як стверджує Л. А. Лисиченко, «відбувається абстрагування певних властивостей лисиці або гадюки чи приписуваних їм особливостей
і перенесення цієї ознаки на людину. Основою нового значення є поняття про людину з
певними ознаками… Вважаючи, що різні значення ЛСВ слова гадюка виражають одне
поняття, змішуючи явища ментального (з концептів якого беруться ознаки), поняттєвого
(де формуються поняття на основі відчуження певної ознаки від одного концепту й приписування іншому) і власне лінгвального, де відбувається селекція й інтеграція ознак
концепту, які в лексичному значенні набувають статус семи <…> У результаті порівняння людини з певною істотою або предметом створюється поняття “людина з певними
особливостями тварини або предмета”» [9: 143]. У наведеному порівнянні П. М. Мовчан
апелює до переносного значення слова гадюка, яке характеризує підступну, хитру, жорстоку особу. Однак поет порівнює зі змією не людину, а вогонь, таким чином, звертаючи
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увагу на руйнівну силу стихії. Зазначимо, що образ змії у фольклорі традиційно має
вогняну природу. Наприклад, Змій-Горинич наділяється здатністю дихати вогнем. Про
спорідненість цих двох образів пише А. В. Трофімова [10: 10, 107].
До оригінальних порівнянь із тваринами належить і наступне, засноване на зоровій
подібності кольору вогню та золотих рибок: «Мов рибки золоті пливе вогонь» [7: 15]. У
більшості ж випадків, де вогонь персоніфікується й може бути вписаним до архетипного
семантичного наповнення вогонь — тварина, увиразнюється така концептуальна ознака
стихії, як небезпека.
Поодинокими мікроконтекстами представлене в поезії майстра слова семантичне наповнення вогонь — комаха. Перенесення за кольором зумовлює виникнення дієслівної
метафори: «і палахкоче метелик червоний» [7: 60]. У мові творів поета усвідомлення
стихії як комахи репрезентоване також лексемою іскра, де має місце перенесення за розмірами, адже очевидно, що така метафора зумовлена маленькими розмірами іскор та
комашок. Зокрема, П. М. Мовчан порівнює іскри з бджолами: «Якщо у вугілля спресоване
світло, / а в камені іскри рояться, як бджоли, / То скільки безвічного в дубі столітнім, /
а скільки живого у спилянім колі?» [5: 23]. Розглянувши ототожнення вогню з бджолами
та змією, можна припустити, що подібні асоціації ґрунтуються на перцептивному сприйнятті — укуси цих істот викликають відчуття печіння, яке є й результатом дії вогню.
Окрему групу становлять мікроконтексти, у яких розгортається семантичне наповнення вогонь — птах. Така лінгвоментальна візія в поетичному ідіостилі П. М. Мовчана може забезпечуватися вживанням анімалістичних порівнянь із птахом або наділення
стихії крилами: «Вогонь на тихому крилі / по колу поле облітає» [11: 64], «Кущ сяйва
палахкоче при дорозі, / а з нього пташка іскрою зліта» [7: 32], «І, ніби жар-птиця,
у грубі доречно / вогонь палахкоче, тріпоче крильми» [11: 49]. Метафора за формою
вогонь — крило вважається традиційною в українській літературі. Так само й порівняння
з казковою жар-птицею пояснюється усталеним образом цього птаха як персоніфікованого образу вогняної стихії у фольклорі.
Семантичне наповнення вогонь — птах у мовотворчості поета вербалізується за допомогою уживання дієслів на позначення процесу горіння, коли дія вогню переноситься
на птаха: «…ти, пташе, летиш / і у повітрі червоно гориш» [7: 60]. Подібні інтенції
спостерігаються й у епітетних сполуках, які експлікують ідею горіння: «погаслий жайвір падав вниз» [11: 88], «Жарино в жмені, жайворе пекучий!» [8: 42]. Вогонь, подібно
до птаха, може мати гніздо: «ані пропалин, ні гнізда багаття» [8: 10], «Та й понад гніздами — там до яєчок жарини / скоро проклюнуться димом крилатим, / щоб висоту
степову визначати» [5: 103], що також дозволяє концептуалізувати стихію як живу істоту.
Привертають увагу й такі рядки: «чи іскра у небо з багаття знялась?» [11: 60], де іскра
прирівнюється до птаха, що який може покинути своє гніздо-багаття й полетіти в небо.
«Олюднюючи» стихію вогню, майстер художнього слова утворює семантичну площину вогонь — людина з художньо-семантичними наповненнями вогонь — чоловік та
вогонь — я. Автор апелює до фізіологічних ознак. Подібно до людини вогонь у творчих
пошуках П. М. Мовчана має ноги, руки, долоні, волосся: «Вогонь на ноги раптом звівся
/ і хилитнувся, мов впізнав» [5: 147], «і цюкає сусід сокирою колоду, / і плеще у долоні
на радощах вогонь» [5: 4], «При сухорукому багатті / криниця пригаладлась раптом»
[6: 47], «і ні знаку — мовчить свічадо тиші, / на дні сховавши пасмища пожеж» [12:
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12]. Також вогонь може бути високим чи німим, що в мові творів виражається відповідними епітетами: «високе полум’я, високий дим, і ми високі» [13: 14], «і винести слово з
німої пожежі» [13: 47]. Подібно до маленької дитини вогонь потребує турботи і постає
об’єктом дії: «О руко! / Няньчиш вогонь» [8: 23].
Стихія може також виконувати дії, притаманні людині, відповідно, своє лінгвальне
вираження така інтерпретація знаходить у дієслівних метафорах: «Але чому нестерпні рани, / де цілував тебе вогонь?» [11: 33], «По складах переносимо власні ймення на
той бік, / де іскри святкують свою нетривалість» [13: 14], «Та поки у камені іскри ще
сплять, / хутчій витискай з нього соки» [6: 65]. Антитетичні смисли вербалізуються в
рядках «Ой як повільно осідає сажа / і моститься у кублищі вогонь — / він, безсловесний, правду нам розкаже» [5: 67].
За допомогою «одухотвореного» образу вогню поет змальовує агресивну людину,
яка радіє чужому нещастю. Яскраво такі інтенції простежуються у вірші з красномовною
назвою «Бухенвальд»: «Я тільки чув: вогонь гуде — аж полум’я регоче» [6: 16]. Промовистим художнім фактом у наведеному фрагменті є вживання дієслова регоче, яке в
загальномовній семантиці має знижену конотацію.
Мова творів П. М. Мовчана при передачі семантичної площини вогонь — людина
фіксує дієслівні метафори, засновані на динамічній ознаці: «і біг швидкий вогонь, і хліб
нещадно тлив» [13: 53], «димом пшеничним вогонь колобродить» [8: 84].
Поодинокими мікроконтекстами представлене семантичне наповнення вогонь — я,
що в мові поезій П. М. Мовчана вербалізується порівняннями, вираженими орудним відмінком: «Якщо хтось буде жить, то буду й я присутній / краплиною в струмку, жаринкою в золі» [5: 4].
Отже, у структурі художньо-семантичної сфери ВОГОНЬ — ЖИВА істота виокремлюються дві смислових площини — вогонь — людина та вогонь — тварина. У свою
чергу ці площини репрезентують такі художньо-семантичні наповнення: вогонь — змія,
вогонь — птах, вогонь — риба, вогонь — комаха, вогонь — чоловік і вогонь — я. Кожен
з окреслених смислів реалізується за допомогою авторських засобів мовної виразності.
Аналіз архетипних концептів дозволяє не лише описати типологічні та історичні
тенденції становлення мови й окреслити загальну картину її розвитку, але також дає
змогу визначити індивідуально-авторське бачення, установити ідіостильові параметри,
розглянути еволюцію смислів у художньому мовленні. Перспективою роботи може стати вивчення функціонування інших семантичних сфер та інших архетипних концептів
у межах однієї мови чи в мовотворчості окремого автора, або ж проведення зіставного
аналізу на матеріалі кількох мов.
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О варьировании залоговых значений СТРАДАТЕЛЬНЫХ
причастий в художественном тексте
У статті досліджується граматичний зміст пасивних дієприкметників минулого
часу, що увійшли до художньої тканини роману І. Буніна «Життя Арсеньєва». Розглядаються і описуються мікроконтексти, в яких дієприкметник може бути семантичним
і граматичним корелятом предикативних форм: 1) дієслів (у цьому випадку дієприкметник, як правило, є єдиноможливим засобом вираження пасивного стану в опозиції
«актив-пасив»); 2) зворотних дієслів, використаних не в пасивному значенні (подібна
взаємозамінюваність свідчить про квазіпасивність дієприкметникової конструкції);
3) дієслова, що мають здатність утворювати конструкції, так і зворотних, використаних а) в пасивному значенні і таких, що формують синонімічну пасивну конструкцію;
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б) не в пасивному значенні; 4) кількох дієслів з протилежними видовими і становими характеристиками (для цього типу кореляцій характерні неоднозначність інтерпретацій
і розмитість видового і значень стану дієприкметникових форм).
Ключові слова: дієприкметник, пасив, семантичні кореляти, граматична семантика, стан, трансформація.
В статье исследуется грамматическое содержание страдательных причастий
прошедшего времени, включённых в художественную ткань романа И.А. Бунина «Жизнь
Арсеньева». Рассматриваются и описываются микроконтексты, в которых причастия
могут быть семантическими и грамматическими коррелятами предикативных форм:
1) образующих глаголов (в этом случае причастия, как правило, являются единственно возможными средствами выражения значения страдательного залога в оппозиции
“актив-пассив”); 2) возвратных глаголов, употреблённых не в страдательном значении
(подобная взаимозаменяемость свидетельствует о квазипассивности причастной конструкции); 3) как образующего, так и возвратного глагола, употреблённого а) в страдательном значении и формирующего синонимическую пассивную конструкцию; б) не
в страдательном значении; 4) нескольких глаголов с противоположными видовыми и залоговыми характеристиками (для данного типа корреляций характерна неоднозначность
интерпретаций и размытость видового и залогового значений причастных форм).
Ключевые слова: причастие, пассив, семантические корреляты, грамматическая
семантика, залог, трансформация.
This article deals with research on grammatical content of past passive participles included in the artistic tissue of I.A. Bunin’s novel «The life of Arseniev». The research also
considers examination and description of micro-contexts where participles can be semantic
and grammatical correlates of the predicative forms of: 1) the verbs which the participles are
built out of (in this case the participles are generally the only possible means to express the
meaning of passive voice in the counter-position «active-passive»); 2) reflexive verbs used not
in the passive meaning (such a substitutability indicates the quasi-passivity of the participial
construction); 3) the both types of the verbs mentioned used a) in the passive meaning and
forming a synonymic passive construction; b) not in the passive meaning; 4) several verbs with
the contrary characteristics of the aspect and the voice of the verb (this type of correlations
is characterized with ambiguity of interpretations and fuzziness of aspect and voice values of
participle forms).
Key words: participle, passive, semantic correlates, grammatical semantics, voice, transformation.
Причастия привлекали к себе внимание многих учёных-лингвистов в связи с решением широкого круга проблем грамматики и семантики русского языка.Особый интерес
всегда вызывало залоговое значение причастных форм, поскольку оно непосредственно влияло на функциональные и семантические характеристики причастий.Категория
залога в русской грамматике относится к числу самых сложных, поскольку в понятие
залога разные исследователи вкладывают крайне разнообразное и противоречивое содержание: «В русистике концепции залога отличаются друг от друга по нескольким параметрам: в определении залога, в выделении количества форм залога и в их качественной характеристике, в определении семантической однородности/неоднородности форм
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залога, в определении характера залоговых оппозиций, в решении проблемы охвата категорией залога глагольной лексики» [1:160].
Цель данной статьи – выявить корпус семантических и грамматических коррелятов
страдательных причастий прошедшего времени, используемых в структурно-семантическом пространстве художественного текста, и представить интерпретационные характеристики грамматической семантики причастных форм с точки зрения сохранения или,
наоборот, утраты залогового значения.
Материал для нашего исследования мы выбирали из текста романа И.А. Бунина
«Жизнь Арсеньева».Текст романа содержит большое количество описательно-характеризующих микроконтекстов, в художественную ткань которых автор активно включает
причастные формы, выполняющие семантические или эмоционально-оценочные функции и расширяющие описание-характеристику в направлении атрибуции лиц и предметов окружающего мира по процессным и результативным действиям. Всего в тексте
романа нами было обнаружено 1270 причастных конструкций, из них 342 со страдательными причастиями прошедшего времени, представленными как в полной (20% от общего количества), так и в краткой (7% от общего количества) формах.
Наши наблюдения над языковым материалом свидетельствуют о том, что грамматическое содержание категории залога у причастий на уровне текста претерпевает
определённые изменения и может не совпадает с системными характеристиками. В
ходе преобразования атрибутивных конструкций в предикативные мы получили разные типы одновекторных (разогнутый → разогнули, убитый → убило, в безл.употр.,
покрытый → покрылись, не в страд. зн., покрытый → покрывались, в страд. зн.),
двухвекторных(освещённый → освещали/освещалось, в страд.зн.; соединённый → соединили/соединялся, не в страд. зн., смешанный → смешался/смешивался, не в страд.зн);
трёхвекторных(воспетая → воспел/воспевал/воспевалась, в страд.зн.) трансформационных моделей.
Оказалось, что функциональными коррелятами причастных конструкций с ядром
– формой страдательного причастия прошедшего времени чаще всего являются односоставные неопредлённо-личные предложения, далее следуют двусоставные полные и
неполные предложения, замыкают список односоставные безличные предложения.
Причастные формы, включённые в текст, могут быть семантическими и грамматическими коррелятами предикативных форм 1) образующих глаголов (в этом случае причастия, как правило, являются единственно возможными средствами выражения значения
страдательного залога в оппозиции “актив-пассив”); 2) возвратных глаголов, употреблённых не в страдательном значении (подобная взаимозаменяемость свидетельствует
о квазипассивности причастной конструкции); 3) как образующего, так и возвратного
глагола, употреблённого а) в страдательном значении и формирующего синонимическую пассивную конструкцию; б) не в страдательном значении; 4) нескольких глаголов с
противоположными видовыми и залоговыми характеристиками (для данного типа корреляций характерна неоднозначность интерпретаций и размытость видового и залогового
значений причастных форм).
Как единственно возможное средство выражения значения страдательного залога
причастная форма выступает в тех случаях, когда предикативное оформление пассивной конструкции либо в принципе невозможно, либо возможно, но в нём отчётливо не
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выявляются субъектно-объектные отношения. Сравните: Ни души, казалось, не было
не только на этой глухой, всеми позабытой дороге, но и на сотни верст кругом.→ Ни
души, казалось, не было не только на этой глухой дороге, о которойпозабыли все, но и на
сотни верст кругом.[2]. В причастной пропозиции заложены субъектно-объектные отношения, характерные для страдательного залога, поэтому преобразование причастной
формы возможно в направлении позабытой → позабыли– формы, образующей ядерный
центр соотносительной активной конструкции. Страдательное причастие в данном случае не имеет конкурентов в оформлении пассивной конструкции, поскольку соответствующий возвратный глагол позабыться в принципе не имеет страдательного значения, а
предикативные формы возвратного глагола позабываться с противоположным видовым
значением не вписываются в общую предикативную ситуацию микроконтекста, формируемую глаголами совершенного вида.
Размытость субъектно-объектных отношений при залоговой характеристике действия обычно обнаруживается при установлении семантической коррелятивности между причастной конструкцией и односоставным неопределённо-личным (или безличным)
предложением, двусоставным неполным предложением, т.е. теми синтаксическими
единицами, в которых субъект удалён с позиции грамматического подлежащего и потому коммуникативно ослаблен. Сравните: Внизу взад и вперед шли с говором, смехом
и огоньками папирос гуляющие, напротив, в больших домах, были открыты окна, а за
ними видны освещенные комнаты, люди, сидящие за чайным столом или что-то делающие, – чья-то чужая, манящая жизнь, на которую глядишь в такие часы с особенно
обостренной наблюдательностью. →.. напротив, в больших домах, открыли окна, а за
ними видны освещенные комнаты, люди, сидящие за чайным столом или что-то делающие..
Как же пустяки, когда оказалось, что я люблю того милого и жалкого «социалиста», что сидел вчера арестантом на вокзале в своем сереньком пиджачке и накинутой
на плечи енотовой шубе. → Как же пустяки, когда оказалось, что я люблю, того милого
и жалкого «социалиста», что сидел вчера арестантом на вокзале в своем сереньком
пиджачке и енотовой шубе, которую накинул на плечи. Развёртывание причастных
конструкций в направлении *…напротив, в больших домах, открылись окна.. или *.. я
люблю того милого и жалкого «социалиста», что сидел вчера арестантом на вокзале в
своем сереньком пиджачке и енотовой шубе, которая накидывалась (им) на плечи --неприемлемо с точки зрения не только стилистики, но и семантики, как лексической, так
и грамматической, поэтому автор, стремясь подчеркнуть пассивный характер действия,
использует атрибутивные формы вместо предикативных, так как в односоставных неопределённо-личных (см. первый пример) и двусоставных неполных (см. второй пример)
предложениях пассивное значение завуалировано и формально не выражено.
Перераспределение синтаксических ролей, характерных для пассива, чётче проявляется и в причастной конструкции, включённой в следующий микроконтекст:.. о действительности напоминает только засыпанный снегом работник .. да пересыпанная снежной пыльюмерзлая, пахучая овсяная солома, набитая под передком в моих застывших
ногах.Описываемые автором ситуации (только засыпанный снегом работник .. да пересыпанная снежной пылью мёрзлая пахучая овсяная солома) могут быть представлены
с помощью предикативных форм глаголовзасыпать и пересыпать, но употреблённых
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в безличном значении: о действительности напоминает только работник, которого
засыпало снегом.. / о действительности напоминает только.. мерзлая, пахучая овсяная
солома, которую пересыпало снежной пылью… Функционально односоставные безличные (равно как и неопределённо-личные) предложения сближаются с пассивными
конструкциями, ядром которых являются формы страдательных причастий, однако «полного соответствия между этими двумя разновидностями невыраженности субъекта нет»
[3: 439]. При семантической коррелятивности данных конструкций их грамматическое
содержание всё-таки не совпадает полностью: пассивный характер глагольного действия
отчётливее выражен в причастной форме.
Одновекторные трансформационные отношения у страдательных причастий прошедшего времени возможны с предикативными формами не только образующих, но
и однокоренных возвратных глаголов, видовые и залоговые характеристики которых
могут совпадать/не совпадать с видовыми и залоговыми характеристиками причастных
форм.Ср.: Я втайне (вопреки тому, что уже был заражен, благодаря чтению и брату
Георгию, множеством свободных мнений) еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы.
→ Я втайне (вопреки тому, что уже заразился, благодаря чтению и брату Георгию,
множеством свободных мнений) еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы. Или: Я
был лишенчувства собственности, но как мечтал я порой о богатстве, о прекрасной
роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с
ними! → .. но как мечтал я порой о богатстве, о прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, которые сопрягаются с ними! Или: В поле
уже душно, жарко, дорога среди высоких и недвижных хлебов узка и пылит, кучер барственно обгоняет мужиков и баб, тоже наряженных и тоже едущих к празднику.→
.. кучер барственно обгоняет мужиков и баб, которые тоже нарядились и тоже едут
к празднику
Коммуникативные аналоги причастных форм (заразился, сопрягаются, нарядились)
в данных примерах употреблены не в страдательных значениях, они обозначают действия, ориентированные на субъект и замыкающиеся в субъекте. Следовательно, логично предположить, что причастные формы заражён, сопряжённые, наряженных, употреблённые в ситуациях, фактически соответствующих действительному залогу, остаются
маркером страдательности только в силу своих системно и структурно закреплённых
характеристик. Грамматическая семантика пассива в данных микроконтекстах представлена лишь формально, в содержательном плане оппозиция «актив – пассив» здесь
оказывается разрушенной, и формы страдательных причастий на функциональном уровне могут быть охарактеризованы как квазипассивные.
При двухвекторных трансформациях страдательных причастий прошедшего времени грамматическое содержание причастных форм может соотноситься с предикативными формами образующих невозвратных и соответствующих возвратных глаголов (как
правило, с противоположной видовой характеристикой) с явно выраженным или ослабленным значением страдательного залога. Например: Необыкновенно высокий треугольник ели, освещенный луной только с одной стороны, по-прежнему возносился своим
зубчатым острием в прозрачное ночное небо….→ Необыкновенно высокий треугольник
ели, который луна освещала /освещался луной только с одной стороны, по-прежнему
возносился своим зубчатым острием в прозрачное ночное небо… Или: Дух этой среды,
121

романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах. → Дух этой среды, который романтизировало моёвоображение
/романтизировался моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах.
При направлении трансформационного преобразования в сторону предикативных
форм глаголов освещать, романтизироватьпричастия и глаголы противопоставляются друг другу как ядерные центры пассивных (причастия) и активных (глагольные
формы) конструкций. Во втором случае (освещенный – освещался, романтизированный – романтизировался) залоговые характеристики причастия и глагольной формытрансформа совпадают, что свидетельствует о синонимичности конструкций и избыточности языковых средств, предлагаемых языковой системой для оформления пассивных конструкций.
Страдательное значение возвратного глагола – коммуникативного аналога причастной формы – ослабляется в тех случаях, когда субъект действия, признак которого обозначается причастием, либо имеет орудийное значение, либо в принципе отсутствует в
триаде «объект – предикат – субъект». Ср.: Меня то и дело угощали и все расспрашивали,
сказали несколько лестных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках, звали сотрудничать в «Голосе». →Меня то и дело угощали и все расспрашивали,
сказали несколько лестных слов о моих стихах, которые напечатали / печаталисьв
столичных ежемесячниках, звали сотрудничать в «Голосе».
Нередко при развёртывании причастной пропозиции в направлении синтаксических
конструкций с предикативным центром, образуемым формой возвратного глагола, выявляется иная интерпретационная направленность залоговой характеристики ситуации.
Ср.: «Мой покойный муж», -- вскользь сказала Авилова, – и я слегка оторопел: так
был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чахоточного с живой,
хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем.→«Мой покойный муж», -вскользь сказала Авилова, – и я слегка оторопел: так поразиланелепость / так поразился нелепости соединения во что-то одно этого чахоточного с живой, хорошенькой
женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем(глагол ппоразиться в данном случае употреблён в значении ‘сильно удивиться, изумиться’). Или: И вот, все так же неожиданно, как все время в Орле, я очутился в большой, но очень избранной толпе, ожидавшей,
перед рядами парадно выстроенных на платформе солдат, прибытия того величавого
и жуткого, что где-то там уже шло, близилось, – среди всяких знатных представителей города и губернии, фраков, шитых мундиров, треуголок, жирных военных эполет и
целого синклита блистающих риз и митр. → .. я очутился в большой, но очень избранной
толпе, ожидавшей, перед рядами солдат, которых парадно выстроили на платформе/
которые парадно выстроилисьна платформе, того величавого и жуткого, что где-то
там уже шло, близилось… И в первом и во втором примере соотношение первой пары
трансформов (был поражён → поразила, выстроенных → выстроили) отражает оппозицию «пассив – актив», правда, с редуцированным субъектом действия. Что же касается
второй группы трансформов (был поражён → поразился, выстроенных → выстроились), то они сигнализируют о возможности представления действия, заключённого в
причастной синтагме, как активного, исходящего от субъекта, который одновременно
является и объектом действия.
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Квазипассивное и неопределённое грамматическое содержание причастных форм
проявляется и в трансформациях типа смешанный → смешался/смешивался, свидетельствующих о размытости и неустойчивости не только залоговых, но и видовых характеристик
причастия. Ср.: Уже думать о ней и чувствовать ее я стал только поэтически, с тоской
вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе, смешанном с образами
поэм Пушкина, Лермонтова, Байрона. → Уже думать о ней и чувствовать ее я стал только
поэтически, с тоской вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе, который смешался/смешивался с образами поэм Пушкина, Лермонтова, Байрона.
Ситуация, обозначенная причастной пропозицией, в данном случае может быть представлена и как ситуация конкретно-фактического действия (смешался), и как ситуация
обобщённо-фактическая (смешивался), отсюда синонимические отношения с формами
возвратных глаголов с противоположными видовыми характеристиками, но одинаково
представляющими действие с точки зрения субъектно-объектных отношений: оба возвратных глагола соотносятся с субъектом – производителем действия, направленного на
себя, и потому выражают значение действительного залога.
Трёхвекторные трансформационные отношения причастий с предикативными формами глаголов отражают возможное варьирование грамматического содержания причастных форм на уровне микроконтекста в направлении как видовых, так и залоговых
характеристик. Ср.: Я вспыхнул при первом же взгляде на нее, – как только она, во всей
свежести своей немецкой чистоты, затейливого розового платьица и юной миловидности, вышла ко мне, насквозь промерзшему за дорогу со станции, в вигандовскую столовую, розово озаренную утренним зимним солнцем, и стала наливать мне кофе. → …,
вышла ко мне, насквозь промерзшему за дорогу со станции, в вигандовскую столовую,
которую розово озаряло/озарило утреннее зимнее солнце / озарялась утренним зимним
солнцем, и стала наливать мне кофе.Или: Это первое, что жутко, -- эти так широко и
свободно для всякого раскрытые смертью ворота и множество автомобилей, стоящих
возле них. → Это первое, что жутко, -- эти ворота, которые так широко и свободно
для всякого раскрыла/раскрывает смерть или раскрываются смертью, и множество
автомобилей, стоящих возле них.
Представление действия, заключённого в причастной конструкции, на уровне предикативных форм трёх глаголов становится возможным при контекстуальной нейтрализации видового значения и экспликации субъектно-объектных отношений с помощью возвратных глаголов, употреблённых в страдательном значении, явно выраженном (второй
пример) или несколько завуалированным, ослабленном (первый пример).
Неоднозначность и неустойчивость видовых и залоговых характеристик страдательных причастий прошедшего времени особенно ярко проявляется в тех случаях, когда
причастная форма может быть заменена тремя предикативными формами (без изменения смысла высказывания) с разным видовым, но одинаковым залоговым значением.
Ср.: Я знаю только то, что в Гербовнике род наш отнесен к тем, «происхождение коих
теряется во мраке времен». → Я знаю только то, что в Гербовнике род наш относили
/относят / относится к тем, «происхождение коих теряется во мраке времен». Все
возможные трансформы причастной формы отнесёнобразуют предикативные центры
активных конструкций (глагол относиться в данном случае реализует своё не страдательное значение ‘входить в состав, в разряд, в число кого-, чего-либо’).
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Итак, предпринятое нами исследование грамматической семантики форм страдательных причастий прошедшего времени позволяет сделать следующие выводы.
В тексте романа «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина страдательные причастия прошедшего времени являются необходимыми конструктивными элементами организации описательно-характеризующих микроконтекстов.«Обращение автора к причастным формам
всегда значимо, потому что в них отражается его художественное мировосприятие. И
чем оно индивидуальнее, чем сложнее выражаемое в произведении содержание, тем
шире функциональные возможности причастий и модус их семантического и грамматического наполнения» [4:319]. Структурная и грамматическая маркированность причастий обеспечивает им центральное положение среди грамматических средств, участвующих в выражении значения страдательного залога.. Любое контекстуальное ослабление
залоговой семантики предикативных форм глагола, связанное с редукцией триады «объект – предикат – субъект в Тв.п»,актуализирует залоговое значение причастной формы и
выбор её в качестве единственно возможного средства выражения залогового значения.
Интерпретационная неоднозначность грамматического содержания страдательных
причастий (размытость видовых или залоговых характеристик) обусловлена прежде
всего влиянием элементов контекста, способных как усиливать, так и нейтрализовать
отдельные грамматические семы [5]. Однако системная закреплённость страдательного
значения за причастными формами удерживает их в поле пассива. И автор, видимо,
не случайно при необходимости «выражения коммуникативных или прагматических
противопоставлений»[6:194], составляющих суть категории залога, отдаёт предпочтение страдательным причастиям, формально ориентирующим на то, что предмет, признак которого обозначается причастной формой, в описываемой ситуации имеет статус
пассивного объекта действия.
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ТИПОЛОГІЯ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ
У СИСТЕМІ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ
(на матеріалі сучасних українських художніх текстів)
Стаття присвячена можливостям вираження експресивності засобами номінативних речень. Виділення основних типів експресивних схем синтаксичних одиниць базується на класифікації самих видів експресивності, серед яких визначено раціональну
й емоційну.
Ключові слова: номінативне речення, експресивність, раціональна експресивність,
емоційна експресивність.
Статья посвящена возможностям выражения экспрессивности средствами номинативных предложений. Выделение основных типов экспрессивных схем синтаксических единиц базируется на классификации самих видов экспрессивности, среди которых
определена рациональная и эмоциональная.
Ключевые слова: номинативное предложение, экспрессивность, рациональная экспрессивность, эмоциональная экспрессивность.
The article is dedicated to possibilities of expression of the expressiveness by facilities of
nominative sentences. The marking out of the main types of expressive scheme of the syntactic
units is based on the classification of the expressivity types, among which it is determined the
rational and emotional expressivity.
Key words: nominative sentence, expressivity, rational expressivity, emotional expressivity.
Виділення основних типів експресивних схем синтаксичних одиниць базується на
класифікації самих видів експресивності. М. М. Кожина виділяє три основних види експресивності: раціональну (як підвид – раціонально-оцінну), емоційну (залежно від конотованих елементів, що входять / не входять до її структури, вона може поділятися на
власне емоційну та емоційно-оцінну), функціональну [1: 16]. Виходячи з того, що експресивність – категорія інтегральна, яка включає (або може включати) у себе комплекс
таких понять, як емоційність, оцінність, виразність, інтенсивність, образність та стилістичну маркованість, що одночасно є складовими елементами та слугують для увиразнення висловлювання з метою його максимального впливу на реципієнта, можна говорити
про виділення її типів на основі наявності / відсутності цих складових елементів. Раціональна експресивність розглядається як така властивість мовної одиниці, яка позбавлена
будь-яких емоційно-оцінних елементів, проте не втрачає своєї виражальної (інтенсифікованої, образної, зображальної) здатності.
Цілком слушно у цьому сенсі скористатися терміном, запропонованим Т. Г. Хазагеровим, який пропонує схеми, відповідальні за передачу раціональної (інтелектуальної)
експресії, називати «схемами висування» (ВСх). ВСх займають домінуюче положення
в системі експресивних засобів у тому аспекті, що вони сприяють посиленню вираз© Коржак З.З., 2012
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ності, а всі інші (емоційні, оцінні) схеми зазвичай тільки вписуються (або нашаровуються) у них. Але ВСх порівняно небагаті на можливості посилення виражальності,
тому в ХК (художній субкод) вони виступають, як правило, у сполученні з іншими
схемами. У зв’язку з основною функцією, яку виконують схеми, Т. Г. Хазагеров пропонує ВСх характеризувати як засіб посилення виразності, а всі інші – як засіб посилення
зображальності [2: 66].
Erac (N1) 1
Типова схема, в якій реалізується раціональна експресивність, репрезентується іменником (або його еквівалентом) у називному відмінку. Прообраз таких речень – факт дійсності, існування предмета як потенційного діяча або об’єкта дії, сфери дії тощо. Ці
конструкції передають такий об’єктивний матеріал думки, в якому міститься лише одне
уявлення. Факт дійсності у них називається і констатується, але відсутній його опис, розкриття його особливостей. Ознаки явища розкриваються іншими, зазвичай наступними
реченнями: Заносить снігом Росію на півроку. Сумно. Туман. Їдемо в туманній сніжній
пустелі (О. Довженко).
Такі речення не лише дають уявлення про предмет, явище, особу, а й передусім забезпечують основний прагматичний ефект – створення у сприйнятті мовців узагальненого образу актуалізованого в мовленнєвому процесі об’єкта. Таким чином реалізується
раціональна експресивність, закладена в конструкціях: Вечір. Падає напруго сонце. Обрій ошкірений наколовся на шпичаки дальніх сосон. Спокій. Понад узгір’ям гроз легіт
– щойно зведе крильми і застигне. Пам’яттю вражений, пригадую: Темінь. Вишні під
місяцем Дрібно тремтять. Свічка розкошлана, а троянди пуклі серця б’ють на сполох.
Осінь. Пожовк виноград і не дозрівши. На веранді – бджола, Сонце і вітер (В. Стус).
Виявом раціональної експресивності є здатність номінативних непоширених речень
до репрезентації факту дійсності узагальнено, без акцентації на конкретних і специфічних рисах цього факту: Сіро, одноманітно. Ліси (А. Тесленко). У такому випадку уже не
мовець, а сам реципієнт виділяє необхідні для ідентифікації й осмислення елементи реалії, конкретизує її самостійно, адже “нерозчленовані висловлення такого типу задумані
як глобальна вказівка на існування будь-чого” [3: 130].
Семантично така модель представлена буттєвими непоширеними номінативними реченнями, які повідомляють про:
1) буттєвий стан природи, який не пов’язаний із поняттям про особу. Головний член
у таких реченнях виражений абстрактним іменником, семантика якого позбавлена емоційних та оцінних компонентів. Наприклад: Полудне. Весняне сонце продирається крізь
хмари й огріває табір (Б. Лепкий). Це своєрідне нерозчленоване відображення мовцем
фрагменту дійсності, який є актуальний у момент повідомлення: Горить село. Зима. Відчиняються двері. Вибігає напівгола, боса дівчина зі страшним криком з хати і біжить
вулицею на поле (О. Довженко);
2) буття предметів чи осіб: Хати, клуні, хліви. Тихо. Вигін. Волость стоїть (А. Тесленко); Коні... Кобили... Стригуни... Лошата... Тут без батога нема людей (Остап Вишня). Речення цієї семантичної групи характеризуються підкресленою суб’єктивністю
та позбавлені емоційно-оцінних елементів.
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Поширені номінативні речення характеризуються високим потенціалом у вираженні
раціональної експресивності. Це зумовлено можливостями семантики компонентів, які
поширюють головний член. Особливість вираження раціональної експресивності в таких випадках полягає у тому, що лексичне значення як головного компонента (іменника
або його еквівалента), так і його поширювачів позбавлене емоційно-оцінних елементів.
Erac (Аdj N1)
Головний компонент більшості номінативних конструкцій поширюється препозитивним означенням на основі субординативного безприйменникового зв’язку. Такі схеми
здебільшого репрезентують буттєві речення, які актуалізують сприйняті мовцем безпосередньо або уявні реалії дійсності. Залежно від характеру цього сприйняття можна виділити такі типи поширених номінативних конструкцій:
1. Номінативні речення, які актуалізують враження мовця про статичну дійсність.
При цьому слід зазначити, що поняття “статичної дійсності” – відносне, оскільки
пов’язане передусім із моментом сприйняття (або уявлення) реалії самим мовцем: Вона
оглянулась. Нікого. Тихо. Ясна ніч. Навколо бур’яни і печища убогі (О. Довженко).
Момент сприйняття (уявлення) може трактуватися широко – у значенні загальної інтегральної номінації, яка поєднує в собі кілька уявних елементів, виділюваних у процесі
сприйняття повідомлення реципієнтом: Коли вона загинула, то він був переконаний, що
щось змушує згинатися його. Наче навколо шкіри утворився ще один шар тугої оболонки. Надмірні дні (Т. Прохасько). Такі речення нерідко вживаються для посилення образності і мають високий експресивний потенціал: Гарячий день. Гудуть джмелі і бджоли
на золотій акації густій (М. Рильський); Минали дні, минали ночі в загравах пожеж.
Минуло літо. Мокра осінь. Розбухли холодні болота у дрібних дощах (О. Довженко).
Речення аналізованої схеми можуть бути своєрідним засобом фіксації руху, перебігу
подій у певний момент. Така фіксація робить об’єкт статичним, вихопленим, виокремленим із загальної динаміки. Це пов’язано з особливістю сприймання навколишнього світу
психікою людини, а саме коли мовець не може або не встигає встановити зв’язок між
образами, що постають у свідомості або сприймаються безпосередньо: Такої сміливості
від хохлів він не сподівався. Видимий бунт. Батурин з Мазепою у змові (Б. Лепкий).
2. Номінативні речення, які зображують дійсність у динаміці, репрезентують окремий етап у розгортанні події, її зафіксований момент: Село палає. Горлиця каже, що це
його рідне село. Він ніби просить не підкачати. Побачу чи не побачу батьків. Обстріл.
Короткий бій (О. Довженко).
Такі речення можуть виражати згадку про щось суттєве або побічне, але таке, що
впливає (вплинуло, мусило б уплинути) на перебіг подій: Мазепа прохав Кочубея, щоб
він зараз, завтра вранці, відвідав його в Бахмачі. Важне діло (Б. Лепкий). Про перебіг
подій читач дізнається із подальшого повідомлення, однак саме номінативне реченнязгадка актуалізує зацікавленість реципієнта: Старшинські круги. Любов Хведорівна переходила в гадках не тільки генеральних, а й полкових старшин, пригадуючи собі, коли
хто з них і якого добра або зла зазнав від гетьмана Мазепи (Б. Лепкий); Пахуча кава…
Здалеку питає: Чи не бажаєш чашечку налити? Стара кав’ярня добре пам’ятає Своїх
гостей – простих і знаменитих (В. Крищенко).
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Динамічні номінативні речення створюють не лише зорову, а й звукову образність,
тому їх експресивний потенціал значно вищий, ніж у реченнях “статичних”: Музика й
потрясаючі діалоги чи монологи. Світове звучання (О. Довженко).
При розгляді емоційної експресивності до неї включено оцінність, бо ці категорії
пов’язані між собою. Як уже зазначалося, М. М. Кожина пропонує розрізняти власне
емоційну й емоційно-оцінну експресивність [1: 19], однак навряд чи таке розмежування
буде принципово важливим, бо номінативні речення є тим типом речень, у яких ці дві
складні семантичні категорії – оцінність та емоційність – тісно переплелися. Вочевидь,
можна говорити про те, що семантична категорія оцінності значно ширша і різноманітніша порівняно з емоційною оцінкою, і тому їх варто розглядати як взаємозв’язок загального і часткового, де емоційна оцінка є лише складником семантичної категорії оцінності, у якій відображається взаємодія людини з навколишнім середовищем.
Номінативні конструкції як виразники емоційно-оцінної експресивності характеризуються складним модальним значенням, адже на основне, об’єктивно-модальне значення повідомлення тут нашаровується значення суб’єктивної оцінки (позитивне або негативне ставлення мовця до повідомлюваного). Ці переплетені модальні значення, у свою
чергу, можуть ускладнюватися різноманітним експресивним забарвленням.
Eemot (N1!)
Така схема може бути репрезентована двома типами номінативних речень, у яких
по-різному виражається експресивність.
1. Номінативні речення, у яких емоційно-оцінна експресивність (у всіх можливих конотаціях: підтримки, осуду, здивування, обурення, захоплення, співчуття тощо) втілена
в самому лексичному значенні іменника, який має „предикативно-характеризувальне”
(В. Виноградов) значення: Мразь! Попихач! Раб лукавий і лінивий! Мало я поров тебе
різками…(С. Васильченко). І. М. Сушинська кваліфікує такі речення як якісно-оцінні [4:
163]. Ці конструкції містять безпосередню експресивну оцінку особи, предмета, явища,
що називаються в контексті. При цьому оцінка референта як для мовця, так і для реципієнта більш значуща, аніж сам референт: Шкура! Гадюка! Буде правда на вас, на катів,
буде суд! (С. Васильченко).
2. Конструкції, які формують оцінно нейтральні іменники. Адекватна реалізація
емоційної експресивності у таких реченнях максимально залежить від інтонації та контексту. Наприклад: Весна! Золота прозорість несором’язливих ранків, П’янкі переходи
вечора в густу і тривожну ніч. Весна! У домах миють вікна, біля гаражів – машини.
Дні тягнуться довго й лагідно в м’якім і сухім теплі. Весна! Коливання запахів, нектару
п’янке налипання, Цвіту колючих тернівок згущене молоко! (О. Слоньовська).
Особливість таких конструкцій полягає в тому, що предмет думки, а також його
оцінка в них чітко не визначена. Це речення узагальненої семантики, які репрезентують зв’язок реалії дійсності з властивістю, проте не характеризують цю властивість.
Дати характеристику реферованому об’єкту мусить реципієнт: І вилізло з могил, з
печер, із ям все, що було за дротом, все розігнулось, встало і ринулось на дротяний
паркан з такою силою, що він упав і вгруз в пісок під тисячами ніг в одну хвилину.
Свобода! (О. Довженко).
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Категорія модальності у таких реченнях виявляється нечітко, у єдності з емоційністю, тому І. М. Сушинська пропонує визначати їх як недиференційовані, нерозчленовані,
що визначається передусім їх емоційністю [4: 163]: Сонце! Сонце! Його перші промені
вдарили по очерету, по лузі, по плесі…(Остап Вишня).
Поширені номінативні речення, в яких виражається емоційна (емоційно-оцінна) експресивність або в яких ствердження наявності предмета чи явища супроводиться його
підкресленою емоційною оцінкою, формують найскладнішу за семантико-синтаксичними параметрами групу.
Eemot (A0dj N1)
Головний член таких конструкцій поширюється препозитивним означенням на
основі субординативного безприйменникового зв’язку. Ці речення близькі до тих, що
виражають раціональну експресивність, але відрізняються від них передусім емоційноекспресивним значенням атрибутивного компонента, який характеризується емоційнооцінною семантикою. Однак атрибутивний член не завжди виконує провідну роль у вираженні емоційно-оцінної експресивності. Цю функцію можуть виконувати іменники,
що виступають у ролі головного члена номінативного речення, у такому випадку означення розширюють (або інтенсифікують) загальну експресивність, виражену в реченні.
Порівняйте: Наскучило дивитися на те. Страшний чоловік. Петро тілом, а він духом
страшний (Б. Лепкий); Густий неспокій… На вустах полинно, Якась тривога душу роздира… (В. Крищенко).
Залежно від того, який член номінативного речення виконує основну роль у вираженні експресивності, конструкції аналізованої схеми можна поділити на групи:
1. Речення з атрибутивним поширювачем – факультативним компонентом, який
лише посилює ознаку, підкреслену головним членом: Стояла і дивилась на мене своїми синіми оченятами. Уважно дивилася. Справжня красуня (В. Даниленко); Народ
український загине в цій війні, товариші патетики. Народ наш загибає… Гине… Велика
тризна (О. Довженко).
Означення у таких конструкціях може розширювати семантику висловлювання в інформативному плані: Іноземний блюдолиз. Фу, а скільки ж вас іще нашою нещасною
країною сититься! (О. Ірванець).
2. Речення з атрибутивним компонентом – обов’язковим поширювачем, який безпосередньо виражає оцінку референта. При цьому іменник – головний член – це здебільшого загальна назва: Кивалися віти дерев. Часом упала спіла грушка в саду. Як становилося
тихо, чути було притаєні смішки... Любі розмови (Б. Лепкий).
Eemot (Аdjn N1)
Речення такої структурної схеми можуть поширюватися у результаті збільшення
кількості препозитивних означень, яким властиві емоційно-оцінні конотації. При цьому
структурні компоненти відіграють неоднакову роль у вираженні емоційно-оцінної експресивності. Так, експресію можуть актуалізувати:
1) усі компоненти речення (тобто і означення, і головний член): Витько – високий,
худорлявий, короткозорий. Окуляри, однак, надівав тільки в гімназії, хоч зазвичай носив
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їх із собою повсякчас. Жвавий, завжди усміхнений, дотепний веселун. Таким Витько
був у компанії товаришів, на людях (Ю. Покальчук);
2) усі означення, які поширюють головний член: Сьогодні уперше за все літо одпочив на березі Оскола. Чудесна, красива ріка (О. Довженко);
3) лише одне означення, яке перебирає на себе функції і виразника, і інтенсифікатора
експресивності: Чудесна київська осінь… Падає листя з київських каштанів… Догорають на клумбах і на квітниках червоні кани.. День осінній, але сонячний, ясний, теплий
(Остап Вишня);
4) лише головний член (іменник), семантика якого містить емоційно-оцінні компоненти; означення у такому випадку лише інтенсифікують загальну експресивність: Пожухле листя опадає з віт, голосить голий стовбур схриплокронний. Це – похорон життя. Безоборонний і безоглядний розпач. Древній міт, що стратив чари (В. Стус).
Eemot (Аdj N1!)
У схемах, головний член яких поширюється препозитивним означенням на основі
субординативного безприйменникового зв’язку, провідну роль відіграє оклична інтонація. У вираження емоційно-оцінної експресивності такі схеми дуже поширені. Оклична
інтонація значно розширює експресивні можливості поширених номінативних речень;
такі конструкції можуть наближатися до буттєвих (за відсутністю емоційних елементів у
семантиці компонентів, які ці речення формують), у такому випадку функцію виразника
і інтенсифікатора експресивності виконує саме такий суперсегментний засіб, як інтонація. Порівняйте: Так, так. Приїхали білі в коні в Бахмач і повезли від гетьмана Мотрю.
Білі коні... Коли б тільки на тому й покінчилося!; Так, так. Приїхали білі коні в Бахмач і
повезли від гетьмана Мотрю. Білі коні!... Коли б тільки на тому й покінчилося! (Б. Лепкий). У першому прикладі реалізується насамперед раціональна експресивність, що виявляється у розширеній номінації факту реальної дійсності, у другому – експресивність
емоційна, яку репрезентує оклична інтонація.
За відсутністю чи наявністю емоційного компонента у семантиці граматичних форм,
які формують таку схему, емоційно-оцінні номінативні речення можна поділити на дві
групи:
1) речення, компоненти яких (означення чи головний член) містять емоційно-оцінні
компоненти: Козаки зривалися зі сну і, споглядаючи за золоченим ридваном, толкували
про дальші плани теперішньої кампанії, про те, куди їх гетьман провадить і які задуми
в нього. Фантастичні вісті! (Б. Лепкий);
2) речення, структурні компоненти яких (означення чи головний член) позбавлені
емоційно-оцінних конотацій. У такому випадку можна говорити не про розмежування
позитивної / негативної експресивності, а лише про загальну інтенсифіковану емоційність. Наприклад: Як сумно доньці чути таке про батька. І він, значиться, також належав до тих, що чинили заколот на Україні, щоби з того заколоту винести для себе
булаву. Старі гріхи! (Б. Лепкий). Структура аналізованої схеми може ускладнюватися
вигуками, які репрезентують усі можливі конотації оцінки й емоцій і виступають одночасно інтенсифікаторами загальної експресивності речення: Ох, і полохлива, ох, і сторожка птиця! – зітхнув дядько Дорош (Остап Вишня).
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Eemot (Аdjn N1!)
Речення такої структурної схеми можуть поширюватися у результаті збільшення
кількості препозитивних означень, яким властиві емоційно-оцінні компоненти: Дикий,
безглуздий сон! Але “чорний” і “білий” рішуче відмовились давати “показанія” (В. Винниченко).
У подібних реченнях і виразниками, й інтенсифікаторами емоційно-оцінної експресивності виступають поширювачі, а головний член виконує інформативну функцію, називаючи об’єкт: Кажуть, у Мотрі знов з мамою попсулось, навіть, мабуть, до великого доходить… Бідна, нещасна Мотря! (Б. Лепкий); Милий, хороший, добрий тато!
(В. Підмогильний).
Таким чином, номінативні утворення як спосіб лаконічного відтворення думки стають облігаторним компонентом багатьох прозових і поетичних художніх текстів. Номінативні речення виявляють можливості передавати окремі розрізнені спостереження,
миттєві враження; номінувати поняття, предмети, явища; їм властива вербалізована образність – категорійна ознака, яка виділяє їх серед інших лінгвістичних одиниць, що
формують образне світобачення синтаксичними засобами мови.
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Парные эпитеты в поздних повестях Л. Толстого
Стаття присвячена виділенню закономірностей функціонування парних епітетів
в повістях «Холстомір», «Смерть Івана Ільїча», «Крейцерова соната». Парні епітети
важливі для розвитку мотивів повістей, а також при створенні відстороненого сприйняття персонажів. Парні епітети — економний засіб в описі персонажів і створенні
емфатичної картини світу Л. Толстого, притаманній повістям пізнього періоду творчості письменника.
Ключові слова: відсторонення, парні епітети, трійчатки епітетів, епітети, епітетні структури, епітетні ланцюжки, Л. Толстой.
Статья посвящена выделению закономерностей функционирования парных эпитетов в повестях «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната». Парные
эпитеты являются значимыми в развитии мотивов повестей, а также в создании отстраненного восприятия персонажей. Парные эпитеты являются экономным средством в описании персонажей и создании эмфатической картины мира Л. Толстого,
характерной для повестей позднего периода творчества писателя.
Ключевые слова: остранение, парные эпитеты, тройчатки эпитетов, эпитеты,
эпитетные структуры, эпитетные цепочки, Л. Толстой.
The article deals with the research of the peculiarity of epithets functions of the pairs of
functions in the narratives «Kholstomer», «The death of Ivan Ilyich» and «Kreutzer sonata».
The pairs of epithets are significant in the developing of motifs in the narratives. The pairs of
epithets allow generating laconic description of the characters and the creation of emphatic
pattern of the world of L. Tolstoy, which is peculiar to the narratives of the writer of the latest
period.
Key words: pairs of epithets, epithet triads, epithets, epithet structures, chains of epithets,
L. Tolstoy.
Актуальной проблемой в современном толстоведении является изучение поэтической
системы художественной прозы Л. Толстого позднего периода (1880—1905 гг.). Интерес
к исследованию поэтическихособенностей литературно-художественных произведений
Л. Толстого (1880—1910 гг.) не угасает в последние десятилетия. Так, с появлением в
2000—2011 гг. диссертаций по изучению закономерностей поэтики поздней прозы
Л. Толстого [7], художественной философии и поэтики [6], особенностей художественной антропологии [1], антиномии духовного и плотского в художественном творчестве
Л. Толстого [5; 8] формируются новые подходы и методы в исследовании поздней художественной прозы писателя. Нередко в качестве доказательств гипотез исследователями-толстоведами привлекается эпитетный материал, используются примеры функционирования эпитетов. Например, О. Матич при изучении мотива эротичного в творчестве
Л. Толстого указывает на особенности функционирования эпитета «распластанный»:
© Волощук М.Б., 2012
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«Эпитет, при помощи которого он описывает труп женщины — «распластанный», — напоминает нигилистскую метафору распластанной лягушки, провозглашенную Дмитрием Писаревым символом спасения и обновления русского народа» [8]. Таким образом,
О. Матич выделяет особенную, свойственную Л. Толстому выразительность эпитетов,
выявляет мифологическое содержание эпитетов в системе создания мотива эротики и
сексуальности в романе Л. Толстого «Анна Каренина». Авторитетными и чрезвычайно
значимыми в библиографии по изучению художественного творчества Л. Толстого являются работы, в которых предприняты попытки определения частных символических
[10], эстетических и морфологических [2], а также социально-философских [14] особенностей поэтики повестей «Смерть Ивана Ильича» (1885—1889) и «Крейцерова соната»
(1887—1889). Название, тематические и идейные особенности повести «Смерть Ивана
Ильича» стали определеяющими факторами для исследования символической тематики «света—тьмы», жизни и смерти в статье Н. Переверзевой. Используя в качестве
иллюстративного материала эпитеты «черный» и «белый», Н. Переверзева приходит к
выводу: «реалистические детали и образы, подготавливающие «свет» как центральный
символ повести, — свечи, горящие у гроба и карточного стола, черно-белое решение
цветовой гаммы — являются еще и образами-напоминаниями об истинных возможностях человека, об истинном его предназначении» [10, 89]. Так, Н. Переверзевой формируется материал, на котором выстраивается гипотеза создания символического в повести Л. Толстого. М. Щеглов, анализируя особенности характеристики «приятным и
приличным» в повести «Смерть Ивана Ильича», выделяет их социально-философский
смысл в описании персонажа. По мысли М. Щеглова, Иван Ильич самостоятельно стремится «заключить свою жизнь, все ее проявления в рамки «приятности и приличия»,
то есть того, что общество считает «приятным и приличным». Но столь же постоянно
и с нарастающей интенсивностью раскрывается содержание этой миловидной двуединой формулы, этого символа веры людей того же образа жизни, что и у Ивана Ильича,
— распущенность, эгоизм, самоуслаждение, равнодушие к нуждам людей, животность
во всем» [14]. Выявление функционирования эпитетов «приятным и приличным» в
повести «Смерть Ивана Ильича» ограничивается комментарием М. Щеглова социально-философского характера. Парные эпитеты рассматриваются как абсолютная «двуединая формула», свойственная повестям Л. Толстого позднего периода. Таким образом,
Н. Переверзевой и М. Щегловым были предприняты попытки определить основные закономерности поэтики повести «Смерть Ивана Ильича». Эпитеты «черный», «белый»,
«приятным и приличным», как значимые составляющие сюжетно-композиционной
организации повести, оказались чрезвычайно продуктивными в выделении особенностей символического и социально-философского содержания повести «Смерть Ивана
Ильича». Однако сделанные попытки по выявлению специфики функционирования эпитетных структур, оказались не полными, поскольку не содержат комплексного исследования формальных и структурных характеристик эпитетов.
В современном толстоведении актуальным остается изучение формальных и структурных особенностей эпитетов и их эволюции в сюжетно-композиционной системе
литературно-художественного произведения. Авторитетными в определении структурных типов эпитетов являются исследования «парных эпитетов» А. Потебни [11],
«парных эпитетов» и «цепочек эпитетов» А. Веселовского [3], современных в эпите133

тологии изучений «парных эпитетов», «тройчаток эпитетов» и «эпитетных цепочек»
В. Москвина [9].
Парные эпитеты — эпитетные структуры, в которых при одном определяемом находятся два определяющих — интенсивно функционируют в экспозиции повестей
1885—1889 гг. Л. Толстого. Интенсивность функционирования парных эпитетов в разных сюжетно-композиционных частях повестей позднего периода творчества Л. Толстого — неустойчивая (см. Рис. 1). Так, в повести «Холстомер» (1885—1889) в начале повествования отсутствует описание пространственно-временных условий жизни персонажей через призму восприятия деталей окружающего природного мира, свойственных
художественной прозе Л. Толстого позднего периода. Экспозиция расширена описанием
природы, что обусловлено замыслом и идейно-тематическими особенностями: «Всё
выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее — лес, люди начинали
подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по
соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то
лошадей» [12, 3]. Структура эпитетов постепенно расширяется. Активно функционируют парные эпитеты с повторяющимися определениями: «Всё выше и выше», «чаще и
чаще». В классификации эпитетов А. Веселовский парные эпитеты с повторяющимися
определениями относит к разновидности эпитетов «однозначащих или близких по значению … подобные дублеты — древние, простейшее выражение плеоназма» [3, 69].
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Рис 1. Количественное соотношение парных эпитетов в экспозиции повестей «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната».
А. Веселовский в качестве примера приводит следующие эпитетные структуры:
«черным черно», «Широким широкая, А глубоким глубокая» [3, 69]. А. Веселовский
объяснияет наличие таких эпитетов в старофранцузском эпосе требованием стиха. В
повести Л. Толстого «Холстомер» парные эпитеты с повторяющимися определениями
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способствуют выражению текучести изображения и динамики развития повествования,
а также созданию ритмического восприятия описания. Парные эпитеты, совмещающие
разностороннее описание («сердитое визгливое», «столпившихся и повздоривших за
что-то»), в классификации А. Веселовского определяются как «несколько определений, дополняющих друг друга» [3, 69].
Парные эпитеты являются не только носителем определенного ритма повествования в повести «Холстомер», но и являются значимыми в создании остраненного восприятия. По мысли В. Шкловского, в повести «Холстомер» эффект остранения создается
благодаря общим законам особого восприятия, свойственного Л. Толстому: «Методом
остранения пользовался Толстой постоянно: в одном из случаев («Холстомер») рассказ
ведется от лица лошади, и вещи остранены не нашим, а лошадиным их восприятием»
[13, 64]. Так, В. Шкловский определял общую специфику остранения в повести «Холстомер». Остраненное изображение воплощается в семантике парных эпитетов «сердитое
визгливое ржанье» и «столпившихся и повздоривших за что-то лошадей». Эффект
остраненного восприятия создается в результате уподобления животного человеку. В
этом случае в повести в результате уподобления эффект остранения проявляется менее
интенсивно. Так, парные эпитеты значимы в создании эмфатической картины восприятия пространственно-временных особенностей повествования в литературно-художественном произведении «Холстомер».
Если в повести «Холстомер» уподобление животного человеку вынесено в экспозицию и выражено в парных эпитетах, то в повести «Крейцерова соната» (1887—1889),
более поздней по хронологии написания, мотив уподобления мужчины женщине и наоборот содержится в кульминации повести: “лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым
задом, как у женщины” [12, 49]. Эпитетная структура “с особенно развитым задом,
как у женщины” является экономной характеристикой в определении процесса уподобления мужчины женщине и содержит эротические элементы изображения. В повести
«Крейцерова соната» уподобление мужчины женщине в литературно-художественном
произведении Л. Толстого «Крейцерова соната» происходит благодаря внешним признакам: переодетого мужчину Позднышев воспринимает как «женщину с бородой», а на
самом деле это «мужчина декольте в женском платье»: «Я ходил раз в Париже по
всем, зрелищам и зашел смотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку.
Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье,
и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой» [12, 28]. Остраненное восприятие персонажа выявляет характер неестественности ситуации. Однако в
этом случае в гендерном уподоблении не функционируют парные эпитеты. Описание и
оценка взаимоотношения супругов в современном обществе выражается в парных эпитетах. Например, женщина — «не какая нибудь, а женщина, как сладкое нечто», «чудо
как умна и нравственна», а после вступления в брак «жена была чадолюбива и легковерна», «раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду» [12].
Достаточно противоречиво оценивается мужчина в повести «Крейцерова соната»:
«глупый, ревнивый муж», «с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем» [12].
Острая критика сосуществования супругов Л. Толстым обнаруживается в характеристиках персонажей. Достаточно резкой является оценка женщины, которая не кормит
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грудью: в речи Позднышева она похожа на лошадь — «раскормленная запряженная
лошадь, с которой сняли узду» [12, 47].
В повести Л. Толстого «Крейцерова соната» (1887—1889) количество парных эпитетов колеблется в разных структурно-композиционных частях (см. Рис. 1). Если в повести
«Холстомер» в начале повествования природные явления подвергнуты развернутой характеристике, то в повести «Крейцерова соната» Л. Толстого время подробно не описывается («Это было ранней весной»). В начале повествования повести особое внимание
уделяется персонажам: «некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом,
в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с
аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно
поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро
перебегавшими с предмета на предмет» [12, 7]. В экспозиции повести активно функционируют парные эпитеты развернутой структуры: парные эпитеты, содержащие составной эпитет: «курящая, с измученным лицом»; парные эпитеты «дополняющие друг
друга» «некрасивая и немолодая» и сходны по эмоционально-экспрессивному содержанию — «аккуратными новыми вещами», парные эпитеты в структуре эпитетных цепочек — «некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском
пальто и шапочке» и тройчаток эпитетов — «необыкновенно блестящими глазами,
быстро перебегавшими с предмета на предмет».
В экспозиции повести «Смерть Ивана Ильича» (1885—1889) исключается наличие
описания деталей окружающей природной среды. Внимание читателя сфокусировано на
особенностях существования должностных лиц: «В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле» [12,
61]. В повествовании подчеркнуто занятость и деловитость обстановки, искусственной,
созданной человеком («большом здании», «судебных учреждений») и благоприятной для
служебной деятельности («разговор о знаменитом красовском деле») персонажей Ивана Егоровича Шебека, Федора Васильевича, Петра Ивановича. Эпитетные структуры
практически отсутствуют в начале повествования, логические определения «большом
здании», «судебных учреждений» и «знаменитом красовском деле» способствуют создания лаконичности повествования, сводят к минимуму образность изображения. Постепенно вводятся парные эпитеты в описании предметов искуственной среды чиновников. Например, в описании бытовой детали газеты («свежий, пахучий еще номер» [12,
61]) парные эпитеты «свежий, пахучий еще» — значимые в характеристике отлаженности работы в создании благоприятной атмосферы службы чиновников.
Специфическим представляются расположение парных эпитетов и их формальные
характеристики. При анализе эпитетных структур часто с поля зрения ускользает изучение позиционных характеристик эпитетных структур, а также расширение и сужение их
форм. Так, интенсивнее встречается контактное расположение парных эпитетов в повести «Крейцерова соната» — «своей красивой доброй улыбкой»: «И она улыбнулась своей
красивой доброй улыбкой» [12, с. 31]. Прямой порядок в структуре парных эпитетов часто нарушается, например в эпитетной структуре — «порядочный человек, хотя и упавший» [12, с. 31]. Сужение структуры парных эпитетов в повести «Холстомер» интенсив136

но встречается в описании состояния персонажа, например в парном эпитете «серьезно
и задумчиво»: «Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его
было серьезно и задумчиво, когда он это делал» [12, с. 4]. Расширение структуры парных эпитетов осуществляется за счет дополнительных определений, или определений,
усугубляющих степень проявления признака в эпитете («тяжело, тяжело вздохнул»).
В повести «Смерть Ивана Ильича» структура парных эпитетов расширяется в тройчатку эпитетов: «С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз
поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, …
то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться»
[12, 107—108]. Развертывание структур парных эпитетов осуществляется в результате
присоединения составного эпитета «от которой ничем нельзя избавиться», деталицирующего описание.
В ряду разновидностей эпитетов мало уделяется внимание семантическим критериям классификаций отдельных эпитетных структур — парных эпитетов, эпитетных тройчаток, цепочек эпитетов. Поэтому следует выделить разновидности парных эпитетов по
семантическому критерию, которые интенсивно функционируют в повестях «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова соната». Оксюморонные парные эпитеты
активно функционируют в развязке повести «Холстомер»: «Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе» [12, 7]; «Все лошади — молодые и старые, с оскаленными зубами бегали
за мерином, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое
кряхтение» [12, 13]. Менее распространены оксюморонные парные эпитеты в повести
«Крейцерова соната» — «начатый и оборванный смех» [12, 7].
Определения в составе парных эпитетов не всегда противопоставляются и могут
быть близки по эмоцианальному и семантическому содержанию. Такие парные эпитеты
распространены в повести «Смерть Ивана Ильича»: «легкое и приятное положение»
[12, 70], «легко и приятно» [12, 74], «приятно и прилично» [12, 76] и являются основными формулами жизни главного героя повести.
Аллитерационные парные эпитеты: в повести «Холстомер» активно участвуют в
описании табунщика — «еще громче и грознее закричал табунщик» [12, 3], или в описании лошадей «Караковая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью» [12, 8—9]; в повести «Смерть Ивана Ильича» функционируют в финале повести — «невидимая непреодолимая сила» [12, 112], «прежнего привычного
страха» [12, 113]. В структуре парных эпитетов звуковые повторы могут быть в начале
определения (анафоричны) — «еще громче и грознее», «невидимая непреодолимая»,
«прежнего привычного». Также крайне редко звуковые повторы в середине определений — «Караковая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью».
Также следует выделить некоторые структурные модификации парных эпитетов.
Например, парные эпитеты с повторяющимися определениями. В повести «Холстомер»
парные эпитеты с повторяющимися определениями интенсивно функционируют в начале повествования «Всё выше и выше» [12, 3], «чаще и чаще» [12, 3], а также часто
встречаются в кульминации и развязке повести — «тяжело, тяжело вздохнул» [12, 3].
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В повести «Смерть Ивана Ильича» достаточно активны парные эпиетты с повторяющимися определениями в финале повести — «чернее и чернее», «быстрее и быстрее» [12,
109], «ближе и ближе становился» [, 112]. В повести «Крейцерова соната», более поздней по хронологии написания, в начале повествования: «Поезд, двигаясь всё быстрее
и быстрее» [12, 9]. Парные эпитеты в сравнительной степени способствует созданию
динамичной картины повествования, благодаря им выделяется текучесть и процессуальность признака: «Всё выше и выше», «чаще и чаще»; «чернее и чернее», «быстрее и
быстрее», «ближе и ближе».
Современная эпитетология Л. Толстого нуждается в оформлении статистического
описания эпитетной системы художественных произведений Л. Толстого. Исследование
структурных особенностей эпитетов требует скрупулезности и точности систематизации. Описания, в которых функционируют эпитеты определенной структуры, лаконичны и последовательны. Благодаря заключению характеристики персонажа в двуединую
формулу парных эпитетов выкристализовывается понятие о собственно толстовской
манере изображения и восприятия. Парные эпитеты являются значимыми в создании
мотива уподобления в повестях «Холстомер» и «Крейцерова соната», а парные эпитеты
с повторяющимися определениями способствуют выражению текучести изображения и
динамики развития повествования, а также созданию ритмического восприятия описания.
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ДИНАМІКА ВЗАЄМОДІЇ НЕПРЯМОГО МОВЛЕННЯ
З ПЕРСПЕКТИВОЮ НАРАТОРА
Стаття присвячена розгляду взаємодії непрямого мовлення і дискурсної зони наратора з позиції комунікативно-прагматичного підходу його репрезентації в англомовному тексті постмодерну. Здійснюється аналіз непрямого мовлення як способу репродукції дискурсної зони персонажа у текстову фактуру твору.
Ключові слова: непряме мовлення, наратор, вербальна репрезентація, дискурсна
зона наратора, дискурсна зона персонажа.
Статья посвящена рассмотрению взаимодействия непрямой речи и дискурсной
зоны нарратора с позиций коммуникативно-прагматического подхода его репрезентации в англоязычном тексте постмодерна. Проведен анализ непрямой речи как способа
репродукции дискурсной зоны персонажа у текстовую фактуру произведния.
Ключевые слова: непрямая речь, нарратор, вербальная репрезентация, дискурсная
зона нарратора, дискурсная зона персонажа.
The article deals with interaction of indirect speech and discourse zone of the narrator
from the position of communicative and pragmatic approach to its representation in the English
text of postmodern. The author has performed the analysis of the indirect speech as a means of
reproduction of discourse zone of the character into the texture of the fictional work.
Key words: indirect speech, narrator, verbal representation, discourse zone of the narrator,
discourse zone of the character.
Теперішні інновації в мові англомовної художньої літератури є закономірним наслідком процесів міжродової й жанрової інтеграції. Вони постійно призводять до появи
гібридних, перехідних форм дискурсної зони персонажа із взаємопроникненням нарації
та форм транспозиції мовлення.
Метою статті є опис динаміки взаємодії екзофазного (зовнішнього) і ендофазного
(внутрішнього) непрямого мовлення з перспективою наратора в англомовній художній
прозі модернізму і постмодернізму.
Прагнення до глибшого соціально-психологічного аналізу персонажів, показу кожного з них як унікальної мовної особистості спонукає англомовних письменників (Дж.
Джойс, В. Вульф, В. Фолкнер, Дж. Барт, Дж. Ірвінг, Дж. Фаулз, А.С. Байєтт, Г. Свіфт
та ін.) до використання непрямого мовлення з метою їхньої характерології. Для непрямого мовлення як способу мовної репродукції в дискурсній зоні персонажа це можна
вважати новацією, котра зближує його з іншими способами мисленнєво-мовленнєвої
діяльності персонажів, як текстових комунікантів. Письменники обидвох літературних
експериментальних течій ХХ ст. (до яких власне й належать модернізм і постмодернізм)
використовують форми ендофазного й екзофазного непрямого, прямого і невласне-прямого мовлення у дискурсній зоні персонажа, що вносить різні прагматичні й стилістичні
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нюанси в акцентовану мовленнєву сферу персонажів [13]. Для прикладу, характерологічні лексичні маркери прямого мовлення персонажа проникають і у структури непрямого
мовлення. Пор.:
(1) “A young medical student told her he would volunteer on the condition that he could
have at least six chances over a three-day weekend. Jenny told him that he obviously lacked
confidence; she wanted a child who would be more secure than that.
An anesthesiologist told her he would even pay for the baby’s education – through college
– but Jenny told him that his eyes were too close together and his teeth were poorly formed; she
would not saddle her would-be child with such handicaps” [9 : 16].
(2) “The day porter told the police he hadn’t heard the address given the taxi driver, but the
gentleman had seemed quite normal – merely “in a bit of a hurry.” Miss Parsons cam straight
back to London, and opened up the filing cabinet. The passport was where it should be ” [7: 165].
Текстові пасажі (1, 2) є безперечними випадками непрямого діалогу з використанням
непрямого мовлення, яке приєднане до речення наратора на умовах безсполучникової
підрядності, і правдиво передає слова суб’єктів головного речення (студента, анестезіолога, носильника), позатим речення-відповідь оформлене на умовах сполучникової
сурядності (that). За рахунок морфосинтаксичного і композиційно-стилістичного підпорядкування непрямих висловлювань персонажа в (1, 2) сюжетно-наративним висловленням оповідача, розвиток думок перших (у головних реченнях) односпрямований лінійно,
їхні репліки доповнюють зміст фраз персонажа підрядного речення у межах заданої авторським коментарем логіки й емоційно-експресивного забарвлення розмови.
Спроба встановити закономірності комунікативно-прагматичної еволюції непрямого мовлення в англомовній прозі модернізму й постмодернізму, спричинена, передусім,
процесами літературного розвитку, наводить на такі міркування: обидва періоди та літературні напрями експлуатують непряме мовлення, проте у цілому його обсяг у художньому дискурсі, порівняно з кількісним діапазоном інших способів репродукції дискурсної зони персонажів (прямого та невласне-прямого мовлення), знижується. Кількість
уривків непрямого мовлення у творах англомовного модернізму (внаслідок вибірки на
п’ятдесятьох сторінках суцільного тексту) становить 116, а для творів постмодернізму
– 140. Серед письменників-модерністів (Ш. Андерсон, В. Вульф, Д.Х. Лоуренс, Дж. Конрад), Дж. Джойс найактивніше експлуатує непряме мовлення у дискурсній зоні персонажа, а серед письменників-постмодерністів – П. Акройд, А.С. Баєтт, Дж. Барт, Дж. Фаулз.
Класичні форми непрямого мовлення, пов’язані з його неминучим використанням всередині гіпотаксису, відступають на задній план, звільняючи місце вільному й прихованому непрямому мовленню, яке допускає різну ступінь характерології й експресивноемоційної індивідуалізації персонажного висловлення. Прикметно, що процеси мовної
характерології персонажів у непрямому мовленні наближують його до інших способів у
дискурсній зоні персонажа (передусім до невласне-прямого мовлення) і ведуть до появи
в художньому дискурсному просторі англомовного модернізму т. зв. „гібридних” / синтезованих форм персонажного мовлення, дедалі уживаніших у сучасній комунікативній
практиці англомовного літературно-художнього постмодернізму.
Для непрямого мовлення прози модернізму і постмодернізму нелегко встановити
структурно-семантичні й когнітивно-дискурсні характеристики, які можна було б вважати особливостями індивідуального художнього стилю конкретного письменника [10;
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15; 17; 18]. Адже воно виявляється найбільш граматикалізованим способом у дискурсній
зоні персонажа і в своєму інваріанті його використання розраховане на заниженість емоційної акцентуації у художньому тексті. Маніфестація непрямого мовлення (кореляція
його уривків) в англомовних художніх творах модернізму і постмодернізму, яка подана
на графіку нижче відтворює ідентичну динаміку його використання у дискурсній зоні
персонажа у цих двох літературно-художніх напрямах:

Графік 1. Співвідношення уривків непрямого мовлення в англомовній прозі модернізму та постмодернізму
Внаслідок статистичних обстежень з використанням критерію Cтьюдента,
з’ясувалося, що tCT = 0,25 є меншим за критичне значення t Kp = 2,07 (для довірчого
рівня 95%). Аналізуючи основні характеристики (зокрема коефіцієнт варіації), було констатовано, що у випадку з англомовними постмодерністськими текстами однорідність
вживання екзофазного непрямого мовлення стала вищою (але не на багато). Це пояснюється його заміною іншими модифікаційними формами – детальніше див. напрацьовану
таблицю типологічних форм непрямого мовлення, активно експлуатованих у двох досліджуваних літературних напрямах – (тематичним мовленням, мовленням у мовленні), які
лаконічно передають тему висловлення. Непряме мовлення виявляється в нарації, коли
важлива не індивідуальна мовленнєва форма і експресія висловлення персонажа, а його
зміст, сама тема повідомлення.
Відповідником екзофазного (зовнішнього) непрямого мовлення є ендофазне непряме
мовлення, або психонарація у термінології Д. Кон [6]. Внутрішнє (ендофазне) мовлення
персонажа може бути подане у формі непрямого мовлення – психонарації. Його активно
використовують у прозі обох літературних напрямів. Воно є дієвим прийомом художньої
нарації, який уживають, щоб передавати сегменти внутрішніх висловлень персонажа, що
репродукуються дієсловами мислення, найчастотнішими серед яких є to think, to wonder,
to know, to imagine. Проте структуру непрямого мовлення не можна вважати абсолютно
оптимальною для реалізації мисленнєво-мовленнєвої діяльності персонажів. Логізована, обмежена суб’єктивною експресією, вона не здатна належно передавати мовленнєву
індивідуальність, до чого особливо прагне література ХХ ст. з її тенденцією до психологізації художнього світу [3], увагою до лінгвопсихологічної характеристики персонажів.
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Типологічні форми непрямого мовлення
в англомовній прозі модернізму та постмодернізму

Таблиця 1.

Художні форми внутрішнього мовлення – цитований монолог (внутрішнє пряме мовлення), психонарація (внутрішнє непряме мовлення), наративний монолог (невласнепряме мовлення) – відрізняються від паралельних форм екзофазного мовлення на рівні
стандартних моделей, передусім, зовнішніми ознаками. Як сигнали появи внутрішнього
мовлення у художньому тексті виступають лексичні одиниці (різного категоріального
статусу) із семантикою ментальної діяльності, які насамперед „перемикають” оповідь у
суб’єктну зону персонажа або, інтегруючи цю зону в нарацію, сигналізують перехід до
інтроспективного зображення персонажів:
(3) “He would be thirty-one in November. Would he never get a good job? Would he never
have a home of his own? He thought how pleasant it would be to have a warm fire to sit by and
a good dinner to down to. He had walked the streets long enough with friends and with girls.
He knew what these friends were worth: he knew the girls too. Experience had embittered his
heart against the world. But all hope had not left him” [12: 62].
(4) “Ned always liked to travel about,” she thought. “I’ll give him the chance. Some day
when we are married and I can save both his money and my own, we will be rich. Then we can
travel together all over the world” [4: 85].
(5) “So he was in their power! Holmes and Bradshaw were on him! The brute with the red
nostrils was snuffing into every secrete place! “Must” it could say! Where were his papers? The
things he had written?” [20: 162].
Як видно з прикладів (3, 4, 5), зовнішні сигнали обов’язкові для непрямого внутрішнього мовлення (3), закономірні для прямого внутрішнього мовлення (4) і факультативні
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для невласне-прямого внутрішнього мовлення (5) [2: 6]. Набір внутрішніх ознак контекстових прийомів репродукції внутрішнього та зовнішнього мовлення в художньому тексті збігається. Мовна техніка художньої трансформації внутрішнього мовлення,
скерована на відтворення таких ознак психологічного аналога, як стислість синтаксису,
ідіоматичність, суб’єктивність, діалогічність, що виявляється як у взаємодії з контекстом (внутрішнє мовлення є частиною діалогу), так і всередині його самого (внутрішнє
мовлення будується як складовий текст, де різні „внутрішні” голоси мають власні мовленнєві партії), реалізується в межах прямого, непрямого, невласне-прямого мовлення.
Його використання веде до модифікації способів мовлення і їх репродукції у дискурсній
зоні персонажа.
Лінгвальна структура текстових фрагментів ендофазного прямого мовлення відрізняється, як свідчать приклади (1, 2, 4), від випадків передавання внутрішніх реплік і
рефлексій персонажа в умовах нарації з їх частковою композиційно-мовленнєвою трансформацією (3, 5), тобто у формах невласне-прямого мовлення [11: 347–367]. Подібний
літературно-художній метод текстової реалізації внутрішнього (ендофазного) мовлення
можна визначити як зображене внутрішнє мовлення або невласне-пряме внутрішнє мовлення, в якому автор-письменник, залежно від конкретних стилістичних завдань, маніпулює часткою участі в суб’єктивній перспективі персонажів.
До диференційних мовних показників ендофазного прямого, непрямого і невласнепрямого мовлення належать особові займенники і часові форми дієслова. У прямому
внутрішньому мовленні фіксуємо займенники, котрі функціонують з перспективи персонажа (тобто від першої особи суб’єкта), а у невласне-прямому внутрішньому мовленні
– з перспективи наратора (тобто від третьої особи суб’єкта). Щодо дієслівних часових
форм, то у цитованому монолозі зображення підпорядковується фабульному часові, а в
ендофазному невласне-прямому мовленні часові форми дієслова співвіднесені з епічним
планом твору: автор-письменник розкриває внутрішній світ персонажа через призму часового плану наратора (у теперішньому або епічному минулому).
Існують певні відмінності і в характері введення психонарації, ендофазного прямого
мовлення та ендофазного невласне-прямого мовлення у художніх текстах модернізму та
постмодернізму [15; 18]. Для першого та другого характерна присутність їх ввідних слів
(дієслова на позначення розумових процесів – to know, to wonder, to think, to feel та ін.).
У другому, – відсутні подібні лексичні одиниці і т. зв. ситуативний контекст, тобто група авторських речень, які містять або опис навколишнього світу, предметів, явищ, проблемних ситуацій, що спонукали роздуми персонажів (водночас і автора-наратора), або
зображення душевного стану персонажа: його схвильованість, страх, радість, сумніви.
В англомовній прозі модернізму фіксуємо симбіотичне поєднання непрямого, прямого і
невласне-прямого мовлення у фактурі тексту:
(6) “She thought that the rain would have some creative and wonderful effect on her body.
Not for years had she felt so full of youth and courage. She wanted to leap and run, to cry out,
to find some other lonely human embrace him. On the brick sidewalk before the house a man
stumbled homeward. Alice started to run. A wild, desperate mood took possession of her. “What
do I care who it is. He is alone, and I will go to him,” she thought; and then without stopping to
consider the possible result of her madness, called softly. “Wait!” she cried. “Don’t go away.
Whoever you are, you must wait” [4: 88].
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Функціонуючи у тексті поряд (6), психонарація (внутрішнє непряме мовлення), цитований монолог (внутрішнє пряме мовлення), наративний монолог (невласне-пряме
мовлення), зовнішнє пряме мовлення персонажа уможливлюють авторське зображення
художньої події в тісній інтеграції обидвох дискурсних зон – наратора і персонажа. А це
формує різні рівні естетичного та експресивного впливу на читача.
До факультативних розмежувальних ознак ендофазного прямого й невласне-прямого
мовлення належать також графічні засоби. Пряме мовлення має на своїй межі спеціальну
пунктуацію: двокрапку або тире та лапки (подвійні чи одинарні). Ці засоби зберігаються
й у прямому внутрішньому мовленні у творах модернізму, але можуть бути відсутні або
замінені на інші пунктуаційні засоби (курсив, відсутність лапок, двох крапок) у творах
постмодернізму. Невласне-пряме мовлення не має сталої системи пунктуації, яка б відділяла його від дискурсу наратора. Його типовими пунктуаційними маркерами можна назвати знаки питання, оклику, три крапки [1]. Зауважимо, що пряме внутрішнє мовлення
в постмодернізмі все частіше не отримує графічних показників у тексті, як зокрема у (7):
(7) “Walking briskly in a warm overcoat toward the Hotel Terminus, he stops to buy
flowers, yellow freesias, and wonders what a “few months” can mean: three, eight? He has
fallen out of love this morning, feels a refreshing distance, an absolution – But then she calls
him amigo, as she accepts the flowers, and says, not bad, Red Head, and he falls back into love
again, forever. She comes toward him fresh from the bath, opens her robe. Goodbye, she says,
goodbye” [5: 88].
У функціональній єдності ендофазного прямого і невласне-прямого мовлення, їхньої
здатності передати думки, переживання та почуття персонажа кожний із них набуває
своїх прагматичних функцій і нюансів. Пряме внутрішнє мовлення (цитований монолог) дає можливості характерологічно представити персонажів, поглибити емоційне напруження модерністського або постмодерністського тексту. Прагматика зображуваного
внутрішнього мовлення пов’язана з експресивним варіюванням наративного сюжетнокомпозиційного компоненту художнього тексту [8: 377–385]. Контамінація зон наратора
і персонажа створює діапазон їхньої активної взаємодії: у повному злитті суб’єктивного
і об’єктивного планів посилюється ліричний мотив художнього твору. У випадку авторського невласне-прямого мовлення, наратор начебто підпорядковує собі персонажа (виникає стилістичний ефект епізації, авторського узагальнення). Можливі також випадки
зіткнення або контрастного зіставлення точок зору наратора й персонажа (поява іронічного чи сатиричного ефекту), що забезпечує неоднорідний характер читацького сприйняття, як у наведених нижче фрагментах творів Д. Лоджа, В. Вульф, Д.Х. Лоренса:
(8) “He had escaped! was utterly free – as happens in the downfall of habit when the mind,
like an unguarded flame, bows and bends and seems about to blow from its holding. I havеn’t
felt so young for years! thought Peter, escaping (only of course for an hour or so) from being
precisely what he was, and feeling like a child who runs out of doors, and sees, as he runs, his
old nurse waving at the wrong window” [20: 59].
(9) “Connie’s father, when he paid a flying visit to Wragby, said in private to his daughter:
As for Clifford’s writing, it’s smart, but there’s nothing in it. It won’t last! … Connie looked at
the burly Scottish knight who had done himself well all his life, and her eyes, her big, stillwondering blue eyes became vague. Nothing in it! What did he mean by nothing in it? If the
critics praised it, and Clifford’s name was almost famous, and it even brought in money … what
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did her father mean by saying there was nothing in Clifford’s writing? What else could there
be?” [14: 18].
(10) “Camel gave him an ironical glance. ‘So you’re going to chuck criticism and go in
for scholarship?’
‘Well, criticism hasn’t got me anywhere,’ said Adam defensively. He was prevented from
contributing by signs of disapproval from neighbouring readers. His voice had been steadily
rising in volume during the conversation. Adam returned to the silent perusal of his letter.
Well, why not, he thought. Why not abandon his unfinished and unfinishable thesis, and start
afresh on the letters of Egbert Merrymarsh? There was nothing very difficult about editing, was
there?” [16: 91].
Аналіз фрагментів (8, 9, 10) засвідчує існування синкретизму між формами внутрішнього та зовнішнього прямого і невласне-прямого мовлення. Звідси можна зробити
висновок, що персонаж має власну структуру – сукупність текстових елементів різних
рівнів, співвіднесених між собою і підпорядкованих провідній структурі, що його позначає. З цих же прикладів видно, що наративний і персонажний сегменти по-різному впливають на розвиток дискурсної зони персонажа. Оповідний дискурс здійснює описовохарактерологічний і зображальний (прямий та опосередкований) розвиток образу персонажа, тоді як його власна мовленнєва структура виступає як суб’єктивно-зображальна
(непряма) форма характерології.
Спостереження над мовою художньої прози обидвох літературних напрямів дають
підстави говорити про те, що дискурсна зона наратора (у формах супровідного коментування) набуває характеру ремарки. Це пояснюється взаємною спрямованістю композиційного і стилістичного впливу дискурсу наратора і дискурсу персонажів. Дискурсна
зона персонажа, яка виникає на основі системи способів передачі мовлення, а також
перебуває у наративному монолозі, розвиває в читача уявлення про персонажа як про
мовну особистість і водночас як художній інтелект, розум [19: 30].
Своєрідність дискурсної зони персонажів визначається кількісними зв’язками способів передачі мовлення, дискурсною зоною наратора і неоднорідними структурно-стилістичними та функціональними ознаками цих способів передачі мовлення. Персонаж
загалом і його мовленнєва партитура зокрема є артефактом, що передбачає наявність у
змісті та формі твору мови персонажа, створюючи його як частину загальної лінгвокреативної стратегії письменника. Насамкінець порівняємо використання основних дієслівних експлікаторів мовлення та мислення в проаналізованих творах. Основні характеристики засобів вираження мовомислення подаємо у таблиці.
Таблиця 2.
Характеристики експлікації мисленнєво-мовленнєвої
діяльності у творах модернізму та постмодернізму
Модернізм
Постмодернізм
Середнє значення
1990
3516
Середньоквадратичне відхилення
1027,8
2585,3
Коефіцієнт варіації
1,94
1,36
За рахунок збільшення вживання деяких номінантів у постмодернізмі відповідно
збільшилось середньоквадратичне відхилення і зменшилася стабільність (коефіцієнт
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варіації). Але, в основному, тенденції до вживання відповідних засобів вираження в модернізмі збереглися і в постмодернізмі. Для того, щоб статистично перевірити чи насправді тенденції не змінились, обчислимо коефіцієнт. У цьому разі критерій Стьюдента
tCT = 1,34 , а табличне (критичне) значення для довірчого рівня 95% t Kp = 2,05 , тобто
tCT < t Kp . Це означає, що тенденції до вживання лексем, які виражають мисленнєвомовленнєві процеси, в модернізмі та постмодернізмі суттєво не змінилися.

Графік 2. Криві співвідношеня дієслів мовомислення в англомовній прозі
Отже, в англомовній художній прозі модернізму та постмодернізму внутрішнє (ендофазне) мовлення як вияв психічного стану людини зображується опосередковано – засобами зовнішнього (екзофазного) мовлення. Через те творення реального внутрішнього
мовлення у цій прозі умовне. Рівень умовності та характер відображення внутрішнього
мовлення персонажів (як своєрідної композиційної частини художнього тексту) є однією
з ланок, що залежать від літературної традиції, індивідуальних, естетичних і світоглядних позицій письменника, від властивої часові моделі мовної культурології.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

УДК 80 + 008. (085)

Ляо Цайчжи
(Китай)
АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В КИТАЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

На основі аналізу 3854 робіт, присвячених дослідженню міжкультурної комунікації, виявлені напрями, які розробляють китайські дослідники, окреслено коло проблем,
пов’язаних з цими дослідженнями. Показано, що пріоритетами наукових досліджень є
відносини між мовами і культурами різних народів та врахування міжкультурних відмінностей у викладанні іноземних мов. Виявлено тенденції в дослідженні даної теми і
надані пропозиції, спрямовані на консолідацію зусиль більшості вчених і колег у Китаї
та за його межами.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, китайські дослідження, статистичний
аналіз даних, метод порівняльного аналізу, міжкультурні відмінності у викладанні іноземних мов.
На основе анализа 3854 работ, посвященных исследованию межкультурной коммуникации, выявлены направления, которые разрабатываются китайскими исследователями, очерчен круг проблем, связанных с этими исследованиями. Показано, что приоритетами научных исследований являются отношения между языками и культурами
разных народов и учет межкультурных различий в преподавании иностранных языков.
Выявлены тенденции в исследовании обсуждаемой темы и высказаны предложения,
направленные на консолидацию усилий большинства ученых и коллег в Китае и за его
пределами.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, китайские исследования, статистический анализ данных, метод сравнительного анализа, межкультурные различия в
преподавании иностранных языков.
The article deals with the research of intercultural communication and the circle of
problems related to it.
Key words: Chinese researches, statistical analysis of data, method of comparative
analysis.
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Межкультурная коммуникация (далее – МК) в самом общем виде понимается как совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами,
принадлежащими к разным культурам [1]. Такое понимание МК указывает на общение
носителей одного языка с носителями иного языка, а также на общение между представителями различных национальных культур, разных культурных традиций. Известный
китайский учёный Ця Иущинь считает, что проблематика межкультурной коммуникации опирается на достижения теоретических исследований ряда смежных дисциплин,
которые объясняют, что будет происходить в коммуникативном акте, как он происходит,
почему он происходит, какие последствия будет иметь, как избежать коммуникативных
барьеров и разрешить межкультурные конфликты в целях обеспечения эффективной
коммуникации, когда общаются представители разных культур [2].
Исследование МК имеет три основные задачи: во-первых, исследование характера
отношений между культурными ценностями и межличностным поведением представителей различных культурных групп во время общения; во-вторых, изучение связи между
культурой и социальным поведением человека в инокультурной среде; в-третьих, решение целого ряда вопросов прикладного характера в управлении, в психологии, в системе
образования, в социальных отношениях, в средствах массовой информации, в Интернете, в транснациональных браках, в религиозных верованиях и так далее. Можно сказать,
что в нынешнюю эпоху глобализации мировой экономики человеку трудно избежать МК.
Цель нашей статьи – выявить основные направления в исследованиях МК в Китае,
обсудить ряд проблем в этой области, а также определить недостатки этих исследований
и предложить некоторые пути решения выявленных проблем.

период
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Всего

Таблица 1.
Количественная характеристика статей
статьи косвенных исследований МК
статьи непосредственных
и ежегодный прирост
исследований МК и ежегодный
прирост
количество
прирост
количество
прирост
1977
3.29%
604
10.42%
1914
6.39%
547
9.62%
1799
4.59%
499
-1.58%
1720
17.81%
507
8.57%
1460
29.32%
467
38.17%
1129
9.93%
338
4.32%
1027
27.74%
324
47.95%
804
13.88%
219
6.83%
706
16.89%
205
42.36%
604
144
13140
3854

Для того чтобы прояснить нынешнюю ситуацию и вывить направления современных исследований МК в Китае, автор в течение года собрал и проанализировал 3854
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посвященные исследованию МК статьи, которые были опубликованы с 1 января 2002
года до 1 января 2012 года в 500 видах научных журналов и газет Китая и включены
в библиотеку веб-публикаций Китайских академических журналов, в Полнотекстовые
базы данных китайских академических журналов, в Полнотекстовые базы данных важных конференции, в Полнотекстовые базы данных ведущих газет [3]. Автором выполнен
содержательный и статистический анализ этих статей. Все проанализированные статьи
являются исследованиями непосредственно МК. Статей, которые так или иначе затрагивают вопросы МК, намного больше: в соответствии с неполными статистическими данными – 13140. Конкретные статистические данные за период с января 2002 г.до января
2012 г. представлены в Табл. 1.
Статистический анализ полученных данных свидетельствует о постоянном общем
росте как интереса к исследованию непосредственно проблем МК, так и к исследованию
вопросов, косвенно связанных с МК.

Рисунок 1. Ежегодный прирост публикаций о МК
На Рис.1. можно видеть, что, несмотря на ежегодное увеличение количества выходящих статей, прирост по отношению к предыдущему году был неравномерным и до
2009 г. имел волнообразный характер. В 2009 г. наблюдался резкий спад количества
опубликованных статей с незначительным приростом в последующие годы. Этот факт
можно объяснить влиянием международного финансового кризиса, который с 2008 г. затронул и науку в Китае. В последующие три года при росте абсолютных показателей
косвенных публикаций ежегодный прирост был незначительным. Показатели непосредственных исследований МК в 2010-2011 гг. имели постоянную тенденцию к повышению.
В дальнейшем мы представим анализ лишь статей, непосредственно посвященных
проблемам МК. В Китае большинство книг, изданных в этой области, являются пере151

водными, представляющими теоретические основы по названной проблематике и достижения иностранных ученых. Конечно, есть и монографии собственно китайских
исследователей, однако в большинстве случаев их содержание уже отражено в соответствующих научных журналах в форме статей. Поэтому, на наш взгляд, книги и монографии по этой теме не отражают полную картину научных исследований в этой области, а
потому не являются для нашего исследования репрезентативными. Именно поэтому мы
не включили книги в наш дальнейший статистический анализ.
Таблица 2.
Классификация статей по областям
и характеру исследования
(1 января 2002 г. – 1 января 2012 г.)
Характер ис
теоретиче- прикладописа- всего
процент от общеследова- ские исные иссле- тельные статей в го количества
ния следования дования
работы области (3584 ст.)
Области
социология и стати3
39
90
132
3, 43 %
стика
среднее образование
0
54
52
106
2, 75 %
высшее образование
0
2
57
59
1, 53 %
торговля и экономика
0
12
18
30
0, 78 %
педагогическая тео0
9
14
23
0, 60 %
рия и управление
туризм
0
5
17
22
0,57 %
медицина
9
39
33
81
2,10 %
литература
0
0
129
129
3,35 %
психология
76
90
88
254
6,59 %
культура и образо24
141
300
465
12,07 %
вание
культура и СМИ
58
182
125
565
14,66 %
экономика и
34
57
364
455
11,81 %
управление
перевод
0
124
288
412
10,69 %
преподавание
16
27
464
507
13,16 %
иностранных языков
преподавание
37
98
205
340
8,82 %
английского языка
исследование языков
95
877
1422
2294
59,52 %
Всего статей
287
976
2591
5874
Проанализированные 3854 статьи мы разделили по двум параметрам: 1 – области
деятельности человека, затронутые в статье; 2 – характер научного исследования. Было
выделено 16 областей: социология и статистика, среднее образование, высшее образо152

вание, торговля и экономика, педагогическая теория и управление, туризм, медицина,
литература, перевод, психология, культура и образование, культура и СМИ, управление
и экономика, преподавание иностранных языков, преподавание английского языка и исследование языков. Второй параметр имеет три характеристики: научно-теоретические
исследования, прикладные исследования и описательные работы.
В приведенной классификации часть статей одновременно принадлежит нескольким
областям, именно поэтому общее число статей разных областей больше фактического.
Например, статья, посвященная преподаванию английского языка одновременно принадлежит областям преподавания иностранных языков и исследования языков. При высчитывании процента от общего количества мы исходили из цифры 3854.
Содержательный и сравнительный анализ данных, приведенных в Табл. 2, позволяет
констатировать следующее. В последнее десятилетие основные исследования МК были
сосредоточены на исследовании языков – 2294 статьи, что составляет 59.52% от общего
числа работ. Далее: исследование проблем перевода и преподавания иностранных языков занимает ведущее место – 412 (10,69%) и 507 (13,16%) статей соответственно. В исследованиях МК в преподавания иностранных языков изучение вопросов преподавания
английского языка находится на первом месте – 340 статей (8,82% от общего количества
статей). Кроме того, есть еще несколько областей, таких как экономика и управление
(11,81%), культура и СМИ (14,66%), культура и образование (12,7%), в которых проблемы МК имеют значительный вес. Полученные достаточно высокие показатели в исследовании этих областей деятельности человека не удивительны, т.к. происходящие
процессы глобализации неотделимы от этих сфер и именно в них проявляются закономерности МК. Остальные области, такие как высшее образование, торговля и экономика,
педагогическая теория и управление, а также в области туризма составляют лишь 1,53%,
0,78%, 0,60%, 0,57% соответственно.
Анализ статей по параметру «характер исследования» (научно-теоретические, прикладные и описательные исследования), показал, что теоретические исследования, составляют незначительную долю – только 287 статей (7,45% от общего количества статей),
в том числе в исследования языков и в области психологии самые большие проценты –
(33,1% 26,48% соответственно от числа статей теоретического характера), в то время
как в области исследования преподавания иностранных языков (5,57%), исследования
преподаваний английского языка (12,89%) теоретические исследования занимают незначительное место. В областях среднего образования, высшего образования, торговли и
экономики, педагогической теории и управления, туризма, литературы и перевода нет ни
одной статьи, которую можно было бы считать научно-теоретическим исследованием.
Прикладным исследованиям во всех областях посвящены всего 976 статей, что составляет 25,32%.от общего количества статей. По этому параметру ведущее место принадлежит исследованиям языков (877 статей), затем культуры и СМИ (182 статьи), культуры и образования (141 статья), а также проблемам перевода (124 статьи). Именно для
этих областей значение фактора различий в языке и культуре в ходе коммуникации наиболее велико.
В связи с тем, что в Китае изучение проблем МК началось сравнительно недавно,
описательный характер исследований преобладает (2591 статья), т.к. с помощью описательного метода можно наблюдать, изучать, анализировать признаки, параметры и
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характеристики объектов, маркирующихся в качестве значимых и существенных. И в
прикладных исследованиях сравнительно-типологическое изучение языков и культур
также лидирует. Можно сказать, что в китайских исследованиях МК происходит процесс накопления и описания фактического материала, с тем чтобы затем перейти в новое
качественное состояние – на уровень теоретических обобщений.
Выше приведённый содержательный и статистический анализ позволяет сделать
следующие выводы: во-первых, исследование МК в различных областях происходит
крайне неравномерно; во-вторых, теоретические исследования является бедными, имеющими преимущественно односторонний и зачастую субъективный характер; в-третьих,
в большинстве статей отсутствуют научные методы исследования, подавляющее большинство статей является демонстрацией описательных исследований.
Попытаемся охарактеризовать каждую из выявленных проблем, выяснить ее причины и кратко наметить пути решения.
1. Исследование МК в различных областях происходит крайне неравномерно. Объяснение этому видится в следующих причинах.
Во-первых, исследования МК в области изучения и преподавания языков (тем более
английского) занимают лидирующие позиции в силу того, что знание языка представителя иной культуры является обязательной предпосылкой успешного межнационального
общения. Знание культурных обычаев, традиций, этических норм и подобное партнеров по общению является залогом успешной и бесконфликтной коммуникации. В других же областях, где эти различия не являются основными факторами коммуникации,
естественно наблюдается меньшее количество научных исследований разного характера
либо преобладают работы, в которых лишь описываются какие-либо факты, наблюдения,
приобретенный опыт. В китайских научных кругах широко распространено мнение о
том, что исследование МК является лишь изучением языка и культуры. Конечно, проблемы МК в первую очередь касаются исследований взаимодействия языков и культур.
Но в то же время важно осознавать, что не только язык является носителем культуры, не
он один является формой ее выражения. Религия, музыка, литература, искусство, архитектура, кулинарные традиции, формы торговли, одежда, позы и жесты и др. – все это
тоже является неотъемлемой частью национальной культуры того или иного народа. В
современном обществе с расширением межгосударственного сотрудничества в разных
направлениях сферой межкультурного общения становятся даже экономика и производственные технологии, экономика и политическая система. Культурные различия не
совпадают с языковыми различиями, не ограничиваются ими, а потому исследования
МК не могут быть приравнены к изучению лишь культурных и языковых отличий. Вовторых, исследование МК в Китае началось сравнительно недавно – буквально в последние 30 лет. В научных кругах начало изучению МК в Китае положил Сюй Гуочжан
в журнале «Современные иностранные языки» (1980), опубликовав статью «Культурно
загруженные слова и преподавание английского языка» (“Culturally-loaded Words and
English Language Teaching”) [4]. В-третьих, после вступления Китая в ВТО в 2001 году и
расширения экономического и технического сотрудничества со странами всех континентов возникает интерес к проблематике МК и в сферах дипломатии, торговли, образования, искусства, туризма, медицины, но чисто в прикладных целях. В-четвертых, интерес
к проблемам МК в 80-х годах пришел в Китай из-за рубежа. И в первую очередь стал
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расширяться в кругах преподавателей иностранных языков. Поэтому приоритетами научных исследований в этой сфере становятся отношения между языками и культурами,
сравнительные исследования межъязыковых и межкультурных различий. Указанный
дисбаланс по-прежнему существует и продолжает усиливаться.
2. Теоретические исследования является бедными, имеющими преимущественно односторонний и зачастую субъективный характер. Исследования МК начались в Китае
фактически с нуля и достигли определенных успехов, однако наш общий уровень исследований и полученных результатов значительно отстает от международного уровня.
Широко принятых теорий, идей и инноваций очень мало. Большая часть научных статей
представляет собой изложение или комментарий к иностранным исследованиям. Как
уже отмечалось, большинство изданных книг в этой области являются переводом или
реферативным изложением теоретических положений, развитых иностранными учеными. Например, книга «Communication between cultures» (Samovar L. A., Porter R. E., &
Stefani, 1998) издана в Китае в оригинальной форме, а основополагающая монография
«The Silent Language» Э. Холла («Немой язык», 1959 г.) переведена на китайский язык.
Традиционно сложившиеся в Китае стереотипы в оценке поведения, характеров, этики, исторических фактов порождают одностороннюю трактовку МК, не учитывающую
современных тенденций глобализации и зарождения новых отношений между народами и странами. Многие исследователи полагаются лишь на свой собственный опыт, не
делая экскурса в историю вопроса по зарубежным источникам, не опираясь на обширный статистический материал, не анализируя весь спектр возникающих вопросов, что,
естественно, обедняет результаты исследований. Кроме того, обращаясь к проблематике
МК, некоторые из них не имеют необходимого научного кругозора, часто описывают, изучают одни и те же факты, вопросы, не зная, что они несколько лет или десятилетие назад уже были исследованы. Так, по неполным статистическим данным, за последние 10
лет статей, в которых бы темой исследования были национально-культурные различия
китайского и западно-европейских народов с целью выявления особенностей МК насчитывается всего 32, в то время как статей о словах-приветствиях имеем 48, при этом в них
часто рассматриваются одинаковые темы, ситуации, приводятся одни и те же примеры.
Такое «изобретение велосипеда» не служит развитию рассматриваемой области науки, а
является лишь потерей научных ресурсов общества.
3. В большинстве статей отсутствуют научные методы исследования, подавляющее большинство статей является демонстрацией описательных исследований. Проанализированные статистические данные и содержательный анализ свидетельствуют
о недостаточном владении китайскими авторами многообразием научных методов исследования: сравнительным (компаративным), сравнительно-историческим, статистическим, когнитивным, семантическим и под. Имеющееся на сегодняшний день состояние
научных исследований МК в Китае можно охарактеризовать как период накопления опыта, фактов, наблюдений, вопросов, проблем, который, надо полагать, подготовит переход
в новое качество – период теоретического осмысления собранного материала. Мы должны понять, что МК как самостоятельная дисциплина имеет свою теоретическую систему, систему концепций и методов исследования. Нам необходимо использовать строгий
подход и научные методы исследования, что будет эффективно содействовать реальному
развитию этой области знаний.
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Завершая наше исследование, мы приходим к мысли о том, что для развития и углубления исследований МК как междисциплинарной области знаний нужны совместные
усилия многих ученых в Китае и за рубежом. Позволим себе высказать несколько предложений: следует
1. постепенно изменить дисбаланс в исследованиях МК в разных областях деятельности человека, т.е. более активно разрабатывать вопросы МК в образовании, в торговле,
в туризме, в экономике и др.;
2. устранить субъективность мышления в исследовании МК, переходить от накопления и сравнения фактов к научным оценкам культурных ценностей и межличностного
поведения представителей различных культурных групп во время общения, выходя на
уровень выявления закономерностей межкультурного общения и теоретических обобщений, сосредоточив внимание на коммуникативном поведении в межкультурной среде;
3. создать теоретическую систему МК как междисциплинарное знание. Только путем создания собственной теоретической системы с китайской спецификой можно будет
более тщательно и эффективно проводить исследования МК, чтобы избежать слепого,
одностороннего и неэффективного подражания зарубежным учениям;
4. глубоко и всесторонне своевременно изучать существующие китайские и зарубежные исследования МК, своевременно учиться ценным методикам в проведении исследований;
5. использовать логику и научные методы при проведении исследований МК в гуманитарных науках Китая существует общий недостаток – отсутствие строгого научного
подхода. Для исследователей МК, как и для других ученых, необходимо иметь научное
мировоззрение, использовать строгий и логичный подход к предмету исследования, освоить методику проведения научного исследования;
6. наконец, необходима открытая научная дискуссия по исследуемым вопросам и
объективная научная критика, которые позволят нам четко осознать свои недостатки.
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КОМПАРАТИВІСТИКА: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
У статті досліджується розвиток (еволюція) компаративістики.
Ключові слова: компаративістика, розвиток, еволюція.
В статье исследуются развитие (эволюция) компаративистики.
Ключевые слова: компаративистика, развитие, эволюция.
The article investigates the development (evolution) of comparative linguistics.
Keywords: comparative linguistics, development, evolution.
Компаративістика упродовж свого двохвікового існування отримувала різні тлумачення. Найцікавішим для сучасних мовознавців може бути звернення до енциклопедичних словників кінця 19 – початку 20 ст. У більшості з них вона ототожнювалася з
лінгвістикою взагалі і, в цьому є сенс, адже по-справжньому наукове дослідження мови
(без накопичення фантазійних домішок) розпочалося саме з праць Боппа, Грімма, Раска, Востокова і, звичайно, з праць В. фон Гумбольдта. Розважити сучасного мовознавця
може твердження, що лінгвістика «слугує допоміжним засобом при історичних дослідженнях» («Энциклопедический словарь Ф. Павленкова», СПБ, 1905, стор. 1138).
Значення слів, «компаративний», «компаративістика» розширилося за кілька останніх десятиліть, коли компаративні дослідження активізувалися, вийшовши із суто лінгвістичного вжитку, в літературознавстві, етнології, історіографії, історії образотворчих
мистецтв та ін.
У межах самого мовознавства компаративістика зазнала певних змін, які розширили
коло порівнюваних мов, але й обмежили історизм порівняння, в окремих працях зовсім,
в інших же – короткими екскурсами до певних періодів історичного розвитку порівнюваних мов.
«Стара» компаративістика (в тому розумінні, яке надавали їй засновники та продовжувачі, зокрема А. Шляйхер), що полягала в пошуку спільних найдавніших коренів, у
пошуку «прамови» (чи загальнолюдської, чи індоєвропейської) перестала бути актуальною, хоча її здобутки і заслуги інакше, ніж грандіозними, назвати не можна. На її базі виникли ларингальна теорія, ностратична теорія, побудовано етимологічні словники живих
і мертвих індоєвропейських мов, виведені молодограматиками фонетичні закони дозво© Нікітіна Ф.О., 2012
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лили створити наукові історичні граматики різних мов. Варто згадати хоча б «Griechische
Grammatik» Е. Швіцера, неперевершену й досі історичну граматику грецької мови (з
детальним розглядом досліджуваних явищ у найдавніших грецьких діалектах). Критики
компаративізму більше як півстоліття тому зазначали, що під пером компаративістів все
мовознавство стало ототожнюватися з компаративістикою, а вона – з індоєвропеїстикою,
ніби викресливши з розгляду численні інші мови.
Наприкінці 20 ст. вітчизняні й зарубіжні компаративісти (зокрема проф. А.О. Білецький) вважали, що розвиток індоєвропеїстики може бути продовжений лише коли (якщо?)
буде знайдено ще одну давню ще не описану раніше індоєвропейську мову. На нашу
думку, найбільш результативними із праць в галузі індоєвропеїстики слід вважати відому монографію В’яч. Вс. Іванова і Т. В. Гамкрелідзе, а також відому працю Генігсвальда
«Language change and linguistic reconstruction».
Розвиток коґнітивної лінгвістики, на думку багатьох дослідників, «вливає нову кров»
у старі судини компаративістики. В усякому разі в тих публікаціях (дисертації, автореферати, статті), які проходять під грифом «порівняльно-історичне мовознавство», на самому початку підкреслюється відданість сучасній коґнітивній лінгвістиці (не меншою
мірою, ніж у попередні епохи, відданість матеріалізму та марризму).
Не маючи на меті ані оцінювати, ані критикувати коґнітивізм, варто хоч мимохідь
розглянути (in summo) причетність деяких праць, проголошених як коґнітивні до компаративістики.
Цікавим і доволі перспективним різновидом коґнітивних досліджень можна вважати зіставлення лексико-семантичного наповнення концептів у двох (іноді трьох) мовах.
Результати такого зіставлення дають для кожної з порівнюваних мов можливість помітити і зафіксувати іноді найтонші нюанси у представленні важливих загальнолюдських
цінностей – щастя, надії, поваги та ін. В останні роки як порівнювані мови виступають
в Україні українська і англійська, українська й іспанська (португальська), рідше членами
таких зіставлень є російська й англійська (німецька, іспанська). Ще цікавішими стають
наслідки порівняння не двох, а трьох мов. Є й приклади порівняння представників індоєвропейських (зокрема слов’янських) з мовами інших сімей, наприклад української і
російської з китайською (проф. І. О. Голубовська).
«Концептуальні» дослідження (радше дослідження концептів), як правило, не носить послідовного історичного характеру (системне порівняння представлених форм у
діахронії); це можуть бути лише певні екскурси до етимологічних словників порівнюваних мов або до лексики мов-попередників (так при розгляді французьких лексем наводяться також їх латинські попередники: фр. dos «спина» – dorsum «спина»). Нам поки
що невідомо, чи були зроблені спроби послідовного концептуального зіставлення кількох слов’янських мов з подальшим розширенням як списку мов, так і списку концептів.
Отримані у такий спосіб форми могли б слугувати матеріалом для укладення оригінального зіставного словника.
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ДО ПИТАННЯ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
(на матеріалі французької мови)
Стаття присвячена актуальній проблеми зв’язності тексту. На матеріалі французької мови аналізуються основні типи зв’язності тексту, встановлюються план змісту і план вираження цієї категорії.
Ключові слова: зв’язність, когезія, когерентність, типи зв’язності тексту.
Статья посвящена актуальной проблеме связности текста. На материале французского языка анализируются основные виды связности текста, устанавливаются
план содержания и план выражения этой категории.
Ключевые слова: связность, когезия, когерентность, типы связности текста.
The article reveals the acute problem of the text cohesion. The types of the text cohesion are
analyzed on the material of the French language.
Key words: text cohesion, cohesion, coherence, types of cohesion.
Уже тривалий час одним із найцікавіших та найбільш дискусійних питань сучасної лінгвістики постає проблема зв’язності тексту. Вона займає важливе місце в роботах
таких мовознавців як Р. Бонграндом, Н.С. Валгіна, О.П. Воробйова, І.Р. Гальпєрін, В.
Дресслер, К. Кожевніков, В.А. Лукін, О. Потебня, О. Селіванова, З.Я. Тураєва, І. Фігуровський, М. Холлідей та багатьох інших. Однак, попри значні дослідження у цій сфері,
звернення до означеної проблематики залишається актуальним та потребує нових пошуків і сучасних підходів у її вирішенні.
У нашій статті ми маємо на меті узагальнити теоретичні напрацювання з даної проблематики, проаналізувати основні види зв’язності тексту, з’ясувати план змісту і план
вираження цієї категорії.
Насамперед зазначимо, що, починаючи з перших та найбільш вагомих досліджень у
цій галузі (О. Потебня, І. Фігуровський), і донині, категорія зв’язності тексту трактується
неоднозначно. Вона припускає щонайменше три концептуальні тлумачення, а саме:
1) зв’язність тексту як семантична близькість фраз із яких він складається;
© Станіслав О.В., 2012
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2) зв’язність тексту як насичення фразових валентностей;
3) зв’язність тексту як реалізація глибинних логічних зв’язків між подіями, що описуються в тексті, де кожна наступна подія зумовлена попередньою.
Не вдаючись у деталі цих концепцій, зазначимо лише, що перша ґрунтується на змістовому принципі, тобто зв’язність – це об’єднання речень за семантичним значенням.
Друга з вищенаведених теорій (В. Берзон, М. Блехман) базується на усвідомленні того
факту, що кожне речення у тексті є неповним, проте необхідним для поступового викладу змісту тексту. Отже, зв’язок речень у тексті ототожнюється не з їх семантичною
близькістю, а з насиченістю одних речень іншими. Третя концепція зв’язності розуміє її
як реалізацію глибинних логічних зв’язків між подіями, що відображені в тексті, коли
кожна наступна подія випливає із попередньої. Інакше кажучи, зв’язність ототожнюється
з мотиваційною динамікою ситуації, яка представлена в тексті.
Варто зазначити, що у лінгвістиці існує понад сто різновидів зв’язності, що зумовлено різними критеріями та підходами до її класифікації (приміром, за структурою, за
семантикою, за способом вираження і т. п.).
Узагальнюючи основні наукові розвідки відомих теоретиків лінгвістики, вважаємо за
необхідне виокремити такі основні типи зв’язності у тексті:
• граматична зв’язність, яка виражається займенниками (il, ce, celui, celle-là, cela,
tout, tel, chaque), прислівниками (ici, là, au moment où і т.п.), що вказують на предмети,
ознаки, обставини, названі у попередніх реченнях. Окрім цього, це можуть бути лексичні повтори, синоніми, синонімічні вислови, різного роду сполучні засоби (et, mais,
cependant, aussi, et encore, ainsi, donc, comme on a dit, il suffit de dire que тощо), однакові
видові та часові форми дієслів-присудків.
• Семантична зв’язність, що ґрунтується на повторенні спільних сем сполучуваних слів.
• Ономасіологічна зв’язність, яка має в основі повтор дериваційних компонентів
слів, коренів і загального номінативного механізму творення мовних одиниць.
• Смислова зв’язність, що залучає механізми логічних зв’язків текстових одиниць,
а також асоціативно-метафоричне чи образне конструювання на підставі сенсорних механізмів свідомості. Логічну смислову зв’язність спостерігаємо у причинно-наслідкових
відношеннях між елементами тексту, при аналізі й синтезі його частин, розгортанні індукції та дедукції тексту. Логічна смислова зв’язність буває лінійна (послідовна) і вертикальна (ланцюжкова), забезпечується єдністю горизонтального й вертикального контекстів. На асоціативну смислову зв’язність тексту вказують домінуючі теми, ключові
слова, суміжна сполучуваність, синтаксичний паралелізм. Образна смислова зв’язність
тексту забезпечується системою образів (позитивних і негативних, головних і другорядних, периферійних) та наскрізними образами-символами. Основними мовними засобами
образної смислової зв’язності є тропи та фігури.
• Структурно-композиційна зв’язність, яка враховує жанрові та стильові канони і
передбачає відповідність тексту певній композиційній організації, забезпечує гомогенність та гармонійність стилістичної системи тексту. Даний вид зв’язності виявляється
у будові тексту, диспозиції його частин, залежності композиційних елементів, відповідності змісту і логічних або граматичних зв’язків тощо.
• Референційна зв’язність передбачає співвідношення інформаційного масиву тексту з ситуаціями й фактами світу дійсності, із реальним станом речей.
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• Прагматична зв’язність – орієнтована на інтерактивність, відповідність мотивів до
мети та умов тексту.
Проаналізувавши основні види зв’язності у тексті, можна дійти висновку, що всі
вони забезпечують цілість тексту, однак, реалізують це на різних рівнях мови (структурно-граматичному або ж семантичному). Ось чому поряд із терміном „зв’язність тексту”
правомірно послуговуватись дефініціями „когезія” та „когерентність”, які не є синонімічними. Обґрунтуємо дане положення.
Обидва терміни походять від латинського слова cohaesus, що означає бути зв’язаним,
сполученим, зчепленим, примикати. Термін запозичений із фізики й уведений в обіг лінгвістики тексту мовознавцями Р. Бонграндом, В. Дресслером, М. Холлідеєм. Прийнято
говорити про когерентність як про властивість тексту в цілому, а про когезію як про види
зв’язку між елементами тексту. Зазвичай, когерентність розуміється як цілісність тексту,
що полягає в логіко-семантичній, граматичній та стилістичній взаємозалежності складових у реченні. Іншими словами, когерентність тексту є результат взаємодії логіко-семантичного, синтаксичного і стилістичного видів когезії, причому основою когерентності є
саме логіко-семантична когезія речень [1: 210].
М. Макаров зазначає, що у сучасному вживанні когезія та когерентність отримали
власні „сфери впливу”, хоча не обійшлося без термінологічної плутанини, яка пояснюється спорідненістю двох слів. І тому в деяких роботах термін „зв’язність тексту” виступає синонімом терміну „когезія”, а термінологічним відповідником смислової зв’язності
(когерентності) – „цілісність” як особлива категорія тексту [2: 195].
Отже, когезія – це форми зв’язку (граматичні, лексичні, синтаксичні) між окремими
частинами тексту, що визначають перехід від одного контекстно-варіативного членування тексту до іншого. Когерентність – це семантичне об’єднання всіх частин тексту в
цілому для досягнення його цілісності. Вона може досягатися засобами когезії, але може
будуватися і на асоціативних зв’язках.
У зв’язку з цим І. Гальпєрін бачить різницю між цими поняттями в тому, що когезія
– це категорія логічного плану, а когерентність – скоріше психологічного. Поглиблюючи
дане протиставлення, він відзначає, що „якщо когезія регулюється в синтагматичному
розрізі, то когерентність можна уявити собі як парадигматичний процес” [3: 131].
Таким чином, можна вважати, що когезія – лінійна, а когерентність – вертикальна.
Процес когерентності, забезпечуючи цілісність тексту, тим самим прагне до його завершеності. Когерентність ширше поняття ніж когезія, вона охоплює не лише формальнограматичні аспекти зв’язку висловлювань, але й семантико-прагматичні аспекти смислової, інтерактивної зв’язності тексту. Отже, формальна зв’язність тексту (когезія) тісно корелює зі змістовою зв’язністю (когерентністю) й обидві забезпечують цілісність тексту.
За нашими спостереженнями встановлено, що у невеликих за обсягом текстах, особливо в текстах нейтральних стилів, когезія повністю забезпечує когерентність. У таких зразках зв’язок і взаємозумовленість частин дуже очевидні. Інша справа в текстах
художньої літератури, де, навпаки, когезія служить лише як допоміжний засіб зв’язку
незначних відрізків, а зв’язок великих фрагментів і частин забезпечується на рівні когерентності. Складність процесу когерентності полягає в тому, що в творах художньої літератури можуть з’являтися іррелевантні думки, роздуми, міркування тощо. В об’ємних
наукових текстах (монографіях, дисертаціях, підручниках) також можливі відхилення,
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відступи: аналіз проведених експериментів, виклад точок зору інших дослідників і тому
подібне. Однак, будучи зв’язаними з основною проблемою дослідження, вони легко піддаються процесу інтеграції. Найбільш повно і всебічно когерентність реалізується у висновках до наукових досліджень. У них можна прослідкувати як процес когерентності,
так і його результат.
Когерентність у тексті забезпечується певними зворотами, з яких, в основному, починаються абзаци: première position, suivre le principe, il est vrai que, c’est signifie que,
en rapport avec, en résulte, ce qui concerne, il faut indiquer, donc, alors, autrement dit та
інші. Наведені звороти не лише сполучають між собою абзаци, але і є головними засобами когерентності в тексті. У результаті цього провідними ознаками тексту стають не
граматичні показники зв’язності, а такі його властивості як цілісність, інтегративність,
завершеність, які мають смисловий характер, що визначає їх як психологічні, мовні, комунікативні явища.
Отже, аналізуючи співвідношення когезії та когерентності, підкреслимо ще раз, що
когерентність у тексті забезпечує цілісність та завершеність висловлювання, а когезія –
це форми зв’язку за допомогою яких ця цілісність здійснюється.
У рамках даної розвідки вважаємо за необхідне описати основні види та засоби вираження когезії у французькій мові, які забезпечують реалізацію когерентності.
Перш за вкажемо, що когезія характеризується різнотипними мовними засобами, за
допомогою яких відбувається зв’язок між елементами тексту: граматичними, лексичними, синтаксичними, логічними, стилістичними, асоціативними тощо, на основі яких і
виокремлюють відповідні зразки когезії [4: 181-193].
І. Гальпєрін виділяє лексичну, стилістичну, образну, ритмічну, асоціативну та композиційно-структурну форми когезії, у той час як О. Селіванова визначає граматичну,
семантичну, асоціативну, конотативну, структурну та прагматичну форми зв’язності
(термін зв’язність використовується як синонім когезії). М. Бейкер підкреслює особливу
роль лексичної когезії, що функціонує через лексичні ланцюжки, які проходять через
текст і пов’язані між собою. Р. Хасан і М. Холлідей розрізняють референцію, субституцію, еліпсис, конюкцію, лексичні повтори як типи когезії.
Як бачимо, види когезії в літературно-художніх текстах багаті й різноманітні, а тому
їх можна класифікувати за різними ознаками. Крім традиційно-граматичних, які виконують текстотвірну функцію, їх варто розділити на логічні, асоціативні, образні, стилістичні, композиційно-структурні, ритмоутворюючі.
До традиційно-граматичних засобів відносяться сполучники та сполучникові вирази на зразок: en rapport avec qch., c’est pourquoi, pourtant, comme, à l’occasion de qch.,
aussi, а також займенники, дієприкметникові звороти, синтаксичні відношення сурядності й підрядності, порядок слів. Такі граматичні явища як еліпсис, дейксис та парцеляція у контексті певного тексту теж трактуються як засоби когезії.
Вищеперелічені способи названі традиційно-граматичними, оскільки їхня безпосередня функція полягає у забезпеченні зв’язку між окремими реченнями. Однак, вони
ж слугують і засобами зв’язку між більш великими відрізками тексту – надфразовими
єдностями, абзацами і в цьому сенсі вони набувають статусу когезії.
Встановлено, що такі прислівники як bientôt, quelques jours (mois, ans), quand та інші,
будучи часовими параметрами висловлювання, з’єднують окремі події, надаючи їм до162

стовірності. Аналогічну функцію виконують слова: tout près, au contraire, par contre, en
arrière, sous, sur, loin, dans le voisinage de, devant і т. п., які виступають як просторові
параметри повідомлення.
До подібних форм когезії відносяться і форми перерахування: premièrement,
deuxièmement, графічні засоби a), b), c) або виділення частин висловлювання цифрами
1), 2), 3) і т. д.
Завдяки проаналізованим вище засобам когезії, ми можемо прослідкувати логічну
когезію. Звернемо увагу, що дані прийоми вважаються логічними, оскільки укладаються
в логіко-філософські поняття – поняття послідовності, зв’язності, часових, просторових,
причинно-наслідкових відносин. Вони легко декодуються і не затримують уваги читача.
Власне у логічних засобах когезії спостерігається перетин граматичних і текстових форм
зв’язку. Отже, граматичні способи стають текстовими, тобто набувають статусу когезії.
Аналіз матеріалу засвідчує, що логічні зв’язки у художніх творах є досить помітними, тоді як асоціативна когезія важко піддається актуалізації. Ми лише зазначимо, що в
основі асоціативної когезії лежать інші особливості структури тексту, а саме ретроспекція, конотація, суб’єктивно-оцінна модальність. Асоціативні форми когезії характерні
головним чином для художньої літератури. На нашу думку, асоціацію слід розглядати як
зближення уявлень, які не входять у традиційні часові, просторові, причинно-наслідкові
(каузальні) та інші логіко-філософські категорії. Виходячи з цього, легко помітити, що
асоціативні форми когезії не находять собі місця у композиції текстів наукового, публіцистичного і ділового характеру. У таких текстах панують форми зв’язку, які апелюють
до інтелекту, а не до почуттів, емоцій. Усяке вторгнення асоціативного порушує єдність
кожного з цих функціональних стилів мови і спричиняє його деструкцію.
Під образною когезією розуміють такі форми зв’язку, які певним чином співвідносяться із асоціативними. Спостережено, що одна з найбільш відомих і поширених форм
образної когезії є розгорнута метафора. Цей стилістичний прийом може розвивати повідомлення усередині надфразової єдності або, інтегруючи весь твір, може поєднувати в
одне ціле два паралельних висловлювання.
Особливість цього виду когезії полягає в тому, що автор пов’язує не предмети або
явища дійсності, а й образи, якими ці предмети-явища зображуються. Можна сказати,
що ніби відбувається рух характеристик при відносній статичності об’єкта, який, однак,
також схильний до просторово-часових змін. Образна когезія особливо чітко проявляється у поетичних творах і навпаки не є поширеною у прозі.
Лише за допомогою ретельного аналізу форм образного зображення дійсності можна
простежити характер образної когезії тексту і наразі стає доцільною стилістична когезія. Цей вид зв’язку базується на повторі стилістичних засобів, на відміну від образної
когезії, яка реалізується за допомогою розгорнутих метафор.
Потрібно зауважити, що стилістична когезія тісно пов’язана з індивідуальним стилем автора і у художньому творі реалізується при повторенні таких стилістичних засобів як: метафора, персоніфікація, порівняння, синоніми, антоніми, гіпоніми, паралелізм,
хіазм, різного типу повтори тощо.
До композиційно-структурних форм когезії відносяться в першу чергу такі, які
порушують послідовність і логічну організацію повідомлення всякого роду відступами,
вставками, часовими або просторовими описами явищ, подій, що не пов’язані безпо163

середньо з основною темою (сюжетом) тексту. Такі „порушення”, перериваючи основну
лінію оповіді, іноді представляють собою зв’язок подібний монтажу шматків плівки у
фільмах, коли спогади, ліричні відступи, роздуми й тому подібне вриваються у послідовно пов’язані кадри.
Відомо, що стрибкоподібність, переривчастість, випадковість, безладність –
невід’ємні риси життя. Літературно-художній твір, як будь-який твір мистецтва, має на
меті показати життя в його різноманітних проявах, і власне форма, що реалізується за
допомогою композиційно-структурних видів когезії, стає його адекватним вираженням.
Насамкінець розглянемо ще один вид когезії – ритмоутворюючої. Очевидно, що
цей вид зв’язку найчастіше зустрічається у поезії. Ритмо-просодичні прийоми слугують
не лише цілям, що зумовлені формою поетичних творів, але і є засобами когезії, що проявляється у прискоренні темпу, скороченні пауз, зміні мелодики, наголосу і таке інше.
Проаналізувавши основні види та засоби вираження когезії на матеріалі французької
мови, ми можемо зробити висновок про те, що всім описаним видам когезії притаманні в
тій чи іншій мірі загальні властивості: вони завжди мають формальне вираження, лінійний характер і, зазвичай, співвідносяться з мовними одиницями різних рівнів.
На нашу думку, проведена розвідка ще раз засвідчила багатогранність та багатоаспектність порушеного питання, важливість та необхідність нових наукових пошуків у
цьому напрямку. До подальшого дослідження відносимо аналіз взаємозалежності та взаємообумовленості таких категорій як когезія та когерентність, що забезпечують у своєму
синтезі змістову зв’язність, цілісність, завершеність тексту. Окрім того, цікавими та перспективними видаються соціальний, психологічний, когнітивний аспекти дослідження
даних текстових категорій, засоби їх вираження на різних рівнях мови тощо.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО АНТРОПОНІМІЧНОГО
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ЕНІГМАТИЧНОМУ ТЕКСТІ
Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування системи прецедентних
імен в україномовних текстах кросвордів (енігматичні тексти) крізь призму когнітивної
парадигми. Такий підхід дозволяє співвідносити прецедентні імена з однойменними ономастичними концептами – невід’ємними складовими концептуальної системи будь-якої
мови.
Ключові слова: прецедентне ім’я, концептуалізація, кросворд.
Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования системы прецедентных имен в украиноязычных текстах кроссвордов (энигматические тексты)
сквозь призму когнитивной парадигмы. Такой подход позволил сопоставить прецедентные имена с одноименными ономастическими концептами – неотъемлемым составляющим концептуальной системы любого языка.
Ключевые слова: прецедентное имя, концептуализация, кроссворд.
The article deals with the patterns of functioning of the system of the precedent names in
Ukrainian crossword-puzzles (enigmatic texts) in terms of cognitive paradigm. This has enabled the author to correlate precedent names onomastic concepts which are the essentials of
the conceptual system of any language.
Key words: precedent name, conceptualization, crossword-puzzles.
Незмінний поступ у розвитку науки і мови вже не одне десятиліття засвідчує тенденцію до синкретизації таких трьох лінгвістичних підходів як когнітивно-дискурсивного, етно-лінгвокультурологічного та комунікативно-прагматичного, що зумовлено
актуалізацією антропо- і етноцентричної парадигми сучасної мовознавчої науки. Це, зокрема, відчутно проявляється у зацікавленні мовознавцями широким спектром проблем,
пов’язаних з дослідженням різноманітних аспектів сприйняття, розуміння та інтерпретації семантики, прагматики й асоціативного потенціалу тих мовних одиниць, що визначають специфіку національного світосприйняття, тип мовленнєвої поведінки, сприяють
реконструкції етнічної ментальності, тощо.
Особливо перспективним в цьому контексті, про що переконливо засвідчує ряд різноаспектних лінгвістичних пошуків, є категорія власних імен (ВІ), специфічний статус
й, водночас, парадоксальність яких визначається своєрідною здатністю останніх бути
точкою дотику лінгвістичного й екстралінгвістичного планів [1]. Важливими й актуальними також є дослідження ВІ зважаючи на їх універсальність, що пояснюється роллю
цих одиниць як невідємних компонентів нашого повсякденного життя.
На тлі такої загальної тенденції зацікавлення феноменом ВІ, все ще актуальної дискусії про про їх природу, структуру, семантику, функціональне навантаження, межу між
власними і загальними назвами, тощо, мовознавці все частіше схиляються до думки
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про необхідність проекції на ономастику когнітивістики, теорії дискурсу та інтертекстуальності. Адже, попри всі розбіжності наявних концепцій ВІ (енциклопедичного, референтного значень, “напівантропонімів”, системного підходу до ВІ [2: 8]), дослідники
семантичного наповнення цих одиниць визнають необхідність враховувати їх специфічну мовну природу й наявність денотативного, сигніфікативного і прагматичного аспектів значення. Беззаперечним також є факт існування таких ВІ, які, позначаючи одиничні
референти (денотати), накопичують віками про них екстралінгвістичну інформацію, стають широко відомими в певній лінгвокультурній спільноті і виконують функцію характеристики. Мова йде про таку якість онімів як здатність до апелятивації (деонімізації),
термінологізації чи фразеологізації [3: 156], що дає підстави виділяти особливу одиницю, яка в різних концепціях позначається то як напівантропонім (М. Блох, Т. Семенова), поетонім (В. Калінкін, В. Кухаренко, Н. Подольська), літературний / художній онім
(О. Фонякова), фіктонім (А. Суперанська), апелятив (Т. Наумова), алюзивне ВІ (М. Захарова), символічне ВІ (Т. Олійник), чи прецедентне ім’я (ПІ) (Ю. Караулов, Б. Гудков,
В. Красних, І. Захаренко, О. Нахімова та ін.).
Так, в контексті поетичної ономастики, на відміну від т. зв. “реальної”, лінгвісти,
розглядаючи антропонімічні виміри художнього тексту, одностайні – таке специфічне
середовище визначає унікальність й значні експресивні можливості літературних онімів, що, виступаючи в ролі назв дійових осіб, “передають не тільки змістовно-фактичну, а й підтекстову інформацію, … , актуалізують авторську модальність, прагматичну
направленість тексту” [4: 8]. Адже вони вже заздалегідь несуть метафоричне, іронічне,
символічне, алегоричне, міфологічне, ігрове навантаження, в результаті чого – перетворюються на певні образи, втілюють сукупність закріплених в даному тексті психологічних і моральних характеристик. Саме тому навіть звичайний літературний антропонім
виступає як двоїстий феномен, асемантичний і семантичний водночас. Він завжди є узагальненням, а тому наближається до загальних назв [5: 11]. При такому підході більшість
дослідників цих багатофункціональних імен надають перевагу терміну поетонім – вторинне по відношенню до звичайної онімії ключове слово в художніх текстах, що служить
для називання денотатів і має здатність семантизуватися, тобто міняти вихідний план
змісту і набувати контекстуально обумовлені відтінки змісту [6: 9].
Перехід ВІ в клас загальних назв є ключовою ознакою процесу апелятивації. Спеціальні спостереження засвідчують, що в основі такого метафоричного розвитку семантики власних назв найчастіше лежать індивідуальні ознаки референта – носія даної назви,
що є всезагальновідомим в певній національній лінгвоспільноті [7: 33]. Про повну апелятивацію свідчить лексикографічна закріпленість слова, а також його часте відтворювання в різних контекстах в якості загальної назви [2: 9].
З іншого боку, метафоричне переосмислення семантики ВІ і, як наслідок, – підвищена експресивність, стійкий конотативний компонент значення дало змогу лінгвістам
ономастичного напрямку дослідження, звернувшись до теорії інтертекстуальності, розглядати їх джерелом утворення алюзії – “стилістичної фігури референціального характеру, що опирається на екстралінгвістичні пресупозиції мовця і слухача, автора і читача,
на історико-культурний компонент їх фонових знань” [8: 9]. Закріплення за алюзивними
ВІ референціальної віднесеності дозволяє виділяти якісні характеристики (диференціальні ознаки) референта, на основі чого вибудовується область імпліцитного значення
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цих імен. Адже, без сумніву, алюзія є центральним механізмом побудови вертикального
контексту, на основі чого вибудовуються імплікація і підтекст [Там само: 6-9].
Таке розуміння алюзивних ВІ є актуальним і в науковому доробку міжкультурної
комунікації, де цей клас “промовистих” імен із стійким не денотативним значенням прийнято розглядати в контексті теорії прецедентності – міждисциплінарної теорії (активно вивчається в різних областях науки: лінгвістиці, літературознавстві, культурології,
філософії, фольклористиці тощо), що розвинулась із категорії інтерсеміотичності / інтертекстуальності / інтердискурсивності, а, з появою когнітивного і лінгвокультурологічного підходів, вийшла на більш високий концептуальний рівень.
Загалом, у власне лінгвістичному розумінні виділяють два підходи до визначення
терміну прецеденти: у широкому розумінні (пор. етимол.: лат. precedens, precedentis –
той, що передує) – це будь-які стандартні, не змінні за формою і пов’язані зі стереотипним змістом вербальні одиниці, у вузькому – вербальні прецедентні феномени (ПФ) [9:
37]. Прецеденти розглядаються як такі, що зберігаються в свідомості у вигляді фреймструктур та співвідносяться із знаками, що за своєю структурою відповідають згорнутому тексту як з об’єктивними, так і з суб’єктивними компонентами. Це дає змогу проаналізувати “всю сукупність факторів, які впливають на процес спілкування, а також
систему феноменів, що відображають національну специфіку ментально-лінгвального
комплексу, з однієї сторони, а з другої – визначають національно-культурну специфіку
самої комунікації”, адже ПФ – це “той “магічний кристал”, через який ми дивимося на
оточуючий світ і оцінюємо його” [10: 143].
Таким чином, ПФ розуміють як: 1) добре відомі всім представникам національної
лінгвокультурної спільноти (мають надособистісний характер); 2) актуальні в когнітивному (пізнавальному та емоційному) плані – за ПФ завжди стоїть деяке спільне і
обов’язкове уявлення про них у носіїв тої чи іншої лінгвокультури, або інваріант його
сприйняття, який і робить апеляції до ПФ “прозорими”, зрозумілими, конотативно забарвленими; 3) звернення (апеляція) до яких постійно відновлюється в мовленні представників тої чи іншої національної лінгвоспільноти (зберігаються у вигляді штампів
свідомості (асоціацій), що формують когнітивну одиницю, організовану за типом
фрейм-структури – “пучка” передбачуваних асоціативних зв’язків) [11: 104; 12: 170]. В
цьому контексті, ПІ – це власні назви, що вживаються в тексті не стільки для позначення
конкретної людини (ситуації, міста, організації, та ін.), скільки в якості свого роду культурного знаку, символу певних якостей, подій [11: 108].
Такі найбільш значимі та актуальні для певної лінгвокультурної спільноти імена стають складовими її національної когнітивної бази (КБ). По мірі їх освоєння
формуються національно-детерміновані уявлення чуттєво-експресивного і оцінного
характеру (асоціації, канотації), що обумовлюють сприйняття цих імен носіями даної
лінгвокультури – інваріанти сприйняття даного імені, наявність яких і є головною
ознакою ПІ. Такий підхід дозволяє розглядати ПІ репрезентантами “прецедентних
концептів – ментально-вербальних одиниць, що використовуються для уявлення,
категоризації, концептуалізації та оцінки дійсності при побудові картини світу і її
фрагментів” [7: 5]. При цьому розуміння ПІ зводиться до засвоєння мовною особистістю ключових концептів даної лінгвокультури, що стоять за ними та національної
концептосфери загалом.
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Дослідження арсеналу таких активно вживаних ПІ дає змогу виявити цікавий матеріал для оцінки певного національного ментально-лінгвального комплексу, життєвого досвіду та прагматичних установок в комунікації загалом. Цим зумовлена поява останнім
часом ряду лінгвістичних пошуків, спрямованих на виявлення самого факту використання тих чи інших ПФ, їх частотності та інваріантів сприйняття у різних типах дискурсів.
При цьому, акцент здебільшого робиться на текстах ЗМІ чи художньої спадщини певних
авторів. Ми ж у свою чергу пропонуємо звернутися до енігматичного тексту, а зокрема –
до текстів кросвордів. Це є не випадковим, адже як переконують наші попередні дослідження, тексти кросвордів як національно-специфічні енігматичні тексти, на відміну від
тлумачних словників, справді є своєрідною моделлю фонових знань людини про світ,
джерелом, в якому сконцентровано представлений досвід, національно-детерміновані
особливості світосприйняття і культури народу загалом.
Специфіка тексту кросворду зумовлює вживання ПІ здебільшого у своєму денотативному значенні, позначаючи при цьому власне конкретну постать чи місце, а не в конотативному: Атос → Мушкетер у Дюма; Валентин → Покровитель усіх закоханих; Ірод
→ Цар, який умертвив тисячі немовлят; Роксолана → Вона підкорила серце турецького
султана.
Це, однак, не суперечить визначенню цих власних назв як прецедентних, зважаючи
на той стійкий, закріплений за ними у свідомості носіїв даної мови, набір диференційних
ознак й атрибутів. Найяскравіші із них є ядерною складовою відповідної національної
КБ і мають найбільший потенціал репрезентаторів ономастичних концептів. Так, наприклад, ономастичний концепт Баба Яга в українському енігматичному тексті актуалізується через такі диференційні ознаки та атрибути: Яга ← Казкова баба; Яга ← Як звати
бабу, якою лякають дітей?; Димар ← Через нього вилітає з хати Баба-Яга; Ступа ←
Віп-транспорт Баби Яги; Ступа ← “Літак” Баби Яги та ін.
Фреймовий аналіз таких концептів дозволяє виявити не лише їх функціонування у
енігматичному тексті, а й найбільш узуальні семантичні ознаки для даної лінгвокультурної спільноти, їх прагматичні характеристики та суміжні концепти, що актуалізуються
за принципом асоціативних ланцюжків: Перша жінка → Єва; … і Єва → Адам; Процес
поїдання яблука Адамом та Євою → Гріх; Гріховний фрукт Єви → Яблуко; Адам та Єва
його не носили → Одяг, тощо.
При цьому ПІ виступають своєрідними “одиницями збереження” колективних уявлень, ціннісних орієнтацій даної лінгвоспільноти: Відомий український поет і композитор, один з основоположників естрадної музики (“Червона рута”, “Водограй”) →
Івасюк; Закінчіть футуристичне речення. Над Кремлем уже сто років майоріють синьо-жовті … → Стяги; … Лорак (нар. 1978), українська попсова співачка. Ех, потурчилася … → Ані; тощо.
ПІ, будучи вербалізацією одноіменного концепту при умові наявності стійкого оцінно-асоціативного компонента значення часто є орієнтиром, моделлю соціальної поведінки – прототипом. Тут має місце технологія мінімізації, за допомогою якої в масовій
свідомості актуалізується ознака, що сприяє миттєвій співвіднесеності імені з даною
властивістю. Так, в українських текстах кросвордів, прототипом героя-коханця, спокусником послідовно виступає Казанова, рідше – Донжуан; сварливості – незмінні героїні І.
Нечуя-Левицького – баба Параска і баба Палажка; доброти і слухняності – Попелюшка,
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тощо: Великий коханець → Казанова; Ловелас → Донжуан; Постійне заняття баби Параски та баби Палажки → Сварка; Казковий персонаж доброї, слухняної нерідної дочки
→ Попелюшка. Такі ПІ, як правило, є однополюсними – де актуалізується одна провідна
диференційна ознака.
Важливим в контексті спостереження над особливостями функціонування ПІ в тому
чи ін. типі дискурсу є з’ясування їх ментальних сфер-джерел походження. Співвідношення таких сфер культурних знань наглядно засвідчить про їх роль та актуальність в
межах даної національної КБ та соціокультурної компетенції загалом, а також вкаже на
їх пріоритети в процесах категоризації та концептуалізації дійсності свідомістю носіїв української мови. Завдяки цьому підходу, кожна така ментальна сфера розглядається
в якості фону, в якому розкриваються своєрідні прецедентні поля, в складі яких виділяється ціла підсистема концептів, фреймів, ланцюжків та ін. ментальних одиниць.
Отож, в ході обробки результатів дослідження, ми виявили домінування художньої літератури як джерела прецедентності в українських статтях кросвордів (поступаючись
масовій культурі (кіно, музика), релігії, чи спорту), що може бути ще одним аргументом
на користь визнання літературоцентричності української нації. Так, наприклад, в українському антропонімічному просторі, вербалізованому в текстах кросвордів, помітно виділяються ПІ Т. Шевченко, І. Франко, М. Гоголь, Г. Сковорода, актуалізуючи семантичний
об’єм (асоціативно-семантичне поле) імені, пов’язаний здебільшого із їх життєвим та
творчим шляхом:
Т. Шевченко: Ім’я Великого Кобзаря → Тарас; Як звати Шевченка? Не футболіста
→ Тарас; Місто вічного спокою Тараса Шевченка, який так багато писав про жіночу
долю → Канів; Місто, де багато років жив і помер Тарас Шевченко → Петербург; Поема Шевченка → Сон / Кавказ / Варнак / Єретик; Високе з широкою або пірамідальною
кроною дерево, оспіване в творах Тараса Шевченка → Тополя; Однойменні картина та
поема Т. Г. Шевченка → Гамалія; Т. Шевченко “… Стодоля” → Назар; “… іде, подивиться, та й голову схилить” (Т.Шевченко ”Тополя”) → Чумак; та ін.
Г. Сковорода: Григорій … (1722–1794), геніальний наш філософ, письменник, просвітитель → Сковорода; Славен муж із гривневої “п’ятисотки” → Сковорода; Український філософ ХVІІІ ст., який написав таку автоепітафію: “Світ ловив мене, та
не впіймав” → Сковорода; Сумка, з якою подорожував по світі Григорій Сковорода
→ Торба.
Як справедливо зауважує В. Красних, часто власне ім’я стає прецедентним будучи
тісно пов’язаним з іншими ПФ – висловлюваннями, текстами чи ситуаціями [12]: Несе ...
воду, коромисло гнеться → Галя; Куди приводив Костя шаланди, повні кефалі? → Одеса;
Штірліц з кінофільму “Сімнадцять миттєвостей весни” був у цьому спец → Розвідка;
Червона квітка Івасюка → Рута; “… був парубок моторний” → Еней; Ріка, яку перейшов Цезар → Рубікон, тощо.
Аналізуючи ПФ за національними критеріями джерел походження і ступенем прецедентності розрізнють: автопрецедентні, соціумно-прецедентні, національно-прецедентні, та універсально-прецедентні феномени. Цікаво, що якщо говорити про частку універсальних чи іноземних (здебільшого – російські, англійські та французькі) ПІ українського антропонімічного простору, вербалізованого в енігматичному тексті (розуміючи, що
абсолютно універсальних феноменів не існує), то це відношення практично рівноцінне
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(укр. ПІ – 46%, інозем. ПІ – 36%, універс. ПІ – 18%), що свідчить про достатню “відкритість” української національної КБ. До універсально-прецедентних імен відносимо перш
за все імена, що виникли на основі загальнолюдських ПТ (багаточисельні ремінісценції
до Бібілії та міфів); міжнародних “мандрівних сюжетів”, співвіднесеність яких із певним
національним джерелом є досить розмитою; а також конкретні ПІ, що стали надбанням
людства (типу Моцарт, В. Шекспір, Г. Поттер, Дракула та ін.), наприклад: Ім’я матері
Ісуса Христа → Марія; Перший “пілот” → Ікар; Граф, який боявся осинового кілка →
Дракула.
Таким чином, проведене дослідження засвідчує, що власні назви, виконуючи функцію мовних одиниць-символів (ПІ) можуть виступати як одинично, так і в складі цілого комплексу суміжних ПІ та ін. ПФ, що відносяться до одного чи різних ментальних
понятійних сфер-джерел. Така їх “багатошаровість”, багатство інваріантів сприйняття,
висока частотність в українських текстах кросвордів (які, без сумніву, є результатом ментальної та мовленнєвої діяльності носіїв даної національної лінгвоспільноти) дозволяє
розглядати їх важливими історично-зумовленими концептами-маркерами культурної
пам’яті, національного когнітивного простору з великим прагматичним потенціалом, що
є ключовим в контексті міжкультурної комунікації.
Для подальших комплексних досліджень таких феноменів важливою є розробка спеціального підходу із врахуванням сучасних методик інтерпретації тексту, когнітивної
лінгвістики і лінгвокультурології в контексті нової культурно-антропологічної парадигми філологічних досліджень.
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В’єтнамський національний менталітет у фразеології
(концепт “патріотизм”)
Стаття присвячена розкриттю лінгвокультурного концепту “патріотизм” у
в’єтнамській фразеології. Ціннісна складова концепту розкривається за допомогою
концептуально-ономасіологічного моделювання.
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національний менталітет.
Статья посвящена раскрытию лингвокультурного концепта «патриотизм» во
вьетнамской фразеологии. Ценностная характеристика концепта раскрывается с помощью концептуально-ономасиологического моделирования.
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The lingual-cultural concept of “patriotism” in the Vietnamese phraseology has been considered in the article. The author applies conceptual-onomasiological modeling to investigate
value characteristics of the concept.
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В ході розвитку стосунків України з країнами Азії дедалі частіше постає проблема міжкультурної комунікації зі східними народами. В результаті історичних процесів,
впливу різних релігій східний менталітет має свої особливості, які варто враховувати при
спілкуванні. На думку С.Г. Тер-Мінасової, існування національного характеру підтверджується саме мовними особливостями, зокрема лексичним рівнем мови, фольклором,
національною класичною літературою та міжнародними анекдотами, що базуються на
стереотипних уявленнях про певний народ. При чому дослідниця саме першому пункту
надає найважливішого значення у виявленні рис національного характеру. Адже саме
лексика утворює мовну картину світу, яка визначає сприйняття світу носіями мови. Особливо наочно цей аспект, на думку Тер-Мінасової, виражений “стійкими виразами, фразеологізмами, ідіомами, прислів’ями, приказками – тобто тим прошарком мови, в якому
безпосередньо зосереджена народна мудрість або, точніше, результати культурного досвіду народу” [1: 147]. Саме на прикладі цього прошарку в’єтнамської мови, який називають фразеологічним (у широкому розумінні поняття фразеології) ми маємо на меті
показати окремі аспекти світогляду та національного характеру в’єтнамського народу, а
саме концепт «патріотизм».
У короткій формі паремій відображений глибокий зміст, повчальне, філософське, дидактичне або оцінне значення. Разом з тим вони легко запам’ятовуються, а тому часто
вживаються як у розмовній мові, так і в літературі. Незважаючи на простоту, на знайомість, на існування впродовж багатьох поколінь, прислів’я, ідіоми мають художню
цінність і часто стають предметом дослідження в структурно-лінгвістичному та текстологічному аспектах. У цьому дослідженні ми звертатимемося не до художньої форми
фразеології, а до тих культурних домінант, які передаються у їхньому змісті.
Починаючись з примітивних спостережень за природними явищами та істотами, та
пізніше розвинувшись у філософські ідеї, прислів’я стали скарбницею знань про людину
і всесвіт, про історію, моральні цінності, шлях становлення людини, звичаї і традиції.
Паремії, фразеологізми часто виражають оцінку певних рис характеру людини, їх можна
вважати показником етичних норм, правил соціальної поведінки у суспільстві, тому вони
є незамінним джерелом для дослідження національного менталітету у лінгвокультурологічному напрямку.
В нашому дослідженні ми спираємося на таке визначення лінгвокультурного концепту: це умовна ментальна одиниця, що експлікує елементи культури у мові/мовленні. До
аналізу фразеологічних одиниць застосовуватимемо концептуально-ономасіологічний
аналіз, розроблений нами раніше [2]. Серед головних характеристик концепту є його ціннісна складова. Отже, розглядатимемо, які цінності входять до концепту «патріотизм».
Спочатку ж визначимо причини звернення саме до цього лінгвокультурного концепту.
В’єтнамський дослідник Чан Х’єп виділяє три основні риси в’єтнамського національного характеру: воля, милосердя, поступливість [3]. Воля як висока здатність до
подолання труднощів стала однією з визначальних рис в’єтнамського народу, який мав
постійно протистояти руйнівним силам природи (тайфуни, зливи, зсуви, затоплення),
експансії інших держав та іншим випробуванням долі. Đời cha trước, đời con sau – спочатку життя батька, потім - сина. Ця паремія означає, що різні покоління – всі мали з
кимсь або з чимось боротися. З волі, з сили духу беруть початок й інші притаманні риси
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в’єтнамського народу, такі як витривалість, терпіння, а пізніше – героїзм, сміливість,
рішучість.
Як визначає більшість дослідників в’єтнамського національного менталітету, культури, в’єтнамці не мають прагнення до експансії або до верховенства. Вони воліють поступатися, аби лише не загострювати ситуацію. Прагнення миру та спокою – понад усе: dĩ
hòa vì quý – де мир, там добре. У відносинах між людьми треба зберігати мир і злагоду.
Chín bỏ làm mười – з дев’яти зробити десять, так говорять про відкриту, нерозважливу
людину, яка легко прощає, не чіпляється до дрібниць. Краще поступитися, навіть собі не
на користь, аби лише зберегти мирні відносини: ai nhất thì tôi thứ nhì, ai mà hơn nữa, tôi
thì thứ ba – хтось перший, то я другий, хтось є ще, то я третій; một sự nhịn là chín sự
lành – один раз стриматись – дев’ять разів добре.
Поступливістю, толерантністю пояснюється те, що у В’єтнамі мирно співіснують
різні релігії, різні національності. Відома схильність в’єтнамців до мирних переговорів,
аніж до силових дій. Lấy đại nghĩa thắng hung tàn – справедливість переможе лють.
Після закінчення американо-в’єтнамської війни саме В’єтнам був ініціатором мирних
переговорів з минулими агресорами, щоб налагодити мирні стосунки з усіма державами.
Але милосердя і поступливість також мають свої межі: hiền quá hóa ngu – занадто
добрий – дурний; tức nước vỡ bờ - вода бурлить – розбиває береги. І коли постає загроза
державі, то сила волі, міць духу спрямовується на захист держави і на перший план постає патріотизм.
Професор Чан Ван Зяу у своєму дослідженні виділяв такі традиційні духовні цінності в’єтнамців: патріотизм, працелюбність, героїзм, творчість, оптимізм, співчутливість,
обов’язок [4]. Нещодавні соціологічні дослідження показали 19 найбільших культурних
цінностей, які поважають в’єтнамці: патріотизм, солідарність, працелюбність, героїзм,
любов до сім’ї / малої батьківщини, любов до навчання, співчутливість, витривалість до
труднощів та образ, творчість, чесність, невибагливість, віра у власні сили, колективна
свідомість, безкорисність, гостинність / щедрість, релігійна толерантність, тактовність,
оптимізм, обов’язок [5: 46].
Як бачимо, в обох дослідженнях на першому місці стоїть патріотизм. Історична доля
в’єтнамського народу склалася так, що він постійно мав боротися проти іноземної експансії: Китай, Чампа, Манчжурія, Франція, Японія, США. Близькі сусіди і далекі країни
весь час хотіли підкорити цей народ. Якщо переглянути історію, то дуже мало було миру
на в’єтнамській землі, перерви між війнами були нетривалими. Лише китайське завоювання тривало ціле тисячоліття. Професор Фан Хюї Ле підрахував, що загальна тривалість протистояння в’єтнамського народу іноземній експансії становить 12 століть (взято
до уваги період історії з ІІІ тис. до н. е. по ХХ ст. н. е.), тобто більшу частину існування
в’єтнамської нації [наведено за 5: 53]. Тому почуття патріотизму та героїзму розвивалися
одночасно з витривалістю, невибагливістю, солідарністю та оптимізмом.
Основне завдання збереження та зміцнення держави у фразеології звучить так: việc
nước trước việc nhà – державна справа важливіша за сімейну; đã sinh ra kiếp đàn ông đèo
cao núi thẳm sông cùng sá chi – чоловіча доля – дертись високо в гори, глибоко в ріки, незважаючи ні на що; chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo – як побачив високу хвилю, то не
кидай гребти; giặc đến nhà đàn bà phải đánh – ворог прийшов, то і жінки мають битися.
Потрібно боротися навіть за умов, якщо trứng chọi với đá – яйця б’ються проти каменя,
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бо якщо камінь – це загарбник, то trời không dung đất không tha – небо і земля не прощають. Крім того, в’єтнамці không đội trời chung – не носять спільне небо, тобто непримиренні, з ворогом, з окупантом.
Фразеологізми також засуджують зраду: cõng rắn cắn gà nhà – змія на плечах кусає
домашню курку, так говорять про імператора, що віддає свою країну на поталу іноземним завойовникам; nối giáo cho giặc – зв’язати списи для ворога, тобто допомагати ворогу. Засуджуються й інші дії, спрямовані не на благо своєї країни: gánh vàng đi đổ sông
Ngô – скинути золото у річці царства У (царство У – одна з китайських держав часів
Трицарства). Людина, що оступилася раз, уже не буде мати довіри від громади: ăn một
miếng, tiếng muôn đời – з’їси шматочок, прославишся назавжди. А якщо хтось став під
ворожий прапор заради вигоди, то вона може обернутися нічим: theo voi hít bã mía – іти
за слоном – вдихати жом цукрової тростини (слони дуже люблять цукрову тростину,
тому з’їдають її повністю, не залишаючи нічого після себе). Щоб уникнути зради, треба
краще пізнавати оточуючих людей зсередини, а не лише бачити зовнішні ознаки: thức lâu
mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân – довго не спиш, тоді й дізнаєшся, що ніч
довга, довго живеш, тоді й дізнаєшся, що у людини є начинка; tốt gỗ hơn tốt nước sơn –
краще мати добре дерево, ніж добру фарбу.
Любов до рідної землі також проявляється, коли людина знаходиться далеко від батьківщини. Сhim Việt cành nam – в’єтнамський птах на південній гілці. Цей фразеологізм
виражає тугу за батьківщиною і бере початок з історії про пару пташок, яких подарував
в’єтнамський імператор китайському. Коли пташок поселили в саду, вони обирали лише
південні гілки дерев, тобто ті, що ближчі до їхньої рідної землі. Однак людина не завжди
може жити в рідних місцях, переїхавши надовго, люди також звикають і до нових місць:
ở đâu quen đấy – де живеш, до того і звикаєш; ở đâu âu đấy – де живеш, про те і дбаєш.
Засуджується переїзд з місця на місце з метою уникнення труднощів: bồi ở, lở đi – укріплені береги – залишається, обвалилися – їде. Однак краще дому немає ніде: ta về ta tắm
ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn – я повертаюсь до себе купатися у своєму ставку,
чистий він чи брудний, а свій завжди краще.
Поняття дому, батьківщини стосується як всієї держави, так і конкретних рідних
місць. Про село як уособлення малої батьківщини також варто сказати окремо. Село традиційно було основним осередком суспільства у В’єтнамі зі своїми звичаями đất có lề,
quê có thói – у землі є межі, у села є звичаї, та з самоуправлінням làng theo lệ làng, nước
theo lệ nước – село живе за законами села, держава живе за законами держави; phép vua
thua lệ làng – наказ імператора програє закону села. Село було закритою структурою зі
своєю внутрішньою соціальною організацією: sống lâu lên lão làng – проживеш довго,
станеш старійшиною села; ruộng giữa đồng, chồng giữa làng – ділянка посеред поля,
чоловік з села (шлюб передбачав поєднання односельчан). Але молоді люди також могли
бути направлені поза межі села для кращої долі: sống ở làng, sang ở nước – у селі – життя, у країні – процвітання.
Паремії вчать об’єднуватися, щоб захистити країну: một cây làm chẳng lên non, ba cây
chụm lại nên hòn núi cao – з одного дерева і горбочка не складеш, а три дерева разом, то
вже висока гора; góp gió thành bão – скласти докупи вітри – буде буря; cả bè hơn cây nứa
– ціла в’язанка краща однієї палиці; chết cả đống còn hơn sống một người – краще разом
померти, ніж жити самотнім; đông tay hơn hay làm – краще багато рук, ніж багато
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робити; ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn – кінь біжить у табуні, птах летить з другом.
У протиріччі “свій – чужий” завжди треба ставати на свою сторону: chim không đánh chim
cùng một tổ trâu một chuồng, đâu có húc nhau – птах не б’є птаха зі своєї зграї, воли з одного стійла не бодаються; khôn ngoan đối đáp người ngoài gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
– розумний відповість чужаку, кури від однієї матері не б’ються. Навіть у сім’ї, thuận
vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn – як чоловік і дружина ладять, то вичерпають до
дна навіть море. Черпати воду з каналу на заливне поле – важка ручна праця, черпають
зазвичай удвох, тримаючи ківш на мотузці з двох боків, розгойдуючи його. Потрібно розгойдувати однаково, тоді робота йтиме швидко, для цього навіть є спеціальні пісні, щоб
гойдати в такт. Якщо подружжя житиме дружно, то здолає будь-які перешкоди.
Взагалі, в’єтнамський патріотизм бере свій початок з любові до своєї сім’ї, свого
роду-племені. Фразеологізми вчать любити людей зі свого роду, тому що máu chảy ruột
mềm – кров тече, кишки м’які, оскільки в сім’ї всі пов’язані між собою môi hở răng
lạnh – губи відкриті, зубам холодно, тому що, коли виникнуть труднощі, то một con ngựa
đau, cả tàu chê cỏ – один кінь захворів, вся упряжка відмовляється від трави; tay đứt
ruột xót – порізав руку, нутрощі болять. Спільна доля також чекає на людей, що близькі
по службі: trẫm chết thì trạng cũng già – імператор помре, то і міністр постаріє. Однак інколи родинні зв’язки викликають негативні явища суспільства, такі як корупція
і необ’єктивність: một người làm quan, cả họ được nhờ – один працює чиновником, вся
родина просить.
Такі культурні цінності в’єтнамського народу, як колективізм, солідарність, також
беруть початок з відносин у сім’ї. У традиційному світогляді в’єтнамця індивідуальності насправді не існує, тому що особистість розчинена в суспільстві, вона не має сенсу,
якщо не входить в сім’ю, родину, що є основною ланкою держави. Тому завжди потрібно
пам’ятати своїх предків, свої витоки: ăn quả nhớ kẻ trồng cây – їси плоди, пам’ятай того,
хто посадив дерево; uống nước nhớ nguồn – п’єш воду, пам’ятай джерело. Це стосується
не лише родини, а й цілої етнічної групи: chim tìm tổ, người tìm tông – птах шукає гніздо,
людина шукає рід; trâu có đàn, bò có lũ – у вола є стадо, у корови є верениця. Втративши
підтримку старшого покоління роду, молоді люди можуть загубиться у вирі життя: sẩy
đàn tan nghé – втративши стадо, молодняк розсіюється.
Пам’ять про предків бере витоки з давнього вірування, яке живе у в’єтнамському
суспільстві і донині. Буддист, католик чи атеїст – усі мають свій вівтар предків дома,
де зберігаються фото давно померлих родичів. А усіх в’єтнамців об’єднує загальний
культ предків, який вшановує давніх героїв (історичних та міфічних) та родоначальників
в’єтнамської нації – Хунг-вионгів:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba
Muôn đời truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm –
Хто б куди не йшов,
Пам’ятай про день пам’яті родоначальників нації 10 числа третього місяця (за місячним календарем).
У вічність передаються слова пісні,
Рідна держава залишається на тисячі років.
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Хоча день вшанування Хунг-вионгів встановлений відносно недавно (з 1917 р.), однак цей вірш уже став народним, а сама традиція бере свій початок здавен.
В основі в’єтнамського суспільства є родина, а у родині завжди треба поважати старших, особливо батьків: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
– заслуга батька, як гори Тхайшон, обов’язок матері, як вода, що б’є з джерела; mẹ con,
một lần da đến ruột – від матері до дитини, як від шкіри до нутрощів; ơn cha là ba ngàn
bảy, nghĩa mẹ là bảy ngàn ba – подяка батьку – 3700, обов’язок перед матір’ю - 7300; tu
đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu – де б не монашествував, а найкраще
вдома, а якщо поважаєш батька й матір – то справжній праведник; trẻ cậy cha, già cậy
con – молодий спирається на батька, старий спирається на сина.
Але, щоб виховати в дитині гарні риси, треба починати вчити з самого малечку: uốn
cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn ngây thơ – гни дерево, поки молоде, виховуй
дитину, поки наївна; nuôi con chẳng dạy chăng răn, thà rằng nuôi lợn mà ăn lấy lòng – ростити дитину і не виховувати, все одно що ростити свиню, щоб їсти тельбухи. Навчити
дитину такого ставлення нелегко, так що існують такі твердження: con hư tại mẹ, cháu hư
tại bà – дитина невихована через матір, онука не вихована через бабу; cha nào con nấy –
який батько, такий син. Врешті, як ми ставимося до батьків, так само і наші діти будуть
ставитися до нас: lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ – піднявшись
на гору – дізнаєшся, що гора висока, виростиш дітей – дізнаєшся, яка праця батьків.
Народна мудрість не лише вчить поважати батьків, а й турбуватися про всіх членів
родини: chị ngã, em nâng – старша сестра впала, молодша підтримує; anh em như chân
tay – брати мов руки-ноги. В тому числі підтримувати й далеких родичів: máu loãng còn
hơn nước lã – розбавлена кров краще сирої води; một giọt máu đào hơn ao nước lã – крапля
крові цінніша за ставок води; họ chín đời còn hơn người dung – спорідненість у дев’ятому
коліні краще сторонньої людини.
У в’єтнамських пареміях засуджуються сварки між рідними: anh em hiền thật là hiền,
bởi một đồng tiền nên mất lòng nhau – брати такі добрі, що через копійчину втратили
братню любов та дається порада: anh em chém nhau bằng xống, không ai chém nhau bằng
lưỡi – брати б’ються рукояттю, а не лезом. Давня мудрість вчить, що при суперечках
між братами краще використовувати рукоять ножа, щоб випустити пар, але не використовувати лезо ножа, щоб убити один одного насправді. Тому що anh em khinh trước, làng
nước khinh sau – спочатку зневага між братами, потім зневага у селі та країні.
Отже, ми розглянули ціннісне наповнення концепту “патріотизм” у в’єтнамській
фразеології через вертикаль традиційної структури в’єтнамського суспільства “сім’я –
село – держава” і дійшли висновку, що як любов, так і зневага до батьківщини (малої та
великої) починається з родини, з виховання у сім’ї. Крім того, можна також пригадати,
що стосунки у сім’ї проекціонуються на відносини у суспільстві й у в’єтнамській системі звертань. У в’єтнамській мові немає слів “я”, “ти”, “ви”, їхню роль виконують слованазви членів родини, що ще раз підкреслює важливу роль сім’ї у традиційному світогляді в’єтнамського народу. Таким чином, концепт «патріотизм» тісно переплітається з
іншими концептами, особливо тими, що пов’язані з сімейними стосунками.
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ОТРАЖЕНИЕ «НАИВНОЙ» КАРТИНЫ МИРА В МЕНТАЛЬНОЙ СФЕРЕ
(на материале английского языка)
У даній статті розглядається відображення «наївної» картини світу у ментальній сфері засобами мови. Показано, як практичний досвід людини відображається та
виражається в уявленнях ментальних концептів. Показано метафоричне осмислення
дійсності різними мовними засобами.
Ключові слова: «наївна» картина світу, метафоричне осмислення, ментальний концепт.
В данной статье рассматривается отражение «наивной» картины мира в ментальной сфере средствами языка. Показано, как практический опыт человека отражается и выражается в представлениях ментальных концептов. Показано метафорическое осмысление действительности различными языковыми средствами.
Ключевые слова: «наивная» картина мира, метафорическое осмысление, ментальный концепт.
The given article presents the reflection of the world picture and its mental sphere in the
minds of ordinary people as a kind of a naive picture. It is shown here how the practical
experience of an ordinary person helps to reflect a human mental sphere by different linguistic
metaphorical means.
Key words: mental sphere, naïve picture, practical experience, metaphorical means.
В последнее время одним из самых актуальных направлений в лингвистике стала
когнитивная лингвистика, которая изучает процессы категоризации концептов и концептуальных структур на базе когнитивной интерпретации. Болдырев Н.Н. отмечает, что
«когнитивная наука – одно из самых современных и перспективных направлений лингвистических исследований, которое изучает язык в его взаимосвязи с различными мыслительными структурами и процессами» [1: 3]. На смену сравнительно-исторической и
сменившей ее системно-структурным парадигмам приходит парадигма антропоцентрическая. Антропоцентризм современных лингвистических исследований заключается в
том, что языковые явления рассматриваются через призму ощущений человека, восприятия им окружающего мира.
Реконструкция интеллектуальной сферы человека на основе данных языка стала
возможной благодаря развитию концептуального анализа. Его возникновению способствовала ориентация новой лингвистики на субъекта речи. Концептуальный анализ –
новое, возникшее в 1980 гг. направление в лингвистике. Оно позволяет связать сущность
языка с жизнью, личностью, национальными особенностями. Он заключается в том,
что абстрактные и сложные понятия получают «автоматическое», метафорическое или
метонимическое определение. В центре внимания концептуального анализа – проблема
интерпретации значения. Концептуальный анализ хотя и обнаруживает точки сопри© Стеванович Р.И., 2012
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косновения с семантическим анализом, имеет другие конечные цели. Если последний
направлен на экспликацию семантической структуры слова, то концептуальный анализ
предстает как поиск тех общих концептов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как известной когнитивной структуры. Семантический анализ
связан с разъяснением слова, концептуальный анализ идет к знаниям о мире. Под концептами понимаются образы содержания знаков, единицы сознания, составляющие
часть общей концептуальной модели мира. Концептуальный анализ позволяет установить, как человек осмысляет окружающий его мир и мир внутренний, в том числе и
свою ментальную сферу. «Смысл концептуального анализа – реконструкция знаний о
мире, складывающаяся в языковую картину мира, в «наивную», практическую картину
мира, воплощенную в языке» [2: 63]. Вслед за М.В.Пименовой мы понимаем языковую
картину мира как «совокупность знаний о мире, которые отражаются в языке, а также
способы получения и интерпретации новых знаний» [3: 53].
Научная картина мира строится осознанно, сознательно, целенаправленно при помощи специального языка, терминологии, она стремится к строгости, точности, объективности.
Практическая картина мира отличается от научной, логической, теоретической картины мира, основана на особых образах мироустройства, природы, человека и жизни.
Научная картина мира не зависит от языка, а практическая – воплощается в языковой
семантике и потому национально специфична. Эту специфику называют обывательскими или донаучными понятиями [4: 56-69]. Объектом лингвистики является языковая,
«наивная» картина мира. «Наивные представления народа – это не что иное, как сложившаяся давно и сохранившаяся доныне национальная картина мира, дополненная
ассимилированными знаниями, отражающая мировоззрение и мировосприятие народа,
зафиксированная в языке» [3: 10-11]. Наивные представления о мире складываются в
определённую наивную языковую картину мира. В современном языке отражена система донаучного и научного познания мира. Языковую или наивную картину мира принято интерпретировать как отражение обиходных (обывательских, житейских, бытовых)
представлений о мире [4, 5]. Ю.Д.Апресян пишет, что «язык позволяет реконструировать
целостный, донаучный взгляд на мир и его концептуалтзацию, которая отнюдь не примитивна, но сложна и интересна, так как отражает опыт интроспекции десятков поколений
на протяжении многих тысячелетий» [4: 64]. Разделение научной и наивной картины
мира выходит к предложенному А.А.Потебнёй тезису о разграничении «ближайшего»
(собственно языкового) и «дальнейшего» (соответствующего данным науки) значения
слова, что предопределяет и дифференциацию научных и обыденных («наивных») классификаций. Классическим стал пример, приводимый в работе Л.В.Щербы, содержащий
толкование понятия «прямая линия». «Прямая линия определяется в геометрии как кратчайшее расстояние между двумя точками. Но в литературном языке это не так… Прямой
мы называем в быту линию, которая не отклоняется ни вправо, ни влево (а также ни
вверх, ни вниз)» [6: 280].
А.А.Потебня также пишет, что «Всякая наука коренится в наблюдениях и мыслях,
свойственных обыденной жизни» [7: 72]. Е.В.Урысон, рассуждая об отличиях научного и обыденного знания, пишет: «При исследовании языковой картины мира выясняется, что исследуемый фрагмент необыкновенно точно соответствует нашим, до сих пор
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никем не эксплицированным представлениям о данном кусочке действительности, и в
то же время этот же фрагмент во многих случаях удивительно отличается от научного
знания, которое современный образованный человек склонен рассматривать как эталон
«правильных представлений» [5: 3].
«Неосознанные» представления имплицитно содержатся в высказываниях носителей языка и реконструируются лингвистами.
В данной статье рассматривается «наивное» представление ментальной сферы человека, его мыслительной деятельности. Для исследования ментальной сферы привлекаются обширные диагностические контексты. Н.К. Рябцева пишет о сложности описания
внутреннего мира человека: «Главная сложность в изучении человека – ненаблюдаемость его внутреннего мира, души и мыслей, то, что человек думает, нельзя увидеть.
Большинство мыслительных операций проходят на подсознательном уровне» [2: 11].
Осмысление человеком своего ментального мира ассоциативно, строится по аналогии, основано на эмпирическом опыте, «донаучных», практических представлениях об
окружающем мире. М.В. Пименова пишет, что «В глубинах человеческого сознания находится «молчаливое знание» (Термин Сепира), которое спрятано и которое лингвисты,
изучающие обыденную картину мира, пытаются извлечь из данных языка» [7: 6].
Ментальная сфера человека – область абстракции, составляющие этой области – явления метафорические. Абстракция – не ликвидация чувственного познания, а его продолжение на уровне мышления. Ш.Балли писал: «Мы уподобляем абстрактные понятия
предметам чувственного мира, ибо для нас это единственный способ познать их и ознакомить с ними других» [12: 221]. Эту особенность отмечают многие исследователи.
Н.Д.Арутюнова справедливо отмечает, что «без метафоры не существовало бы лексики невидимых миров» [9: 9]. Донаучными практическими представлениями пронизано наше восприятие и осмысление ненаблюдаемых абстрактных сущностей. Неявная и
почти неосознаваемая метафоризация вообще чрезвычайно свойственна человеческому
осмыслению мира ненаблюдаемых сущностей. Метафоры раскрывают, воссоздают картину мира, делая её нагляднее, ощутимее. Характерная и доминирующая черта метафоры – её ярко выраженная антропоморфность. С лингвистической точки зрения человек
обращается с ментальными объектами как с физическими предметами (подать идею,
выдвинуть гипотезу, прийти к решению). Значение многих «физических» глаголов (обозначающих физические действия) способно проецироваться на мыслительную сферу и
описывать интеллектуальные операции: to scrutinize a problem – «изучать проблему», to
advance a theory - «выдвинуть теорию», to find a solution – «найти решение», to come to
a conclusion – «прийти к выводу». Глаголы «рассматривать», «исследовать», «увидеть»
произошли от глаголов зрительного восприятия («рассматривать рисунок» - «рассматривать проблему»; «исследовать дорогу» - «исследовать теорию»; «увидеть фильм» - «увидеть решение»). Человек обращается с ненаблюдаемыми сущностями как с физическими
объектами: to give an idea - «подать идею», to see a problem - «увидеть проблему», to
isolate a problem - «изолировать проблему».
Ментальная сфера концептуализируется по образу и подобию зрительного восприятия, имеет своего ментального наблюдателя - mental observer и ментальное зрение
- mind’s eye, inner eye. В языке отобразилось свойство мышления человека, живущего
в природной и социальной среде, переносить на свой внутренний мир и его объекты,
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антропоморфные и биоморфные характеристики, что закрепилось в виде метафор и метонимий. Метафора и метонимия, которые используются в описании внутреннего мира
человека, являются своеобразным фрагментом картины мира. «Концепты внутреннего
мира формируют образные макроконцепты: «живое существо», «растение», «предмет/
артефакт», «пространство», «время», «зооморфное существо». Макроконцепт – сложное
образование, связанное с концептами, входящими в его структуру родо-видовыми отношениями» [3: 137].
При концептуализации продуктов мыслительной деятельности наблюдается отождествление их с насекомыми (паук, муравей, мотылек): the ant theory of discovery – «муравьиная теория открытия», the spider theory of discovery – «пауковая теория открытия»,
butterfly mind - «рассеянный ум». Механическая (динамическая) метафора воплощается
в ряде представлений о науке как активной деятельности. Познание уподобляется активной деятельности и движению к цели, которое сопряжено с трудностями. Исходная
точка – гипотеза, а конечная цель – прийти к выводу, решению. Язык рассматривает работу мысли как поступательное движение к цели, к истине: to advance toward a solution
– «продвигаться вперёд к решению», to discover a problem – «найти проблему», to chase
ideas in confused wheel - «преследовать идеи в беспорядочном круге», to reach a solution
– «достичь решения», to find proof – «найти доказательство», to jump to a conclusion –
«внезапно прийти к выводу», to reveal a solution – «обнаружить решение».
Некоторые ментальные имена связаны стандартными корреляциями с предикатами
ментальных действий, состояний и способностей, что определяется как собственная сочетаемость (to think a thought - «обдумывать идею», to ponder an idea - «размышлять,
обмозговывать идею»).
Ментальные конструкты уподобляются мелкому предмету, который можно схватить,
держать в руках, отбросить: to take an idea - «взять идею», to handle, manipulate an idea
- «держать идею», «манипулировать идеей», to capture idea - «схватить идею», to play
with an idea - «играть с идеей », to abandon a theory - «оставить теорию », to give an idea
- «подать идею».
В ментальной сфере наблюдается уподобление мыслительной деятельности живым
существам, которые движутся: thought runs – «мысль бежит», idea comes – «идея приходит», thought wheels – «мысль крутится», idea pops in – «идея появляется», solution
appears – решение появляется.
Внутренний мир человека может быть представлен oппозицией – вверх-вниз - high
opinion - «высокое мнение», low opinion – «низкое мнение».
Мысли в высокой степени характеризуются понятием скорости движения, что является следствием целенаправленности интеллектуальных усилий человека: ideas rushed
- «мысли мчались», ideas rise in crowds - «идеи топтались, толкались», ideas collided
- «идеи сталкивались», ideas marshal - «идеи выстраиваются». Ментальная сфера человека упорядочивается континуумам тесно связанных между собой противопоставлений.
А.А. Потебня отмечает, что «Уже при самом рождении слова является в нем противоположность объективности и субъективность» [10: 76]. В ментальной сфере превалируют бинарные оппозиции, которые выражаются прилагательными и существительными: leading - misleading (theory) – «ведущая – ошибочная (теория)», probable-improbable
(idea) – «вероятная – невероятная (идея), lucky - unlucky (idea) – счастливая – неудачная
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(идея), well-defined - ill-defened (problem) – «хорошо сформулированная – не сформулированная (проблема)», creative - uncreative (individual) – «творческая – не творческая
личность». В семантике прилагательных объединяются семантические и прагматические аспекты высказывания. Существительные указывают на категоризацию: attention
– inattention - «внимание – невнимание», productivity – unproductivity - «продуктивность
– непродуктивность», ability – inability - «способность – неспособность».
Ментальная сфера человека неразрывно связана с другими системами человека, зависит от них и в них же проявляется, но особенно ярко выражается связь с восприятием,
эмоциональным состоянием, о чем свидетельствует приход к решению задачи в стадии
творческого процесса – «инсайт»: This is it! – «Вот оно!», I have discovered! – «Я открыл!»
В ментальной сфере большое количество психологизируется, оценивается как несчётное и опредмечивается в природных явлениях: flood of ideas - «поток идей», sea of
words – «море слов», population of solutions - «население решений». Человек пытается их
упорядочить и даёт им свои названия: bundle of ideas - «пучок идей», a heap of solutions
- «горстка решений», a pile of problems - «куча проблем». Минимальные размеры в ментальной сфере опредмечиваются как «зерно» - grain, «кусочек» - bit, «капля» - drop. Например, to find grains of significance – «найти зерна важности», a grain of discovery - «зернышко открытия», a bit of solution - «кусочек решения», a drop of idea - «капля идеи».
Слова, обозначающие границы и предел, способны выражать идею интенсивности
или максимальности. Интенсификаторами выступают слова: awful, terrible, extremely.
Например, extremely creative – «исключительно творческий», awfully difficult – «ужасно трудно», terribly unknown problem – совершенно неясная проблема». Интенсивным
может быть не только представление, явление, но и отношение к нему, которое передается специальными экспрессивными средствами, придающими речи эмоциональный
и стилистический оттенки. Интенсификация часто сопровождается гиперболизацией:
extremely pedestrian thinking – «исключительно медленное мышление».
Уподобление умственного труда физическому выдает плоды мыслительного процесса за материальный продукт: idea – «идея», solution – «решение», proof – «доказательство», discovery – «открытие», conclusion – «вывод», breakthrough - «научное достижение».
Ценным для англоязычной культуры является языковое знание о том, что продукты мыслительной деятельности ассоциируются с военными действиями: to attack a
problem – «атаковать проблему», to struggle with an idea - «бороться с идеей», to defeat
a problem - «победить проблему», to battle tendencies - «бороться с тенденциями», front
of solutions - «фронт решений», strategy of a solution - «стратегия решения», to advance
a theory - «выдвинуть теорию». Факты исследования ментальной сферы в английском
языке свидетельствует о том, что продукты мыслительной деятельности уподобляються
строительству здания: to build a theory - «построить теорию», to construct a hypothesis –
«сконструировать гипотезу», to frame a discovery – «оформить открытие». Уподобление
мыслительной деятельности строительству здания науки подчёркивает американский
математик Д.Полия, который сравнивает решение проблемы со строительством здания
: «Solving a problem is similar to building a house. We must collect the right material, but
collecting the material is not enough, a heap of stones is not a house. To construct the house is
the solution, we must put together the parts and organize them to a purposeful whole» [11: 66].
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В ментальной сфере признаки растительного мира ассоциируются с ментальными
и эмоциональными характеристиками человека. Цветение ассоциируется с мыслями и
идеями: idea is blossoming - «идея цветёт», conclusion is fading - «вывод увядает»; рост
ассоциируется с умственным развитием: problem is riping - «проблема зреет»; плоды ассоциируются с результатом умственной деятельности: fruitful idea - «плодотворная гипотеза», fertile combinations - «плодотворные комбинации».
Метаязык, описывающий идеальные ненаблюдаемые сущности, характеризуется
компрессией, что выражается в наличии аббревиаций, «осколков» выражений. Например, новый термин РО характеризует промежуточную стадию решения проблемы, IQ
- «коэффициент интеллекта», Cr. – creativity - «творчество». Усилительные компоненты
highly, extra, supra, truly, effective добавляются к прилагательным с целью подчеркнуть
высокую степень качества продукта мыслительной деятельности или творческую способность: supra and highly individual values – «исключительные и высоко индивидуальные качества», effective solution – «эффективное решение», supra individual hypothesis
– «ярко индивидуальная гипотеза».
В физическом мире показательно эстетическое восприятие, которое выражается с
помощью различных эпитетов (прекрасный план, замечательное решение, отличное
решение). В ментальной сфере для эстетической оценки также используются разнообразные эпитеты и метафорические выражения. Эстетически маркированные эпитеты
выражают эмоциональное удовольствие: to enjoy the triumph оf discovery – «насладиться триумфом открытия», brilliant idea – «сверкающая идея», bright idea – «яркая идея».
Элементы эстетики особенно четко проявляются при решении математических проблем: geometric elegance – «геометрическая элегантность», elegant proof – «элегантное
доказательство», a beautiful equation – «красивое уравнение». Красота ассоциируется с
истинностью, правдивостью решения: the esthetic of truth and beauty – «эстетика истинности и красоты», true, beautiful or useful variations – «истинные, красивые и полезные
вариации». Хотя проявление эстетики в ментальном ненаблюдаемом мире кажется парадоксом, но здесь проявляется эстетическое отношение субъекта к действительности.
В ментальной сфере проявляются темпоральные признаки единиц времени, что связано с быстротой интуитивного прихода к решению. Это особенно ярко проявляется в
стадии решения проблемы – «инсайт – озарение»: instant solution – «мгновенное решение», momentary idea – «минутная идея». В ментальной сфере проявляются те теоморфные признаки – признаки божества. Теоморфизм в языковой картине мира фиксируется
посредством функциональных признаков Бога. Таинственность и необъяснимость прихода к решению задачи связывается с высшей силой: a gift of God - «дар Бога», by the
favor of the God - «по воле Бога», It’s God who gives the blessing to bright ideas - «Только
Бог благословляет на яркие идеи». Приводимый ниже контекст подтверждает мнение
учёных о помощи Бога при решении различных проблем: «Einstein frequently spoke of
God or of the good Lord when discussing scientific theories».
Для концептуализации ментальных сущностей важной оказывается идея света, которая лежит в основе перцептивной лексики и связана со зрительным восприятием.
Особенно ярко идея света проявляется в стадии инсайт: to see the light – «видеть свет»,
to see the problem in a new light – «увидеть проблему в новом свете», to see the daylight –
«увидеть дневной свет», flash of light – «проблеск света», flash of lightning – «проблеск
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молнии». В ментальной сфере наблюдается игра слов, что связано с эмоциональной выразительностью высказывания. Игра слов основывается на изменении семантического
значения слов. Например, Breakthrough must break through. - «Открытия в науке должны
пробивать все насквозь».
Поступательное движение новых идей в мыслительной деятельности концептуализируется как поезд, цепь, нить. Например: a train of ideas - «поезд идей», a chain of ideas
- «цепь идей». Д.Полиа пишет: «We use a thread for mental connection» [11: 75]. – «Мы
используем «нити» для ментальных соединений».
Всякая метафора в научных текстах свидетельствует о затруднениях ученых при попытке описания научного феномена, например: wild idea, absurd idea, crazy idea – «дикая
идея», wild hypothesis – «дикая гипотеза», которые не обозначают безумие автора новой
идеи или гипотезы, а свидетельствуют о нетрадиционности мышления.
В ментальной сфере при описании мыслительных операций встречаются многокомпонентные словосочетания: a completely-out-of-the-blue insight – «инсайт, пришедший с
неба». Н.К.Рябцева называет такие комплексы – «эмоционально оценочные фигуры» [13:
40]. Эти «издержки» научного изложения объясняются стремлением автора к максимальной экспрессивности, желанием изложить все сразу, а не «по порядку» [13: 14].
Продукты мыслительной деятельности категоризуются по типу предмета, находящегося в собственности, который можно разделить, расчленить: to divide problems into
parts – «разделить проблемы на части», to share ideas – «разделить идеи», half a problem
– «половина проблемы», half a solution – «половина решения».
В «наивной» интерпретации ментального мира англичанами проявляются элементы
национальной культуры. Например, терминологическое сочетание serendipitous discovery
– «открытие по воле случая» связано с образом, взятым из книги писателя XVIII века Хораса Уолпола «Три принца из Серендипа» [14: 75].
В процессе концептуализации «наивной» картины, описывающей идеальные сущности и сам мыслительный процесс, динамическое движение мысли можно описать в
трёх направлениях:
1) Мысль идёт к человеку, что выражается в английском языке следующими словосочетаниями: solution appears - «решение появляется», idea comes like a foreign guest
- «идея приходит как чужестранец», idea advances - «идея продвигается вперёд», a new
idea occurred - «пришла новая идея», ideas rose - «идеи поднялись»;
2) Мысль от человека идёт к объекту: to come to a solution – «идти, прийти к решению», to reach, obtain a goal – «достичь цели». В рамках этой метапарадигмы движения
к цели встречаются препятствия, человек, ищущий истину теряется в догадках, не осознаёт истины: to loose sight of the problem - «потерять из виду проблему», wrong proof
- «ошибочное доказаельство». В этой ситуации идея предстаёт как неясная, тусклая, туманная: dim, vague, dusk. Например, ambiguous problem - «двусмысленная, неясная проблема», to be blind to the problem - «не понимать проблему».
3) Мысль устремляется к истине (к решению): ideas are flying – «идеи летят», a rush
of ideas - «идеи бегут».
Таким образом, осмысление человеком своего ментального мира ассоциативно,
строится по аналогии, основано на эмпирическом опыте, «донаучных», практических
представлениях об окружающем мире. Воплощенный в обыденном языке здравый смысл
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определяет стиль мышления не только в практическом освоении мира, но и в теоретическом. Следует отметить, что «наивные» представления об окружающем мире далеко не
примитивны, а также сложны и интересны, как и научные представления.
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ФОРМУВАННЯ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УРУМСЬКОЇ МОВИ
Однією із нових та цікавих галузей сучасної тюркології є дослідження історії, культури та мови урумів-християн, що живуть на узбережжі Азовського моря. Зокрема,
вивчення урумістики представлено в Україні працями О. Гаркавця, І. Дриги, І. Пономарьової та турецькими дослідниками Й. Анзеріоглу, А. Ердоганам та іншими.
Статтю присвячено вивченню формування та функціонування релігійної термінології урумської мови.
Ключові слова: урумська мова, релігійні терміни.
Одной из интересных и новых отраслей современной тюркологи является исследование
истории, культуры и языка урум-христиан, которые живут на побережье Азовского моря.
В частности, изучение урумистики представляют работы таких учёных, как А. Гаркавец,
И. Дрыга, И. Пономарёва и турецких учёных ñ Й. Анзериоглу, А. Эрдоган и других.
Статья посвящена изучению формирования и функционирования религиозной терминологии урумского языка.
Ключевые слова: урумский язык, религиозные термины.
One of the new and interesting research fields of Turkology is Orthodox Urums, who live
on the coast of the Azov Sea. Thus far, the language, history, religion and folklore of Urums
have not been researched. Moreover, recently this great and rich cultural heritage has been
introduced to the academic world by the Ukrainian scholars, such as A. Garkavets, I. Dryga,
I. Ponomareva and by Turkish researchers ─ Yonca Anzerioğlu, Altinkaynak Erdoğan and others.
Thus, this article deals with the formation and functioning of Urum religious terminology.
Keywords: Urum Turks, Urum language, religious terms.
Останнім часом як і в українському сходознавстві, так і в тюркології Туреччини дослідження урумської мови займає чільне місце. Чимало науковців вивчає урумістику1
в багатьох аспектах: лінгвістичному (О. Гаркавець, І. Дрига, С. Муратов, В. Оглух, И.
Корелов, М. Смоліна, В. Баранова, Т. Чернишева, Е. Алтинкайнак), історико-етнографічному (О. Гаркавець, І. Пономарьова, А. Гедьо, В. Оглух, М. Араджіоні, Мустафа Екінджіклі), етнолінгвістичному (В. Баранова, А. Елоєва, Е. Перехвальськая), соціально-культурному (Йонджа Анзерліоглу).
Незважаючи на ці розвідки, існує велика цілина у галузі цієї науки, яку необхідно
детально висвітлити. Насамперед нас цікавить коло лінгвістичних проблем та питань
урумської мови, які не можна розглядати поза контекстом політичних історичних, релігійних чи етнографічних факторів.
Метою статті є дослідити джерела, особливості формування та етапи становлення
релігійної християнської термінології урумської мови.
1
Тут під урумістикою розуміємо науку, яка комплексно вивчає культуру, етнологію, релігійні
особливості урумів та урумську мову.
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Актуальність дослідження полягає в тому, що вперше в цій розвідці ми спробуємо
висвітлити шляхи, етапи формування та особливості функціонування християнської лексики урумської мови.
Питання релігійної лексики урумської мови розглядає дослідник О. Гаркавець, зазнаючи
при цьому джерела релігійної термінології урумів: уривки із Євангелій від Матвія, Луки та
Івана, що оповідають про народження Христа – ЦНБ 28:1 –3, 5– 5 зв., та багато інших.
Дослідженню конфесійної термінології урумської мови присвячені розвідки науковця І. Дриги. Так, зокрема, мовознавець аналізує релігійну лексику урумської мови за
сакральними текстами та польовими дослідженнями, пропонує тематичну класифікацію
релігіонімів та зазначає, що саме “сакрально-богослужбова лексика в літературно-писемному та усному мовленні немусульманських тюркських народів віддзеркалює духовну культуру мовної особистості усього мікросоціуму, які й становлять, по суті, тюркомовні спільноти України” [5: 21-22].
Як зазначалося раніше, питання про етапи формування та становлення релігійної
термінології урумської мови не можливо розглядати окремо, а лише в системі історичних та етнічних зв’язків. Тому вважаємо за доцільне навести короткий історико-етнічний
коментар.
Сам термін “урум” виникає на території Малої Азії і вже згодом набуває поширення
в Криму. Походження пов’язане з терміном “рум”. Румами називали мешканців Османської імперії, оскільки ті сповідували християнство і спілкувалися грецькою мовою. Греки, які розмовляли тюркською мовою, набули екзоетноніму уруми. Із часом вони й самі
себе почали так називати. По суті, назви урум і рум – ідентичні терміни. Але турецькі дослідники наголошують на тому, що уруми мігрували в Крим з Анатолії в часи існування
Візантійської імперії і почали використовувати південний діалект кримсько-татарської
мови [14: 456]. Проте дослідниця І. С. Пономарьова зазначає, що етнонімом “урум” називали ряд змішаних етнічних груп, які нині проживають у різних регіонах Причорномор’я
та Середземномор’я, маючи складну історію, і є вихідцями з малої Азії [9:69].
Щодо функціонування цього терміна існує чимало думок, які, насамперед тісно пов’язані
з поглядами вчених на історію урумів, а відтак вони не завжди співпадають і різняться.
Візантійський етап формування релігійної термінології урумської мови.
Цікавими є думки науковців щодо історії формування релігійної ідентичності урумів. Дослідниця І. Дрига зазначає, що “перші зв’язки тюрків із християнством виникли,
безперечно, як факт міграцій та земельних завоювань (фетіх), проте при прийнятті тюрками цієї релігії відіграли важливу роль такі чинники, як, по-перше, воєнно-політичні
виміри тюрксько-візантійських відносин, по-друге, військова солідарність ісламських
держав у релігійних завоюваннях, по-третє – візантійська політика об’єднання земель
під гаслом християнської пропаганди на догоду державним інтересам Візантії” [5: 216].
Турецький науковець Йонджа Анзерліоглу з посиланням на дослідження В. Кіора
вказує, що уруми протягом століть, починаючи з від гунів, булгарів, хазарів, печенігів, та
кипчаків жили та живуть на території Дашт-і Кипчак (Deşt-i Kıpçak (перськ:تشد
ϕΎѧѧѧѧѧ̢̪ϗقاچپق
ΖѧѧѧѧѧηΩ,,
Dašt-i Qipčaq).2 Відповідно до досліджень В. Кіора, корені урумів тісно пов’язані з кип2
Дашт-і Кипчак – “половецький степ”, історичний регіон киргизьких степів, від Уралу до
Сибіру, басейн Аральського моря та низовину Сайхуна (Сирдар’ї).
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чацько-огузькими тюрками. Проте, з іншої сторони, зауважує Йонджа Анзерліоглу, на
території Дашт-і Кипчак протягом багатьох століть Римська Католицька Церква та Візантійська православна церква проводили там місіонерську діяльність, внаслідок чого
тисячі тюрків, що жили на цій території прийняли християнство [11: 233].
Дослідниця І. Пономарьова зазначає, що у візантійський період своєї історії греки
Малої Азії та Криму спілкувалися грецькою мовою. Створення Османської держави привело до мовної асиміляції малоазійських греків і втрати рідної мови, а згодом – до переходу спілкування тюркською мовою. Докримський період їхньої історії майже невідомий
– ні одна із версій, які існують не може підкріпитися джерельною базою. [9: 69].
Можемо висловити припущення, що саме в цей період лексичний склад урумської
мови починає збагачуватися релігіонімами грецького походження. Проте існує думка,
що саме грецька мова до середини XVIII століття для тюркського християнського населення, що жило на Балканах, була мовою церкви та релігії. Отож в урумській мові
натрапляємо на такі лексеми:
Айасмос – святiсть [Г]3; свячена вода [М]; пор. айазмос. Термін походить від грецького слова ўгйот, який означає святий.
Айлос – ангел НБЄ; пор. айос II, ангелос. Лексема походить від грецького терміна
Ьггелпт, що також означає ангел.
Акона – iкона ВН, НБЄ, Б, К; пор. икона, оикона. Термін походить від грецького
слова ейкюн, що означає образ, зображення, статуя.
Анастас – воскресiння [Кб.]. Термін походить від грецького бнЬуфбуйт, що означає
пробудження, підняття.
Архийереос – архиєрей, первосвященик. Термін походить від грецького бсчйесеэт,
який означає правитель, керівник.
Ваптиз – хрещення; ваптиз ана хрещена мати М; ваптиз ол – хреститися [Г, Кб.];
ваптиз эвлад хрещена дитина М; ваптиз эт – хрестити [Г, Кб.]; пор. баптизма, вабз, ваптис, лаптиз, федиз, фетиз, фитиз, Фота, фотис, фтиз. Термін походить від релігіоніма
вбрфЯжщ – занурювати, омивати, обливати, хрестити.
Деспот – владика, єпископ. Ця релігійна лексема походить від деурьфзт, що означає
господар, цар, повелитель.
Диакос – дяк [Г]. Це слово походить від грецького релігіоніма дйЬчпнпт, що означає
слуга, слуга Божий, диякон.
Иғуменос – iгумен [Г]. Термін походить від грецького згпэменпт – той, що попереду.
Иеро – святиня, святилище, храм [Кб.]. Цей термін походить від грецького йесьн, що
має значення священний, святий.
Кир – отець, священик [М]. Цей релігіонім походить від грецького Кэс, що означає
Господь.
Клирос – хори (в церквi) Г. Цей термін походить від грецького клЮспт, що означає
наділ, земля, володіння.
Мартирос – мученик [Г]. Ця лексема має грецьке походження мбсфэспт, що означає
свідок, мученик.
Монахос – ченець [М]. Цей термін походить від грецького мпнбчЮ, що означає той,
що іде одним шляхом.
3
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Всі скорочення подано за словником О. М. Гаркавця “Урумський словник”

Папаз – пiп, священик; папаз урбасы – ряса. Термін має грецьке походження παπάς,
що означає папа, священик.
Ставроз/ставрос – хрест, хрестик; ставроз йаса- робити хрест (знак хреста),
хрестити СМ; ставрос ол-/олун- бути розiпнутим на хрестi [Г/Кб.].
Термін походить грецьке походження σταυρός, що має ідентичне значення.
Стэфан – вінець. Релігіонім походить від грецької лексеми στέφανος, що має
однакове значення.
Теодокос – Богородиця [Г]; Панайа Теодокос – пресвята Богородиця [Г]. Термін
походить від грецького Θεοτόκος, що має однакове значення та багато інших.
Османський етап становлення релігійної термінології урумської мови.
Оскільки релігією Османської імперії починаючи із X століття науковці називають
назвати іслам, то очевидним є той факт, що під впливом арабської мови, що є
священною мовою Корану, в Османську мову проникають арабські лексеми, які власне
і формують релігійний пласт турецької мови, тобто є провідним джерелом релігійних
запозичень. Треба зазначити, що як і в більшості інших тюркських мов ісламських
громад, запозичення з арабської не були результатом прямого (буквального) впливу
арабської мови на османську, про що свідчить перська, це як правило, результат
фонологічної мутація слів арабського походження. Хоча у сучасній турецькій
релігійній лексиці є власне тюркські (пратюркські) лексеми: Tanr, Yaradan, Çalap,
Oğan, Yaratac, Yaratan – Господь, Творець; перські (Hüda – χudā ﺧﺪا.,– Бог, oruç – rōzak
< Sogd rōç gün → rūz  – روزдень – піст, ангел – feriştah – firişta ﻓﺮﺷﺘﻪ
–)гебрайські/арамейські: (Kurban Bayram – ḳurbān – ן קרב.– свято Курбан) та та
запозичення з інших мов.
Сама назва, Караманлійські християни, за дослідженням Йонджі Анзеріоглу вже
відома з XVI століття у працях німецького дослідника Ганса Дерншвама, який
здійснює подорож Стамбулом та Анатолією і який вважає, що до Стамбула група
православних християн була привезена Султаном І Селімом. За наказом Султана, група
християн, яку було привезено має розмовляти лише турецькою мовою. Інший
дослідник Місалідіс вважає, історія Караманлійців виникає та має свою продовження,
починаючи від періоду Султана Мурат Хана. На думку цього дослідника, працівники
та майстри будівельної справи, що прибули з Анатолії до Стамбула були тісно
пов’язані з походженням Караманлійців. Проте з іншої сторони, у XV столітті в одному
із звітів, що належать до історії Західної церкви, можна зустріти відомості про
християн, котрі розмовляють турецькою мовою. 1437 року у звіті, що був поданий
латинською мовою на Верховних Зборах було зазначено, що релігійні діячі, єпископи,
верховні єпископи в Анатолії розмовляють, здійснюють молитви, проповідують
турецькою мовою. [12:179].
Незважаючи на деякі суперечності, ці факти дають нам підстави говорити про те,
що в Османській імперії у XIII – XVIII століттях, караманлійці розмовляли турецькою
(урумською) мовою і використовували її в усній традиції релігійної практики.
Урумська мова, якою розмовляли уруми-християни, що жили на території Османської
імперії, зазнає чималих впливів арабської мови. Зокрема, арабські запозичення
проникають в релігійний пласт урумської мови.
Дослідник О. Гаркавець зазначає, що причиною вживання таких термінів стало те,
що “для тюркомовних християн Криму та Туреччини, які не розуміли грецької мов,
хоча вона й була мовою служіння в церкві, апокрифiчнi й службовi тексти
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перекладалися на турецьку лiтературну мову. I, звичайно, застосовувалися для
вiдтворення грецьких термiнiв турецькi, в тому числi арабського походження,
початково пов’язанi з поняттями й догматикою iсламу. Їх уживання пiдтримувалося й
панiвною навколишньою тюркською народно-розмовною стихiєю. Тому-то у християнурумiв не виникає жодних асоцiацiй з iсламом при вживаннi таких слiв i виразiв, як-от:
Аллах “Бог”, Рабб “Господь”, Мисмилла “в iм’я Бога” тощо” [2: 14].
Релігійних термінів арабського походження в урумській мові чимало:
Азиз – святий СМ, Б, Г-СК, [Кб.]; азиз алла йолуна на шляху святого Бога СК; азиз
Барйам кÿнÿ – святий Великдень Г; азиз Инҗиль – святе Євангелiє [Кб.]; Азиз
Рух/Урух Святий Дух [Кб.] /М; азиз Эванғелиос святе Євангелiє [Кб.]. Азиз Аллах,
азиз хувет, азиз öлÿмсÿз, эсирге бизи. Святий Боже, Святий сильний, Святий
безсмертний, помилуй нас. (Окремі аркуші С. Ф. Попова: Святий Боже) [2:365]. Термін
походить від арабської лексеми azīz ��������, що означає сильний, той, хто править.
Алла – Бог; алла баба – Бог-Отець, Господь Бог.[М.] Öкÿмлетэн мукаддэс ÿч
сыфатлы Аллах, эсирге бизи…. Святий Бог в трьох іпостасях, спаси нас.
(Окремі аркуші С. Ф. Попова: Молитва до Святої Трiйцi) [1:365]. Термін походить
від арабського allāh اﷲ, що означає Бог.
Валидэ – Богоматiр, Богородиця [Г]. Термін має арабське походження wālida ������ �ا,
що означає мати.
Машалла – вигук подиву, докору – Боже мiй, ну що ти, не дай Бог, теж менi ВН,
СБ, О; машалла җaныңа осун Г, машалла сеэң җанңа СМ, машалла җанна К, машалла
сениң эткениңе – Бог з тобою, що ти таке зробив. Термін походить від арабського
терміна з ідентичним значенням – māşāallah .ﻣﺎ ﺷﺎءاﷲ
Намаз – молитва, молебень, служба [П, СЛ]; намаз йаптырт – замовляти молебень
[П]; намаз кыл-/хыл – молитися [СЛ]. Термін походить від арабського namāz �����ﺎ, що
теж означає молитву, щоправда з дещо іншими конотаціями.
Раби – Бог Г; раби Боже Г; йа рабим – о Боже мiй Г; мисмилла йа Рабим – Господи
Боже мiй [СЛ] …. Рабби, бизим йунахларымызы рахм эйле, эфенди, бенамуслуғумузу
аф эйле, азиз, мукаддэс исмин себебиңе зайыфлығымыза медэт эйле, эксан эйле,
Рабби, эксан эйле, Рабби, эксан эйле, Рабби. ….( Окремі аркуші С. Ф. Попова: Молитва
до Святої Трiйцi) [2:365]. Лексема походить від арабського rabb ّ رب, що має ідентичне
значення з відповідною лексемою в урумській мові.
Український (приазовський) етап формування релігійної ідентичності та
релігійної лексики урумів.
Історія переселення урумів з Криму в Азовську губернію складна, не завжди
однозначна в поглядах дослідників, адже деякі моменти цієї історії часто не мають під
собою наукового підґрунтя.
1778 р був переломним для історії християн Криму і знаменував переселення у
Приазовську губернію Російської імперії в межах програми царського уряду щодо
якнайшвидшого заселення цієї території. У нашій статті ми не будемо зосереджуватися
на причинах та суперечностях цього питання. Єдине, про що варто коротко зазначити
про релігійну ситуацію під час переселення. Як йтиметься далі, духовне життя для
християн Криму було дуже важливим, як і на території Криму, де вони були у
меншості, так і після переселення. З наукової розвідки І. Пономарьової дізнаємося, що
навіть після переселення в Азовську губернію тодішньої Російської імперії кримські
християни дбають про побудову нових церков, відновлення богослужіння [9:38].
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За словами М. Араджионі, у період середньовічного Криму під впливом навколишнього грецького населення, частина кримських татар перейшла у православ’я; релігійна
приналежність мала незрівнянно більше значення для самосвідомості людей, аніж мова
чи спільність походження, тому тюркомовні християни почали ототожнювати себе із греками, а не з кримськими татарами, турками або іншими народами, що сповідують іслам. [1:83].
Отож проживання урумів у Приазов’ї після переселення позначилося на багатьох
аспектах їхнього життя: релігійному, культурному і насамперед –мовному. Мовою на побутовому рівні для греків-тюркофонів залишалася урумська, що згодом також зазнала
впливів російської мови (в контексті історико-політичних подій), проте мовою релігійного та духовного життя продовжувала залишатися грецька з тими арабськими, перськими
та іншими запозиченнями, які вона ввібрала за часів Османської імперії. Проте, як відомо, будь-який пласт мови не може залишатися незмінним, тому цікавим є той факт, що
релігійна лексика урумської мови починає вбирати запозичення зі слов’янських мов. Їх,
на відміну, від арабських, перських та грецьких слів мало. Це, як правило, релігіоніми
на позначення свят церковно-обрядового календаря: Покрова – Покрова Богородицi П.,
Петр-Павло барйамы – свято Петра й Павла Г.
Отже, у нашій розвідці ми виділили та проаналізували умовні три етапи та передумови у становленні, формуванні релігійної термінології урумської мови. Ми спробували показати, як тісно формування релігійної лексики урумської мови було наскрізно
пов’язано з історичними подіями, в яких перебував народ.
Ця стаття не передбачала детальний генетико-семантичний аналіз усіх релігіонімів
урумської мови, а лише поверхнево проаналізувати етапи та компоненти релігійної
термінології за матеріалами “Урумського словника” щоб дати змогу побачити загальну
картину її становлення.
Перспектива дослідження полягає у детальному генетичному аналізі релігійних
лексем урумської мови не лише за словником, а і за матеріалами сакральних текстів (молитовники, Євангеліє), розкрити становлення релігійної системи урумської мови поетапно у невідривному зв’язку з історичними, етнічними та лінгвістичними особливостями.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА ПОЛИСЕМАНТИЧЕСКИХ
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ИЗ ЛСГ «ЖИВОТНЫЕ»
В СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
В данной статье впервые осуществлена попытка комплексного анализа СГ с многозначными существительными-вершинами из ЛСГ «Животные» с целью выявления деривационно-семантической структуры словообразовательного гнезда. В ходе анализа
подтвердился тезис о том, что в рамках словообразовательных гнезд полисемантичных имен существительных, входящих в ЛСГ «Животные», проявляются особенности
механизма семообразования производных лексем, в частности — семантическая преемственность дериватов от вершинного слова, актуализация либо редуцирование его
отдельных ЛСВ в семантической структуре производных слов.
Ключевые слова: словообразовательное гнездо, производное слово, дериват, полисемант, лексико-семантический вариант.
In this article there is the first attempt of the complex analysis of the semantic group with
the polysemantic noun-tops of the lexico-semantic group “Animals” in the Russian language
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in order to reveal the derived-semantic structure of the derivational nest is made. In the course
of the analysis the following thesis is corroborated: within the scope of the derivation nests of
polysemantic nouns included in the lexico-semantic group “Animals”, there is a coherence
of their members and every top at the level of seme and the peculiarities of the mechanism of
seme-formation reveal, in particular – semantic succession if the derivates from the top-word,
actualization or reduction its separate lexico-semantic variant in the semantic structure of the
derivative words.
Keywords: derivation group, derived word, derivative, polysemantic word, lexico-semantic
variant.
В современной лингвистике отношения человек – животные исследовались неоднократно. Однако, несмотря на пристальное внимание к лексике, отражающей зоосферу
как часть жизни человека, ряд проблем в изучении данной группы слов остается. В их
числе – сущность, характер, формирование семантики соответствующих лексических
единиц в рамках словообразовательного гнезда, рассмотрение механизма семантической
преемственности производных слов на разных ступенях деривации.
Целью данной статьи является установление структурно-семантических особенностей СГ существительных-полисемантов ЛСГ «Животные» в русском языке, а также выявление специфики реализации семантической структуры лексемы-вершины гнезда на
разных ступенях деривации.
За основу при отборе полисемантичных имен существительных ЛСГ «Животные»
мы взяли «Словарь русского языка в четырёх томах» под ред. А.П. Евгеньевой [4].
Всего нами было проанализировано 90 словообразовательных гнезд, вершинами которых являются полисемантичные имена существительные, входящие в ЛСГ «Животные». В результате анализа данных СГ мы пришли к выводу, что производные в СГ с
многозначным базовым словом возможны на пяти ступенях деривации. С точки зрения
структуры среди анализируемых СГ ЛСГ «Животные» мы выделили следующие типы1:
• потенциальные (тип «гнездо-слово») – 3 СГ;
• двусловные (равные словообразовательной паре) – 10 СГ;
• цепочечные (равные словообразовательной цепочке) – 1 СГ;
• веерные (состоящие из 1 СП, которая может включать в себя от двух до восьми
кодериватов) – 23 СГ, преобладают пятичленные СП;
• древовидные, имеющие разветвленную структуру из нескольких СЦ и СП) – 53.
Нами были обнаружены 33 СГ с одной СП (сюда вошли двусловные и веерные СГ) и
54 СГ с несколькими СП (древовидные и цепочечные СГ).
В синтагматическом плане исследуемые СГ можно охарактеризовать по количеству
компонентов в составе СЦ – как бинарные, так и полинарные. Бинарные СЦ (из двух
компонентов) отличаются высокой частотностью (91%); полинарные словообразовательные цепочки в составе СГ представлены в меньшей степени (9%). Бинарные СЦ в
60% рассмотренных случаев формируются из пар «существительное – прилагательное»;
последний компонент пары, как правило, находится на второй ступени деривации и образуется с помощью продуктивных суффиксальных формантов -н-, -ов-, -ин- (шпроты
→ шпротный, шиншилла → шиншилловый, ехидна → ехиднин, аргус → аргусов и т.д.).
1

Здесь и далее структурная типология СГ дается по терминологии А.И. Моисеева[2]
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Производные атрибутивные лексемы, как правило, обнаруживают высокую словообразовательную активность на последующих ступенях деривации: от них регулярно образуются субстантивы (скотный → скотная, псовый → псовые).
В 40% случаев на второй ступени деривации были отмечены модификаты с субъективно-оценочным значением, образованные посредством суффиксов -к-, -ок- (клуша →
клушка, козявка → козявочка, боров → боровок). Данные производные существительные
обычно функционируют в разговорной речи и обладают низкой словообразовательной
активностью, что обусловлено, по мнению И.С. Улуханова, способностью многих модификационных суффиксов «одновременно с модификационным значением выражать
один из других видов значений» [5: 160]. В единственном отмеченном нами случае лексема, находящаяся на второй ступени деривации, образуется посредством суффиксации
и обозначает отношение признака к тому, что названо мотивирующим словом: аспид →
аспидский → аспидски. Такого рода наречия употребляются преимущественно в разговорном стиле и чаще всего обладают нулевой словообразовательной активностью: обычно они завершают собой СЦ.
Анализ интересующих нас СГ в парадигматическом аспекте показал, что в состав
СГ может входить от 1 до 27 СП, расположенных на разных ступенях словообразования:
• 57% - это СГ, состоящие из 1 – 2 СП (бабочка, пиявка, стрекоза, шпроты, аргус,
ласточка, гад, гидра, ящер, бобёр, выдра и т.д.);
• 16% - это СГ, состоящие из 3 – 4 СП (клоп, кит, орёл, петух попугай, сокол, кобыла,
корова, осёл, соболь, утка и т.д.);
• 27% - это СГ, состоящие из 5 – 27 СП (конь, ворона, голубь, птица, змей, ёрш,
рыба, паук, червь, ёж, зверь, коза, поросёнок, свинья, скот, стерва, собака и т. д. Самое
большое количество СП отмечено у полисеманта конь).
Основное количество производных находится на первой (783) и второй (353) ступенях деривации. На третьей ступени словообразовательная активность значительно снижается (79), четвертая ступень представлена 18 производными, пятая – 1 производным
словом. Распределение производных в анализируемых СГ на разных ступенях деривации в соответствии с их частеречной структурой отражено в таблице 1 (немногочисленные причастия, которые также присутствуют в данных СГ, нами не учитывались):
Таблица 1.

Производные в составе рассматриваемых СГ:
Представленные
части речи

1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 5 ступень Всего
деривации деривации деривации деривации деривации

Имена
506
существительные

167

27

10

1

711

Имена
прилагательные

237

78

22

3

0

340

Глаголы

32

56

24

3

0

115

Наречия

6

52

6

2

0

66

Междометия

2

0

0

0

0

2
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Количественная характеристика частеречного состава анализируемых гнезд свидетельствует о том, что в их структуре ядерным является субстантивный блок, т. е. словообразовательный потенциал имен существительных-полисемантов, входящих в ЛСГ
«Животные», на всех ступенях деривации прежде всего реализуется в направлении субстантивных производных.
На четырех ступенях деривации представлен адъективный блок. Глаголы и наречия
также образуются на первых четырех ступенях деривации (особенно активно – на второй).
Компоненты субстантивного блока в структуре исследуемых парадигм по характеру
реализующихся в них словообразовательных значений представляют собой синтаксические и лексические дериваты (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Тип
словообразовательного
значения
Мутационное
Модификационное
Транспозиционное
Соединительное

1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 5 ступень Всего
деривации деривации деривации деривации деривации
121
222

90
43

14
5

3
2

1
0

229
272

0

20

8

5

0

33

99

6

0

0

0

105

Смешанный тип 64

8

0

0

0

72

Среди производных с мутационным словообразовательным значением наиболее активно образуются наименования с помощью омонимичного суффикса -ник-, обозначающего ‘лицо’2 (20) (птица → птичник), ‘вид растения’ (10) (паук → паучник), ‘помещение’
(14) (корова → коровник), ‘блюдо’ (2) (рыба → рыбник); субстантиваты со значениями
‘разновидность животного’ (27) (утиный → утиные, псовый → псовая), ‘лицо’ (4) (конный → конный), ‘помещение’ (4) (скотный → скотная), ‘настойка’ (1) (зверобойный →
зверобойная); -ств- ‘вид деятельности’ (21) (рыбовод → рыбоводство) и ‘явление, состояние’ (7) (сокол → сокольство); -ятин-/-ин- ‘мясо животного’ (24) (голубь → голубятина); аббревиатуры – наименования сельскохозяйственных предприятий (14) (рыбхоз, конезавод). Все указанные форманты наиболее продуктивны на первой ступени деривации.
В проанализированных нами СГ встречается также большое количество производных имен существительных со значением лица (nomen agentis), образованных способом сложения в сочетании с суффиксацией (смешанный тип СЗ), причем наиболее продуктивен в данном случае нулевой суффиксальный формант (36) (скотовод, зверолов,
куроед, конокрад, скотогон). Такие дериваты характеризуются высокой словообразовательной активностью и в большинстве указанных случаев формируют собственную СП,
включающую прилагательное и существительное с модификационным СЗ женскости
(животновод → животноводка, животноводческий). В субстантивном блоке концен2

Здесь и далее словообразовательные значения даются по «Русской грамматике» [3].
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трируется и большое количество сложных номинаций животных, в образовании которых
участвуют форманты с разными типами словообразовательных значений: соединительным ((45) (зубробизон, меч-рыба, жар-птица, первоящер), смешанным ((10) (китоглав,
лисогон, змееяд) и мутационным ((9) (сизоворонка, осляк, гидроид).
Значение неодушевленного производителя действия (nomen pacientis) в основном
выражают имена существительные, образованные посредством чистого сложения с суффиксацией (11) (клопомор, крабоварка, скотовоз, крысоловка), реже встречаются производные, появившиеся в результате чистого сложения (2) (рыбоподъём, рыбонасос).
Значение действия, не осложненного добавочными семами, отмечено у сложных (10)
(рыбодобыча, свинооткорм) и сложносуффиксальных (9) (змеепоклонство, козлодрание,
скотоложство) дериватов.
Среди производных с модификационным СЗ наиболее активно образуются имена
существительные с такими значениями, как:
• субъективно-оценочное (146); наиболее продуктивными являются суффиксы -к(34) (обезьянка, собачка), -ок-/-ек- (19) (бычок, зверек), -ушк/юшк- (14) (зверюшка, заюшка), -ик- (14) (слоник, ослик), -ищ- (8) (утища, коровища);
• ‘невзрослость’; характерные форманты – -онок-/-ёнок- (30) (львенок, слоненок),
-ёныш- (4) (звереныш, гаденыш), под-…-ок- (2) (подлисок, подсвинок), -ок- (1) (кабанок),
-оид- (1) (полипоид), -енец- (1) (птенец).
• ‘женскость’ (38); для выражения данного значения активно используются суффиксы -их- (12) (слониха, ежиха), -иц- (11) (турица, львица), -к- (6);
• стилистическая модификация (15) отмечена в производных лексемах с нулевым
суффиксом -ø- (8) (утя, улита) и суффиксальными формантами -иц- (3) (утица, кобылица), -ин- (3) (животина, скотина), -як- (1) (червяк);
• ‘существо мужского пола’ (4); суффиксы – -ø- (2) (лис, кур), -ел- (1) (козел), -ин(1) (павлин);
• ‘собирательность’ (3); суффикс -j- (3) (зверьё, гадовьё, вороньё).
• ‘единичность’ (1); отмечена только одна производная лексема с продуктивным
формантом -ин- (рыбина).
В основном производные с модификационным СЗ субъективной оценки образуются
на первой ступени деривации, далее их количество с каждым деривационным шагом
уменьшается — такие лексемы имеют низкий словообразовательный потенциал. Отметим, однако, что многие из указанных производных с субъективной оценкой являются
отраженными полисемантами, отсылающими ко всем ЛСВ существительного-вершины.
Дериваты с модификационным СЗ, обозначающие единичные объекты либо их совокупность, также представлены на первой ступени деривации и отражают языковую оппозицию «единичность-множественность». Производные слова, называющие существ
женского пола, появляются на второй, реже – третьей ступени деривации и практически
во всех рассмотренных случаях формируют частную словообразовательную парадигму.
Существительные с транспозиционным СЗ в интересующих нас СГ представлены
слабо, поскольку речь идет об отыменных СГ. Тем не менее, как только в СГ появляется производная глагольная лексема, создаются условия для образования транспозитов
со значением ‘опредмеченное глагольное действие’, в образовании которых наиболее
активно участвуют суффиксы -ений-/-ний- (14) (соболевание, щенение, поросение, попу196

гайничанье). Кроме того, на вторых ступенях деривации нами были отмечены и отадъективные производные, образованные посредством продуктивного форманта -ость- (11)
(бескоровность, слоновость, червивость). Интересно, что практически во всех отмеченных нами случаях nomina actionis выступают исключительно в качестве синтаксических
дериватов (только процессуальное значение либо качество).
Все производные адъективного блока, второго по численности в исследуемых СГ,
являются лексическими дериватами. Наиболее активно имена прилагательные образуются посредством продуктивных общеотносительных инвариантных суффиксов -ий(40) (павлиний, рыбий), -ов- (32) (барашковый, бобровый), -н- (28) (псарный, скотный),
-ин- (21) (козлиный, зубриный) и -ск- (12) (хамелеонский, свинский), выражающих общее
значение ‘признак, имеющий отношение к тому, что названо мотивирующим словом’.
Отметим, что данные форманты часто присоединяются к одной и той же базовой основе.
Словообразовательное значение широкого недифференцированного отношения, присущее таким производным, расширяет их способность приобретать все оттенки значений
исходного слова, поэтому атрибутивные производные лексемы, как правило, отражают
все ЛСВ вершины-полисеманта.
Значительная часть производных адъективного блока образуется посредством чистого сложения (31) или сложения в сочетании с суффиксацией (72). Данные адъективные
производные также реализуют общее значение отнесенности к предмету, названному мотивирующим словом, с конкретизирующим значением во втором компоненте сложного
образования. Такая конкретизация ограничивает расширение семантики исходного слова: все отмеченные нами дериваты с соединительным СЗ (или в сочетании с мутацией)
являются моносемантами, как правило, отсылающими к первому значению вершины СГ.
Глагольный блок, третий по численности в исследуемых СГ, представляет собой
набор производных, образованных различными способами. Наиболее регулярно образуются префиксальные (45) (озвереть, набычиться. исчервиветь) и суффиксальные
(44) (хамелеонствовать, ишачить, стрекозить) глаголы. Что касается постфиксальных
производных, то их в исследуемых СГ представлено 8 (червиться, ёжиться, ершиться). Префиксально-суффиксально-постфиксальных образований нами было отмечено 7
(обайбачиться, окрыситься, озвериться). Суффиксально-постфиксальных дериватов
нами было найдено 6 (бычиться, щениться, петушиться), префиксально-суффиксальных производных лексем – 5 (оскотинить, обезрыбеть, зарыбить).
Практически все представленные исходные глаголы относятся к одновидовым и являются глаголами либо несовершенного (37), либо совершенного (10) вида. Это отыменные и отадъективные лексемы, образующиеся на первой (32) и второй (15) ступенях
деривации посредством суффиксации (31) и конфиксации (16). Большинство данных
дериватов имеют префиксальные либо постфиксальные производные. При добавлении
приставки обычно образуются глаголы совершенного вида, что, однако, не обязательно приводит к образованию видовой пары (петушиться → попетушиться), поскольку
большая часть префиксальных производных – это дериваты темпоральной (посвинячить, порыбачить, прозмеиться) семантики.
Блок глагольных производных формируется из возвратных глаголов, отражающих
субъектно-объектные отношения (43%), и префиксальных образований, в которых реализуются временные модификации словообразовательного значения (67%). Самым про197

дуктивным префиксом является формант за-, с помощью которого образуются глаголы
со значением ‘совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим
глаголом’ [3: 358]. 32% – это суффиксальные образования несовершенного вида, мотивированные существительными.
Адвербиальный блок немногочислен и представлен отадъективными (55) и отсубстантивными (11) наречиями. Наиболее активно адвербиальные производные образуются на второй ступени деривации (79% от общего количества). В данной группе наиболее
активно образуются префиксально-суффиксальные дериваты, особенно продуктивны
форманты по-…-и (22) (по-козьи, по-рыбьи, по-паучьи) и по-…-ому (15) (по-соколиному,
по-змеиному, по-животному), которые «конкретизируют указанное значение (‘образ
действия’), опираясь на семантику производящего слова» [5: 96]. Кроме того, нами отмечено большое количество суффиксальных производных, в основном образованных
с помощью формантов -о (12) (змеисто, быковато), -ом (9) (бирюком, ежом) и -и (5)
(скотски, зверски). Все рассмотренные дериваты обладают мутационным СЗ и выражают отношение признака, названного наречием, к тому, что названо мотивирующим
словом. Особенностью данной группы производных лексем является наличие в ней
большого числа словообразовательных синонимов (13 случаев) (по-петушиному, попетушьи, петушком; скотски, по-скотски). Как считают авторы «Русской грамматики»,
«характерной чертой словообразовательной системы является выражение одного и того
же значения (прежде всего транспозиционного) как чисто суффиксальным, так и смешанным префиксально-суффиксальным способами» [3: 410 – 411].
Междометный блок является самым малочисленным среди представленных и включает в себя только 2 отсубстантивных деривата, образованных посредством чистого
сложения (редупликации) (ути-ути, утя-утя). Данные лексемы принадлежат к разговорному стилю, обслуживают сферу волеизъявления и являются по своей природе вокативными, а потому обладают нулевым словообразовательным потенциалом и завершают
собой СЦ.
Исследование СГ с вершинами – полисемантичными существительными из ЛСГ
«Животные» интересно не только в структурном, но и в семантическом аспекте. Механизм семообразования при формировании семантики производных в СГ с учетом всех
ЛСВ базовых слов отражен в таблице 3.
Как видно из приведенной таблицы, в большинстве случаев наблюдается параллельная проекция отдельных ЛСВ производящего на значение производного: из общего числа представленных дериватов 89% производных лексем являются моносемантами, и только в 11% случаев отмечена либо отраженная (80%), либо частичная (20%)
полисемия.
Полисеманты представлены в основном относительными прилагательными (31%)
и существительными с модификационным субъективно-оценочным значением (31%).
Подобные лексемы наиболее активно образуются на первых трёх ступенях деривации.
Несмотря на лексическую многозначность, такие существительные обладают достаточно низким словообразовательным потенциалом и не дают производных на других деривационных ступенях. Что касается прилагательных, то их производные, как правило,
утрачивают один из ЛСВ производящего (бычачий → по-бычачьи, ослиный → ослинник),
поскольку наблюдается процесс конкретизации значения посредством форманта. Кроме
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того, во многих случаях наблюдается появление новых ЛСВ за счет фразеологического
наращения – «семантического компонента, отсутствующего в значении производящей
основы или словообразовательного форманта» [1: 11].
Таблица 3.
Семантическая
характеристика
дериватов
Полисеманты
(отраженная/
частичная
полисемия)
Моносеманты,
отсылающие
к первому
значению
производящего
Моносеманты,
отсылающие
ко второму
значению
производящего
Моносеманты,
отсылающие
к третьему
значению
производящего
Моносеманты,
отсылающие
к четвертому
значению
производящего
Моносеманты,
отсылающие
к пятому
значению
производящего

1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 5 ступень Всего
деривации деривации деривации деривации деривации
114

18

0

0

0

132

592

293

65

13

1

964

68

41

13

5

0

127

8

0

1

0

0

9

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

Наиболее широко представлены моносеманты, отсылающие к первому значению
вершины (78%). Они обладают достаточно высоким словообразовательным потенциалом, особенно на первых трёх ступенях словообразования, и характеризуются самой высокой словообразовательной активностью – представлены на всех ступенях деривации.
Именно в данной группе дериватов нами были отмечены случаи множественной моти199

вации (41), внутригнездовой омонимии (12) и поликоррелятивности – обращенности
разными своими значениями к разным производящим (8). Моносеманты, отсылающие
ко второму значению вершины, представлены на первых четырех ступенях деривации.
Особенностью данной группы лексем можно назвать наличие глаголов (представлено
34% от общего числа) и существительных-модификатов (36%). Отличительной чертой
моносемантов, отсылающих к третьему ЛСВ вершины СГ, является метафоричность их
значения: данные лексемы характеризуются тесными взаимоотношениями с производящими, обусловленными гиперо-гиперонимической (67%) и гиперо-гипонимической
(33%) связью. Моносеманты, отсылающие к пятому ЛСВ вершины СГ, единично представлены на первой и второй ступенях деривации и принадлежат к одному СГ, формируемому лексемой ёрш.
Меньше половины (11%) производных СГ формируют семантику, базируясь на двухтрех ЛСВ вершины, и характеризуются отраженной или частичной полисемией. Большая
часть производных СГ (89%) осваивает одно значение вершины (ЛСВ1) либо формирует
синкретичное значение из оттенков ЛСВ1 и ЛСВ2 (что указывает на их близость).
Наш анализ структуры и семантики СГ существительных-полисемантов, относящихся к ЛСГ «Животные», позволяет сделать следующие выводы.
1. Непроизводные полисемантичные имена существительные ЛСГ «Животные»
формируют СГ разной структуры: доминируют древовидные СГ (59%), что связано с
многозначностью вершин СГ. В синтагматическом плане интересующие нас СГ характеризуются бóльшей представленностью бинарных словообразовательных цепочек (91%),
чем полинарных (9%). Анализ СГ в парадигматическом аспекте показал, что в состав
СГ может входить от 1 до 27 СП, расположенных на разных ступенях словообразования.
2. Существительные-полисеманты ЛСГ «Животные» обладают значительным словообразовательным потенциалом в области субстантивного словопроизводства (57%),
менее регулярным является образование адъективных (27%) и глагольных (9%), совсем
нерегулярным – образование адвербиальных (5%) и междометных (2%) лексем.
3. Семантический объем вершин-полисемантов в большинстве случаев полностью
используется в процессе формирования значений всех производных-членов СГ на разных ступенях деривации. При этом обычно данные значения отражают проекции ЛСВ1
каждой из вершин, подтверждая тем самым его главенствующую роль в эпидигме. По
мере углубления гнезда уменьшается объем лексического значения, увеличивается объем грамматического значения, уменьшается разнообразие типов семной связи производных и производящих. Семантика вершин осваивается производными в разном объеме.
Меньше половины (11%) производных СГ формируют семантику, базируясь на двухтрех ЛСВ вершины, и характеризуются отраженной или частичной полисемией. Большая
часть производных СГ (89%) осваивает одно значение вершины (ЛСВ1) либо формирует
синкретичное значение из оттенков ЛСВ1 и ЛСВ2 (что указывает на их близость).
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ОБРАЩЕНИЕ, ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
И РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ
Стаття присвячена розгляду особливостей комунікативного устрою художнього
тексту, зокрема аналізу форм, які пов’язані з діалогічною організацією поетичної мови
(звернення, наказовий спосіб і питання), та їх опису в лінгвопоетиці другої половини
ХХ століття.
Ключові слова: звернення, наказовий спосіб, риторичне питання, медитативне питання, поетична мова, ліричний текст.
Статья посвящена рассмотрению особенностей коммуникативного устройства
художественного текста, в частности, анализу форм, которые связаны с диалогическим устройством поэтической речи (обращение, повелительное наклонение и вопрос),
и их описанию в лингвопоэтике второй половины ХХ века.
Ключевые слова: обращение, повелительное наклонение, риторический вопрос, медитативный вопрос, поэтическая речь, лирический текст.
The article is devoted to the analysis of the features of communicative text organization, in
particular to the analysis of the forms that are associated with dialogic organization of poetic
language (addressing, the imperative and the question), and their description in linguistics of
the second half of the twentieth century.
Keywords: addressing, imperative, rhetorical question, meditative question, poetic language, lyrical text.
Изучение художественной речи предполагает анализ особенностей лирического произведения как целостного феномена [1]. При этом необходим общий взгляд на поэтическую речь и лирическое произведение под разными углами зрения. Один из подходов,
который активно развивается как теорией художественной прозы, так и лингвопоэтикой,
– это вопрос коммуникативного устройства художественного текста. Вопросы коммуникативного устройства поэтического текста разрабатывались многими исследователями
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и, в первую очередь, И.И. Ковтуновой. Коммуникативное устройство лирического текста имеет ряд особенностей по сравнению с художественной прозой. Именно в поэзии
(в особенности лирической), как отмечал М.М. Бахтин, «язык раскрывает все свои возможности, ибо требования здесь к нему максимальные; все стороны его напряжены до
крайности, доходят до своих последних пределов; поэзия как бы выжимает все соки из
языка, и язык превосходит здесь себя самого» [2: 46]. При изучении лирического произведения исследователи обратили внимание на особенности, связанные с диалогическим
устройством поэтической речи. Целью данной работы является описание того, как в
лингвопоэтике второй половины ХХ века охарактеризованы единицы, которые связаны
с диалогическим устройством поэтической речи.
В поэтической речи широко представлены речевые формы устного диалога, а именно: второе лицо, обращение, повелительное наклонение и вопрос. И.И. Ковтунова, исходя из особенностей устной коммуникации, условно выделяет «сильные» (предполагающие определенную реакцию собеседника) и «слабые» (не требующие реакции со
стороны адресата) признаки диалога [3: 62]. К сильным признакам автор относит повелительное наклонение и вопрос, т.к. характер ожидаемой реакции со стороны адресата
уже заключен в высказываниях, которые содержат повеление или вопрос. К слабым признакам диалога автором отнесены второе лицо и обращение, т.к. сообщение в них предполагает лишь понимание со стороны собеседника, но они не рассчитаны на ответные
действия. Различия, которые лежат в основе разделения на сильные и слабые признаки
диалога определяют роль данных категорий диалогической речи в поэзии [3: 62-63]. Под
влиянием особых условий коммуникации в поэтической речи обращение, повелительное наклонение и вопрос усложняют и преобразовывают функции по сравнению с их
первичными функциями в устной диалогической речи. Под особыми условиями коммуникации мы, вслед за И.И. Ковтуновой, понимаем «сложную структуру референции
и поэтического сообщения, усложнение позиции речевого субъекта и адресата, особый
характер языка (поэтический язык) и жанр письменной речи, в котором средства устной коммуникации приобретают иной функциональный статус» [3: 62]. Отметим, что
особенности функционирования данных категорий диалогической речи в поэтическом
тексте, в первую очередь, связанны с отсутствием собеседника в момент речи и, как следствие, с размыванием границ диалогичности.
Обращения в поэтической речи привлекали внимание таких исследователей как
А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, Л.Ю. Максимов, И.И. Ковтунова, Л.П. Черкасова и
др. Однако и сегодня обращения в лирике представляют недостаточно изученную проблему. Л.Ю. Максимов описал стилистические различия употребления разных типов
обращений в прозе в разные исторические периоды [4]. И.И. Ковтунова, дополнив наблюдения Л.Ю. Максимова, подробно описывает наиболее типичные, характеризуемые
высокой воспроизводимостью в поэтической речи разряды обращений, отмечая их роль
в индивидуальной поэтике. В лирике, как утверждает ученый, «возможны обращения
к любым вещам, существующим в мире», но при этом необходимо различать предметные типы обращений в поэзии, т.к. они имеют «свои коммуникативные нюансы и свои
семантические особенности в структуре поэтического текста» [3: 96]. Автор выделяет
обращения к лицам и не к лицам. Среди обращений к лицам, кроме обращений к самому
говорящему (автоадресация) различают: 1) «обращения к другу, возлюбленной и другим
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близким к лирическому герою адресатам», которые создают иллюзию совпадения воображаемого диалога с моментом речи; 2) «обращение к лицам отдаленным в пространстве и во времени (обращения к героям, политическим деятелям, историческим лицам и
т.д.)», в которых диалогическая ситуация далека от реально возможной; 3) «обращение
к образам, созданным воображением и фантазией и не имеющим денотатов в реальном
мире (образы богов, мифологические образы, герои литературных произведений)» [3:
96-97]. Среди обращений не к лицам распространены «обращения к земным странам
и континентам, к городам и их атрибутам, к явлениям природы, стихиям, к явлениям
космической жизни, к пространству и времени, к явлениям эмоционального и интеллектуального мира человека, к явлениям человеческой культуры», а также «обращения
к родной стране» и «обращения к родному языку» [3: 97-98]. Все перечисленные группы обращений, как отмечает И.И. Ковтунова, отличаются не только «характером своей
предметной отнесенности, но и разным отношением к ситуации естественного устного
диалога, форма которого переносится в коммуникативную ситуацию общения поэта с
миром» [3: 102]. При этом каждый предметный тип обращений имеет свой круг поэтического восприятия.
Исследователь утверждает, что «поэтические функции обращений, связанные с коммуникативным переносом, различны в различных контекстах, в которых поэт обращается к предмету речи и ведет повествование во втором лице» [3: 104]. Обращение в лирическом тексте, как считает И.И. Ковтунова, является «композиционной моделью», по
которой может строиться речь [Там же]. Сама эта форма не влечет определенных смысловых эффектов, они возникают лишь «как результат особого мироощущения, широты и
масштабности поэтического восприятия» [3: 104]. Позволим себе не согласиться с мнением автора, т.к., на наш взгляд, обращение сразу вводит в лирическое повествование
адресата, потенциального собеседника. Смысловой эффект этой формы диалогической
речи в лирическом тексте связан с функцией размышления или констатации.
И.И. Ковтунова отмечает ряд особенностей обращений, которые обусловлены структурой поэтического текста, а именно: «условность обращений в поэтическом тексте,
ослабление или отсутствие в них собственно апеллятивной функции, статус композиционной формы, употребляемой по традиции» [3: 104]. Ослабление одних функций влечет за собой появление других. Согласно наблюдениям автора, «позиция обращения в
поэтическом тексте оказывается открытой для выражений номинации и предикации»,
что в поэтической речи связано с ослаблением «противопоставленности синтаксических
позиций по их семантическому наполнению и коммуникативным функциям» и приводит
к нарастанию «асимметрии между синтаксической позицией и функцией» обращений [3:
104]. В обращениях не к лицам, как отмечает ученый, «часто оказывается ослабленной
функция адресации, и позиция обращения открывается для выражения отношений номинации и предикации» [3: 142]. Появление же в позиции обращения фразовой номинации
«может привести к снятию противопоставленности трех названных функций – адресации, номинации и предикации» [Там же]. Ослаблению противопоставленности функций
адресата и предиката в поэтической речи способствует включение в синтаксическую
позицию обращения признаков, которые характеризуют адресата. Окружающий обращение контекст, который содержит характеризацию или повествование, способствует
ослаблению противопоставленности функций адресата и предмета речи, актуализируя
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в обращении значение наименования предмета речи. Контекст, который вводит позицию
говорящего (речь от первого лица, повеление или вопрос, которые адресованы предмету), актуализирует значение адресации в обращении. Отметим, что все эти особенности
обращений связаны с отсутствием в лирическом произведении реальной коммуникации,
в первую очередь.
Разделяет эту точку зрения и Л.П. Черкасова, которая утверждает, что «в поэзии
обращения совмещают значение, заданное узусом, и значение, порожденное поэтическим контекстом» [5: 127]. Описав группу предметных апеллятивов в стихотворениях
М. Цветаевой, ученый обнаруживает процесс символизации используемых поэтом слов,
подчеркивая, что «синтаксическая позиция обращения в стихотворной речи – сильный
экспрессивный показатель лиризма» [5: 127]. Действительно, обращение в поэтической
речи как бы сближает поэта с адресатом обращения в пространстве и во времени, создавая иллюзию диалога.
Меняется в поэтической речи и значение форм повелительного наклонения. В.В. Виноградов утверждает, что повелительное наклонение «принадлежит к эмоциональноволевому языку и характеризуется особой интонацией. …Вне этой интонации повелительного наклонения не существует» [6: 464]. Глагольные формы без императивной
интонации, согласно теории В.В. Виноградова, являются лишь грамматическими «омонимами» повелительного наклонения. Анализируя семантику повелительного наклонения, ученый отмечает, что «в форме повелительного наклонения при употреблении ее
не со значением 2-го лица преобладают модальные оттенки пожелания, заклинания, допущения, долженствования. Таким образом, здесь происходит как бы перенос формы
повелительного наклонения в сферу значений наклонения желательного. С исторической точки зрения, может быть, было бы правильнее видеть в таком употреблении формы повелительного наклонения следы и пережитки его древних значений, связанные с
происхождением ее из оптатива (желательного наклонения)» [6: 466]. Исследователь
связывает модальное значение желательности с употреблением формы повелительного
наклонения не со значением второго лица. В разговорной речи появление модальных
значений и ослабление побудительного значения связано с употреблением повелительного наклонения с первым, третьим и обобщенным лицом, что детально было описано
лингвистами (В.В. Виноградов, А.В. Бондарко, Русская грамматика 1980 и др.). Иначе
обстоит дело с поэтической речью. И.И. Ковтунова называет ряд факторов, от которых
зависит значение форм повелительного наклонения в поэзии, а именно: «присутствие /
отсутствие адресата; характер адресата; тип контекста» [3: 143]. Побудительное значение в повелительном наклонении сохраняется лишь тогда, когда побуждение направлено
говорящим себе самому, т.к. в поэтической речи присутствующим адресатом является
лишь сам говорящий. Остальные адресаты отсутствуют, т.е. отсутствует реальный диалог. Данный факт снимает в повелительном наклонении значение побуждения, привнося
разнообразные модальные значения.
И.И. Ковтунова, вслед за В.В. Виноградовым, утверждает, что в поэтической речи
в форме повелительного наклонения «постоянно возрождается значение оптатива» [3:
143]. Данному факту в лирике способствуют ряд условий. Повелительное наклонение
«употребляется во внутренней речи в отсутствие адресата, оно часто бывает направлено
к адресату-не лицу и отражает, таким образом, не побуждение адресата к действию, но
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эмоционально-волевые импульсы говорящего» [3: 143]. Такое тяготение к выражению
значения оптатива сильнее всего ощущается при употреблении форм повелительного
наклонения в функции заклинаний. Частным случаем желательного значения повелительных форм И.И. Ковтунова считает «значение просьбы-молитвы» [3: 127]. Ученый
пишет, что «в лирической поэзии особенности жанра молитвы включаются в более
сложную коммуникативную структуру, и первичная функция повелительного наклонения – просьба, обращенная к высшей силе, – может приобретать условный характер,
превращаясь в форму выражения воли, желания, эмоциональной оценки» [3: 127]. Автор
отмечает, что со значением желания в повелительном наклонении тесно связана оценка.
При этом желательное значение в поэтической речи не отграничено от существующего,
что позволяет совмещать в повелительных формах сообщение о происходящих в момент
речи событиях (или ранее происходивших) с их оценкой [3: 143]. Повелительное наклонение с отрицанием «может приобретать оттенок напрасности того, о чем сообщает высказывание с повелительными формами» [3: 122]. И.И. Ковтунова вводит понятие «повелительного изобразительного» или «повелительного событийного» для обозначения
повелительного наклонения от глаголов несовершенного вида, а также глаголов совершенного вида с лексическим значением длительности, которое обозначает не ирреальное действие, относящееся к плану будущего, а «реальное действие, которое уже происходит в момент речи» [3: 120-121]. «Повелительное событийное» или «повелительное
изобразительное» представляет собой «разновидность асимметрии между первичным
значением формы и ее вторичным, переносным, осложненным значением, которое проявляется в определенном содержательном типе контекста» [3: 143].
Неопределенный и обобщенный адресат, по мнению ученого, «актуализируют в повелительном наклонении модальные значения долженствования, необходимости, целесообразности, неизбежности» [3: 143]. Неоднозначность адресата ведет к совмещению
в повелительных формах двух или нескольких значений. И.И. Ковтунова утверждает,
что «тип контекста – модальный / сообщающий, характеризующий – предопределяет
в первом случае чисто модальное (желательное) значение, во втором случае – сочетание желания и сообщения (повелительное «событийное» или «изобразительное»)» [3:
144]. Автор подчеркивает, что все преобразования значения повелительного наклонения
«связаны не с употреблением императивной формы с первым и третьим лицом, как в
разговорной речи, но – со вторым лицом, которое, однако, не является присутствующим
собеседником» [3: 144]. Этим отличаются переносные значения повелительной формы
в поэтической речи от переносных значений в устной разговорной речи, как отмечает
автор. С нашей точки зрения, в лирической поэзии повелительное наклонение становится слабым признаком диалога, т.к. не предполагает реакции собеседника и диалога, как
такового. Функции повелительного наклонения и обращение в поэтическом тексте расширяются и изменяются, приобретая констатирующий или «медитативный» характер
(термин Л.Ф. Тарасова).
Обратимся к наблюдениям Л.Ф. Тарасова относительно функционирования вопросов в лирических произведениях. Автор отмечает, что «в стихотворном синтаксисе
свободнее, чем в прозаическом (особенно в авторском повествовании), используются
вопросительные и восклицательные предложения для повышения напряженности и
эмоционального напряжения интонации» [7: 14]. Такая концентрация вопросительных
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предложений, в частности, является явлением «возможным лишь в лирическом, эмоционально сильно окрашенном повествовании» [7: 14]. При этом частотность употребления
таких предложений колеблется у представителей разных литературных направлений.
Особенностью поэтической речи считает Л.Ф. Тарасов преобладание особых поэтических вопросов, которые автор делит на «риторические» и «медитативные» [7: 14]. Нам
представляется очень важным это разграничение. Автор отмечает, что «на риторический
вопрос ответа не дается, но он в большинстве случаев очевиден, тогда как медитативный
вопрос – это звено в лирическом размышлении – медитации, и ответ на него не только
не дается, но часто даже и не подразумевается» [7: 15]. Как подчеркивает исследователь,
у классиков среди вопросительных предложений преобладает риторический вопрос,
а у романтиков эта разновидность вопросов употребляется лишь в гражданских и
философских произведениях [7: 96]. Предложения с медитативным вопросом, «который выступает как специфическая форма лирического размышления», преобладают
в произведениях романтиков [Там же]. Л.Ф. Тарасов выделяет две функции медитативно-вопросительных предложений в поэтической речи: «мыслеоформляющую и
интонационно-мелодическую» [7: 96]. Главной при этом автор считает мыслеоформляющую функцию.
И.И. Ковтунова, не выделяя медитативных вопросов, отмечает что «в лирической
поэзии существуют все разновидности вопросительных высказываний с невопросительным значением, употребляемые и в других типах речи, например, риторический
вопрос (квази-вопрос) как экспрессивная форма утверждения» [3: 128]. Специфичными для лирики считает автор вопросительные высказывания с собственно вопросительным значением, которые существенно отличаются от вопросов в устном разговорном диалоге. Семантику вопросов в лирике определяют два фактора – «адресат
и смысловой контекст» [3: 128]. Лирические вопросы могут быть обращены к любому
из «внутренних» адресатов (сам говорящий, другое лицо, мир); к любому из «внешних» адресатов (адресат-читатель, адресат-человечество, нададресат), а также возможна «неоднозначность адресата» [3: 128]. Говорящий – единственный реальный адресат, который способен на ответную реакцию. Остальные же адресаты «отсутствуют в
момент речи, поэтому обращенные к ним вопросы остаются безответными» [3: 144].
Присутствие адресата, по мнению И.И. Ковтуновой, это «условие обязательное, но недостаточное для получения ответа» [3: 144]. Решающим автор считает смысл вопроса.
Зачастую «лирические поэты задают вопросы, на которые не существует ответа, в том
числе и вопросы, адресованные автором себе самому» [3: 144]. И.И. Ковтунова отмечает, что безответные вопросы «имеют определенное коммуникативное намерение,
сущность которого можно обозначить… научным понятием «постановка вопроса»»
[3: 134]. Автор называет характерной особенностью вопросительных высказываний в
лирике «сочетание вопросительного значения со значением сообщения» [3: 144]. Такой вопрос-сообщение не направлен на получение информации, т.к. заключает в себе
разнообразную информацию, сообщая о событиях, давая описание и характеристики.
Совмещение в одном высказывании сообщения и вопроса И.И. Ковтунова считает
«одним из способов семантической конденсации, ведущей к информативной насыщенности поэтического текста» [3: 144]. Автор подчеркивает, что «в таких вопросительных высказываниях проявляется общая тенденция поэтической речи к проник206

новению предикации в структуры, предназначенные для других коммуникативных
целей» [3: 145].
Исследователи отмечают существование в лирических текстах альтернативных рядов вопросов, которые состоят из безответных ли-, или-вопросов [3: 146]. И.И. Ковтунова пишет, что такие ряды «имеют сложные поэтические функции: они воспроизводят
деятельность воображения и фантазии, рисуют картины, с разных сторон освещающие
предмет речи, намечают переходные грани между внешним и внутренним миром, выражают неуловимые переходы между явлениями, совмещение в явлениях противоположных сущностей» [3: 146]. И.И. Ковтунова предлагает «безответные лирические вопросы…рассматривать как другой тип речевых актов по сравнению с вопросами в устной
коммуникации» [3: 130]. Отметим, что, по сути, лирическое обращение и повелительное
наклонения также безответны, т.к. не предполагают реакции собеседника в условиях отсутствия реального диалога. Эти формы диалогической речи, равно как и вопросы, выполняют функцию медитативности (размышления) в поэтической речи.
Вопросно-ответная структура в лирическом тексте, как утверждает И.И. Ковтунова,
возникает лишь тогда, когда говорящий знает ответ и отвечает на поставленный вопрос.
Автор выделяет две разновидности вопросно-ответной структуры. В первой структуре
автор, заранее зная ответ, вступает с адресатами речи в вопросно-ответную игру. При
этом в число адресатов, кроме говорящего, может входить неопределенный адресат,
адресат-читатель. Второй тип вопросно-ответной структуры представляет собой «модель внутренней речи, содержащей поиски ответа» [3: 144]. Поэт задает вопрос себе и в
процессе размышления ищет на него ответ. Данная модель вопросно-ответной структуры похожа на выделенный Л.Ф. Тарасовым тип медитативных вопросов. Отметим, что
ответ на медитативный вопрос поэт находит не всегда, а порой, ответом может служить
весь лирический текст.
Обращение к проблемам, связанным с коммуникативным устройством поэтического
текста, показывает, что в лингвопоэтике до сих пор существует ряд спорных проблем,
которые не нашли однозначного решения (разграничение сильных и слабых признаков
диалога в поэтическом тексте, выделение безответных, медитативных и риторических
лирических вопросов и т.д.) Их изучение является перспективой исследования, равно
как и изучение форм диалогической речи в авангардной поэзии, в которой преобладают
тексты, не имеющие пунктуационных знаков, и, следовательно, именно грамматическая
форма в них выступает показателем диалогического устройства текста.
Литература
1. Липгарт А.А. Основы лингвопоэтики: Учебное пособие / Андрей Александрович Липгарт. – Изд. 4-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 168 с.
2. Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. – С. 6-71.
3. Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис / Отв. ред. Н.Ю. Шведова / Ирина Ильинична Ковтунова.– М.: «Наука», 1986. – 206 с.
4. Максимов Л.Ю. Обращение в стихотворной речи / Л.Ю. Максимов // Современный русский язык. Уч.зап. МГПИ им. В.И. Ленина, вып.12. – М., 1965. – С. 66-88.
207

5. Черкасова Л.П. Обращение в структуре поэтического текста / Л.П. Черкасова //
Язык русской поэзии XX века (сборник научных трудов) / Отв. Ред. В.П. Григорьев. – М.,
1988. – С. 119-127.
6. Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски) //
В.В. Виноградов. Избранные труды. Поэтика русской литературы. – М.: «Наука», 1976.
– С. 369-451.
7. Тарасов Л.Ф. Поэтическая речь. (Типологический аспект) / Леонид Феоктистович Тарасов. – Харьков: Вища школа, Изд-во при Харьк. ун-те, 1976. – 140 с.

УДК 811.161.2

Дубенко О.Ю.
(Україна, Київ)

КОНЦЕПТИ «МАСКУЛІННІСТЬ» І «ФЕМІНІННІСТЬ»
У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ КАРТИНАХ СВІТУ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
У статті розглянуто концепти «МАСКУЛІННІСТЬ» і «ФЕМІНІННІСТЬ» як мовну
об’єктивацію санкціонованих суспільством гендерних стереотипів. Виділено ідіоетнічні особливості уявлень про представників чоловічої і жіночої статі в англійській та
українській лінгвокультурах за характеристиками домінування, активності, рішучості
та самодостатності.
Ключові слова: концепт, гендерний стереотип, маскулінність, фемінінність.
В статье рассмотрены концепты «МАСКУЛИННОСТЬ» и «ФЕМИНИННОСТЬ»
как языковая объективация санкционированных обществом гендерных стереотипов.
Выделены идиоэтнические особенности представлений о представителях мужского и
женского пола в английской и украинской лингвокультурах по критериям доминирования, активности, решительности и самодостаточности.
Ключевые слова: концепт, гендерный стереотип, маскулинность, фемининность.
The article deals with the concepts “MASCULINITY” and “FEMININITY” as a language
objectivization of certain society-sanctioned gender stereotypes. It singles out idioethnic
peculiarities of conceptions about the representatives of masculine and feminine gender in
English and Ukranian linguocultures according to the characteristics of dominance, activity,
decisiveness and self-sufficiency.
Key words: concept, gender stereotype, masculinity, femininity.
Порушена у статті проблема видається актуальною для когнітивної та гендерної
лінгвістики з огляду на досить активну зацікавленість, яку виявляють сучасні дослідники як до специфіки «наповнення» концептів «МАСКУЛІННІСТЬ» і «ФЕМІНІННІСТЬ» в
різних лінгвокультурах (див.дисертації О.С. Бондаренко (2005), А.Л. Кисельової (2007),
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О.В. Ткачик (2008), М.О. Яценко (2008), Т.В. Братусь (2009)). При цьому слід зазначити,
що статус особливо перспективного мовного матеріалу при вивченні концептів має фразеологія мови як та ділянка, в якій подано у сконцентрованому вигляді найбільш значущі
риси народної свідомості.
Наявність різних менталітетних настанов англо-американського та українського
мовних колективів щодо місця і ролі чоловіків та жінок у житті суспільства призводить
до відмінного трактування концептів МАСКУЛІННІСТЬ і ФЕМІНІННІСТЬ у фразеологічних картинах світу англійської та української мов. Найбільш показові розбіжності
спостерігаються у двох порівнюваних лінгвокультурах за критеріями «домінування – покора», «сила, активність, рішучість – слабкість, пасивність, чуттєвість», «самодостатність – залежність», «здатність узяти під опіку – прагнення бути узятим під опіку».
1.Домінування – покора
Згідно до англійських історико-культурних канонів право на домінування є беззастережною прерогативою чоловічої статі, що в афористичний спосіб було підсумовано
Вільямом Блейком у максимі: Let man wear the fell of the lion, woman the fleece of the
sheep. За вмінням чоловіка підкорити своїй волі жінку оцінюється його перспективність
як громадського діяча, керівника країни: The man who can govern a woman can govern a
nation . Про схвалюване суспільством вміння чоловіка приборкати норовливу дружину (з
алюзією на комедію В.Шекспіра «The Taming of the Shrew») нагадує паремія Every man
can tame a shrew but he that has her, ( також: They all know what to do with a bad wife but he
who’s got one). Нарешті статус господаря закладено історично в самій семантиці слова
англійського слова husband «чоловік», яке має ще одне, застаріле значення: «управитель,
економ ; good / bad husband вмілий / невмілий управитель».
З огляду на споконвічну лідерську позицію представників чоловічої статі як у сімейних, так і у громадських стосунках, жіночий вплив на чоловіка визнається прийнятним
лише якщо він здійснюється через слухняність і покору: A man doesn’t want a woman
smarter than he is; A wise woman never outsmarts her husband; The woman who obeys her
husband rules him / An obedient wife commands her husband./ A virtuous woman commands
her husband by obeying him. У цьому контексті паремії, в яких наголошується на значному
жіночому впливі , звучать лише як данина пошани жінці, яку наділено здатністю дарувати життя і до думки якої завжди будуть прислухатися: The hand that rocks the cradle rules
the world; While there’s a world, it’s a woman that will govern; Women will have the last word.
На противагу таким чітким приписам щодо лідерства в царині чоловічо-жіночих стосунків, які надає англо-американський паремійний фонд, відповідна сфера відносин в
українських прислів’ях та приказках позбавлена суворої регламентації, хоча і виявляє
певні культурно-історичні інтерпретаційні тенденції . Так, якщо корпус проаналізованих
українських паремій, з одного боку, містить констатацію непрямого, але досить потужного жіночого впливу на чоловіків, яка має паралелі й в англо-американському лінгвокультурному просторі ( Чоловік голова, жінка шия: куди захоче, туди й поверне; Чоловік
рядить світом, а жінка – чоловіком; The husband is the head of the house, but the wife
is the neck – and the neck moves the head; The grey mare is the better horse), то, з другого
боку, він надає свідчення про наявність лакунарної для традиційної англо-американської
лінгвокультури інформеми про безпосередне жіноче домінування: Іван носить плахту,
а Настя булаву; Не одна жінка мужа змуровала; Била жінка чоловіка, та ще й пішла
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позивати; Била жінка чоловіка, пішла позивати: присудили чоловіку ще жінку прохати.
2.Сила, активність, рішучість – слабкість, пасивність, чуттєвість.
В англійській культурі чоловіки однозначно позиціонуються як сильні тілом і тверді
духом на відміну від слабких фізично і часто мінливих, малодушних жінок. Інформема
«жінка є слабким створінням» міститься і у поширених в англійській мові перифрастичних виразах weaker sex, weaker vessel «слабка стать», і у пареміях на кшталт Women
are strong when they arm themselves with their weaknesses, і в укорінених в англомовному
просторі афористичних цитатах: Frailty, thy name is woman (W.Shakespeare). Властива
жіноцтву слабкість духу знайшла відображення також в ідіоматичних виразах to play the
woman рюмсати, проявляти боягузтво, вести себе як не личить чоловікові, бути бабою;
old woman справжня баба (про чоловіка).
На противагу такому широкому представленню в англомовній культурі інформема
«жінка це слабке створіння» є лакунарною в українському лінгвокультурному просторі.
Навіть іноді вживаний у мовленні перифрастичний вираз «слабка стать» по суті можна
вважати майже не санкціонованим з погляду лінгвокультурного канону, оскільки англійська опозиція «stronger sex – weaker sex» має дещо інші відповідники у своїй «фемінній»
частині: «сильна стать – тендітна, ніжна, прекрасна стать» [1: 442, 518].
Притаманне англійській культурній традиції позиціонування представника чоловічої статі як сильної особистості передбачає наявність широкого кола супутніх рис, що
мають бути властивими чоловікові, з яких і формується сила чоловічого характеру. Це,
насамперед, амбітність як прагнення до самоствердження, досягнення все нових висот у
суспільному житті (A man without ambition is like a woman without looks), ініціативність,
здатність до активних дій та ризику (Bashfulness is a great hindrance to a man). Вміння діяти і брати на себе відповідальність, рішучість чоловіків споконвічно протиставляється
в англо-американській культурі жіночій нездатності бути людиною справи: Deeds are
masculine; words are feminine; For men must work, and women must weep. Жінка залишається в англомовній лінгвокультурі створінням пасивним, навіть не зважаючи на свою
неабияку житейську обізнаність (A woman knows a bit more than Satan) ), і єдиною сферою, де вона проявляє свою силу є балаканина (A woman fights with her tongue; A woman’s
strength is in her tongue; пор. також. укр..@ Жіноча сила в язиці; Жіночий язик гостріший
від меча; Жіночий язик – це її меч, який ніколи не ржавіє). Натомість українська паремійна традиція вказує на пробивні якості жінки, її активність і здатність до рішучих дій:
Жінка і кам’яну гору пересіче; Де чорт нічого не втне, туди бабу пошле; Де чорт не зможе, там баба поможе; Де й чорт не зможе, туди жінку пошли; Бабу й чорт не змудрує.
3.Самодостатність – залежність.
Стереотипи, що склалися в англо-американському культурному просторі у відношенні шлюбних стосунків, санкціонують самодостатність представників чоловічої статі,
не пріоритетність одруження для чоловіка. У цьому зв’язку варто згадати широковідомий вислів, який був введений в англійську мову видатним філософом епохи Ренесансу
Френсисом Беконом: hostages to fortune «дружина і діти», відповідно: to give hostages to
fortune «вручати свою долю провидінню», тобто зв’язувати себе обов’язками, що перешкоджають вільному життю, вводити себе у такий стан, коли, як мовиться, людина сама
собі не належить. В американському мовленнєвому вжитку беконівська максима He that
hath wife and children hath given hostages to fortune набула статусу прислів’я, синоніміч210

ного широко відомим англійським пареміїям «Wedlock is a padlock» та «He travels the
fastest who travels alone» (Подружні пута зв’язують руки й ноги. Шлюб позбавляє людину свободи). Відсутність однозначно негативного ставлення до чоловічої безшлюбності
спостерігається і в іншому відомому творі Ф.Бекона «Про достоїнство і примноження
наук», в якому він наводить по п’ять аргументів на користь і проти одруження (див. тези
«За» та «проти» того, щоб мати дружину і дітей» [2: 357-358] ).
Загалом тема соціальної та емоційної незалежності чоловіка в англо-американській
культурі, необов’язковості одруження для представників чоловічої статі представлена
у досить численних паремійних висловленнях (Honest men marry soon, wise men not at
all; Marry late or never; Always to court and never to wed is the happiest life that ever was
led; Whoever is tired of a happy day, let him take a wife; When going to sea, pray once; when
going to war, pray twice; when going to be married, pray thrice; When a man takes a wife,
he ceases to dread hell). В англійській лінгвокультурі можна знайти нагадування і про те,
що одруження стає на заваді не лише у кар’єрних справах, а і у дружніх стосунках: A
friend married is a friend lost. Тому, хоча англо-американський паремійний фонд і містить
прислів’я He that has not got a wife is not yet a complete man або A man without a wife is but
half a man (пор. з українським аналогом: @ Доки чоловік не має жінки, доти не є чоловіком), численність паремійних одиниць та афоризмів щодо місця родини в житті чоловіка
свідчать про прототипність уявлення стосовно його самодостатності.
Натомість вагомі складові українського лінгвокультурного простору стверджують
саме неповноцінність безшлюбного чоловіка, його невідповідність загальноприйнятому
у суспільстві позитивному стандарту. Скажімо, слово «холостий» має два значення: 1)
неодружений; 2) марний, даремний; такий, від якого немає користі: холостий хід (машини), холостий постріл (пор.також: вихолостити ідею, зміст і т.п.). Несхвальне ставлення до чоловічої безшлюбності в українській культурі добре ілюструє той факт, що згідно
з приписами селянського мовленнєвого етикету неодруженого чоловіка називали на «ти»
незалежно від його віку [3: 187]. Ті ж семи незрілості, недорослості присутні й у споконвічній українській назві неодруженого чоловіка – парубок, відповідно: холостяцьке
життя – парубоцтво, парубоцьке життя.
Тому типові для англо-американської традиції застереження щодо погіршення життя
чоловіка внаслідок втрати ним холостяцької свободи, в українському паремійному матеріалі є мало чисельними і, що знаменно, у ролі головної дійової особи тут з’являється
козак: Козак женився, неначе утопився; Поки не женився, доти веселився; Не мав лиха,
так оженився; Оженився – як за хмару закотився; Оженився, як на льоду обломився;
Вступив у закон, як собака у цибулю; Оженитися не напасть, та щоб, женившись, не
пропасть.
Лакунарні ж інформеми, що спостерігаються в українському паремійному фонді, свідчать про добробутну та емоційну залежність чоловіка від своєї дружини.
Обов’язковість одруження для чоловіка не ставиться під сумнів навіть у тому випадку,
коли шлюбні стосунки стають нестерпними, адже тоді йдеться не про прагнення розпочати нове, самодостатнє життя, а про необхідність зміни жінки: Ой, добрі люди будьте,
другу жінку добудьте: ся як ворог зародилась. Страждання чоловіка з приводу шлюбу
завжди пов’язані з тим, що йому не пощастило або може не пощастити з дружиною – розумною, відповідальною господинею дома, жінкою-піклувальницею; звідси прислів’я та
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приказки з не притаманною для англо-американського паремійного корпусу тематикою:
Не лихо журить і чужа сторінка, а невдала жінка. Нащо мені казна, якщо жінка без ума.
Жіноче ставлення до сімейних цінностей не вирізняється настільки явними відмінностями, як чоловіче. Проте англійські та українські паремії, що констатують санкціоновану суспільством обов’язковість шлюбу для жінки, є дещо різними за численністю і
стилістичним тоном. Якщо єдине англійське прислів’я з цього приводу, яке нам вдалося
знайти, не вирізняється особливою категоричністю (The girl that thinks no man is good
enough for her is right; but she’s left або The girl who thinks no man is good enough for her may
be right – but she is often left), то більш численні українські паремії відповідної тематики є
набагато емоційнішими. Це і наполегливі, досить жорсткі поради незаміжній дівчині (За
перебір та чорта в двір; За вибірки дає Бог вигрібки; Не шпир носа, коли заміж хочеш), і
не позбавлені гумористичного забарвлення відчайдушні зойки щодо бажання не відійти
від усталеного звичаю (Хоч без зубів і об однім оку, аби цього року; Хоч за старця, аби не
остацьця; Хоч за вола, аби дома не була; За кого віддать – аби не відстать).
Цікаво, що при цьому інформема «краще жити одному, ніж у нещасливому шлюбі» в
українському варіанті міститься у пареміях лише «жіночого авторства»: Лягла не клята,
встала не м’ята (ніхто не лаятиме і не битиме, як дівуватиме), Сиди до сивої коси, а за
ледащо не йди; Ліпше весь вік дівувати, як з нелюбом проживати.
4.Здатність узяти під опіку – прагнення бути узятим під опіку.
В англійській культурі регламентація цього аспекту чоловічо-жіночих стосунків зводиться до чіткої схеми: чоловік є піклувальником, жінка – стороною, що приймає піклування. Саме про це свідчать паремії з відсутньою в українській традиції інформемою:
«Добрий чоловік той, чиїм піклуванням і увагою до себе задоволена дружина»: If you
would know a bad husband, look at his wife’s countenance ; He is an ill husband who is not
missed; Men are April when they woo, December when they wed.
Ідея особливих соціальних очікувань щодо здатності чоловіка стати активним творцем сімейного затишку, не лише фінансового, але й морального добробуту власної родини знаходить вираження у прислів’ї A bad husband cannot be a good man.
Лакунарна для англійської культури інформема «жінка бере чоловіку під опіку», що
спостерігається в матеріалах українського паремійного фонду, відображає відмінні історико-культурні акценти: жінка виступає в ролі піклувальниці, чоловік є стороною, що
приймає піклування: Боже, боже, що та жінка може, як її взяти, то краще, як мати;
Нема кому ні обіпрать, ні облатать: треба женитися; За жінкою, як за кам’яною стінкою; Поможи, Боже, нежонатому, а жонатому й жінка поможе.
Властиве англійській традиції оцінювання здатності мужчини стати добрим, люблячим чоловіком контрастує з оцінюванням жінки як творця майбутнього побутово та емоційно комфортного життя: До весілля жінка мила, а там хоч покинь; Сам чорт не пізна,
яка з дівки вийде молодиця; Поки дівка не віддасться, то й псові води подасть; а скоро
ся віддасть, то і собі не хоче. Відповідно, істина про особливу відповідальність, що
лягає на людину після одруження, констатується у двох порівнюваних традиціях з протилежних боків: в англійській культурі – з чоловічої позиції, в українській – з жіночої: He
that takes a wife takes a care; Заміж іти – треба знати, що нема ні вислуг, ні відставки.
Отже, домінантність, активність, рішучість та самодостатність, що вважаються родовими властивостями представників чоловічої статі, виступають в англійській традиції
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беззаперечними складовими маскулінності, на противагу покірливості, слабкості, пасивності, чуттєвості й залежності як загальновизнаним у суспільстві провідним характеристикам осіб жіночої статі. Таким чином перша позиція усіх вищерозглянутих протиставлень («домінування – покора», «сила, активність, рішучість – слабкість, пасивність,
чуттєвість», «самодостатність – залежність», «здатність узяти під опіку – прагнення бути
узятим під опіку») незмінно співвідноситься в англійській фразеологічній картині світу
з чоловічим началом, а друга – з жіночим. Натомість в українській лінгвокультурі немає настільки однозначної кореляції, адже, як випливає з вище поданого аналізу мовного
матеріалу, український чоловічий стереотип радше кореспондується з деякими протилежними характеристиками: пасивність, залежність, прагнення бути узятим під опіку.
Водночас активність, рішучість, самодостатність, здатність узяти під опіку, а іноді й домінування, є, згідно з санкціонованими суспільством очікуваннями, позитивними проявами жіночого характеру.
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ЛЕКСИКА, ПОВ’ЯЗАНА З БИТТЯМ РОГАМИ
КОРОВИ ТА ВОЛА В ГОВОРАХ УКРАЇНЦІВ -РУСИНІВ
СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ
У статті розглядаємо діалектні назви дії, пов‘язаної з биттям рогами корови та
вола, які побутують в говорах українців -русинів Східної Словаччини. Опитування було
виконанo у 80 селах.
Ключові слова: бóсти, бóцаті, бодáти, теркáти, штýхати, шти́кати.
В статье рассматриваются диалектные названия действий, связанных с избиением
рогами коровы и вола, побутующие в говорах украинцев-русинов Восточной Словакии.
Опрос был осуществлен в 80 селах.
Ключевые слова: бóсти, бóцати, бодáти, теркáти, штýхати, шты́кати.
In the paper we deal with the dialect names associated with hitting a cow and an ox by
their horns. These names occur in the Ukrainian-Ruthen dialects of Eastern Slovakia. The
research was conducted in 80 villages.
Key words: бóсти, бóцаті, бодáти, теркáти, штýхати, шты́кати.
Об’єктом нашого дослідження є живі народні назви вживані в наш час українцями Східної Словаччини. Матеріали статті є власні польові записи лексики. Обстеження
було нами виконано у 80 селах, що представляє порівняно густу сітку українських чи
змішаних (українсько-словацьких) сіл 15 округів Східної Словаччини. В статті ми порівнюємо лексику, пов’язану з дією биття рогами корови та вола, з відповідними термінами
інших українських говорів, наводимо відповідники літературних мов та говорів інших
слов’янських і неслов’янських мов. Аналізований фактичний матеріал подаємо у спрощеній фонетичній транскрипції.
Для дії, пов’язаної з биттям рогами корови, вживаються дієслова: бóсти, бодáти,
бóцаті (бóде, ша бóде), би́ти рогáми (бйéса), бíйе теркáти, теркáт’і, тиіркáті,
штýхати, шты́кати, носи́тиса, колóути, дуси́ті.
бóде (бóсти, бóсті) – Вишній Комарник, Млинарівці, Кечківці, Крижльова, Гінківці, Маковець, Сташківці, Мала Поляна, Лімне, Камінка, Орябина, Удол, Малий Липник
(і бíйе рогáмі), Орлів (і бодáти), Київ (ша бóде), Шариський Ястреб, Страняни, Леґнава,
Чірч, Шамбрін, Якуб’яни, Сулин, Баєрівці, Тихий Потік, Завадка, Ґералтів;
бости́ – Рівнини, Звала, Кленова, Стриговець, Улич (колóти);
бодáті – Стащин, Стащинська Розтока;
бóдаті – Пчолиний (і штýхаті);
бодáти (бóде) – Свидник, Гавай, Дубова, Полата, Чабалівці, Шашова, Лівівська
Гута, Порач, Завадка (окр. Ґельніца); Ялова, Вубля;
бодáт’і (бóде) – Завада;
бóцаті – Тополя;
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би́ти рогáми (бйéса) – Ладомирів;
бíйе рогáмі – Малий Липник (і бóде);
теркáти (тéрче) – Ганиґівці;
теркати (тéркат) – Банське;
теркáт’і (тéркат) – Вавринець;
т’еркáт – Койшів;
тіркáт’і (тíркат’) – Ряшів;
штýхаті – Пчолиний (і бóдаті);
шты́кати (шты́кат’) – Вирава, Збійне, Рокитів;
носи́тиса – Збій, Колониця;
колóти – Улич (і бости́);
дуси́ті – Пихні.
Найбільш поширена форма бóде (бóсти́, бодáти, бóдáтi, бодáт’і, бóцаті.
Спільнослов’янська назва праслов’янського походження [1 (4: 237)]. Назва бóсти „бити
(колоти) рогами” поширена як в українських говірках Словаччини [7: 481], так в українських говорах Карпат [1: 394], [1 (2: 90)], [1 (8: 68)]. У словацькому діалекті в населених
пунктах верхньої течії ріки Грон поширене bodať, а на Спиші bodac [17: 95]. Порівняймо російське бодáть (бости́), білоруське босцí, польське bodnąć, bóść, чеське bodati,
заст. busti, ст. bósti „колоти, жалити, бости”, словацьке bodať ‑id., верхньолужицьке bosc
„штовхати, буцати” (про худобу), болгарське бодá „колю, боду”, македонське боде, сербське, хорватське бóсти „бити рогами”, бáдати „колоти”, словенське bósti ‑id., бости
[1 (4: 237)], [9: 51], [1 (3: 106)], [25: 89], [1 (24: 110)], [13: 33], [22: 59], [16: 38], [6: 40].
Би́ти рогáми (бйéса, бíйе) рідкісна назва для дії, пов’язаної з биттям рогами корови,
вола: спільнослов’янська назва праслов’янського походження [1 (4: 187)]. Дієслово бити
„стукати, ударяти по чому-небудь, об щось” широко поширене в українській літературній мові [1 (11: 168)], [1 (2?: 57)]. Порівняймо російське бить, білоруське біць, польське, верхньолужицьке bić, чеське bíti, словацьке biť, нижньо-лужицьке biś, болгарське
би́я, македонське бие, сербське, хорватське бити, словенське bíti [1 (4: 187)], [1 (3: 88)],
[9: 46], [13: 25], [22: 54], [25: 77], [1 (24: 96)], [15: 47], [6: 36].
Теркáти, теркáт’і, т’еркáт’, тіркáті. Назва поширена як в українських говірках
Словаччини [7: 481], так і в словацьких говорах. На Záhorí і на Horehroní вживається
trkať, у східно-словацькому діалекті найчастіше terkac [19: 713], рідше tirkac [14: 225], на
суцільній території drgať, в околиці Modrého Kameňa strkať [17: 95]. Чеське trkati і drkati
[25: 1564], польське trykać [13: 578], російське торкать [3: 419], українське торкати
[10 (11: 205)], словенське trkati, trčiti [21: 535]. Згадані назви творять одну групу [18: 490].
Штýхаті – рідкісна назва для дії, пов’язаної з биттям рогами корови, вола. Одинадцятитомний Словник української мови фіксує назву штýрхати, те саме що
штовхáти „короткими різкими рухами торкатися до кого‑, чого-небудь; бити стусаном”
[11 (11: 539, 552)].
Штýхнути – „вдарити” знаходимо і в словнику І. Верхратського [1: 486)]. Східнословацьке šťuchať „pichať”, чеське šťouchati [19: 694], [21: 1516], моравське діалектне štuchat і šťuchat, žduchat, stušit, ходське štochat, trkati. Як зазначає Махек, декілька
явищ (št >žd, t/ť, š‑, ‑chati, ‑kati) свідчать про те, що дане слово експресивно забарвлене
[22: 628]. Паралелі в діалектах інших слов’янських мов нам не вдалося знайти.
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З поодиноких назв з іншим коренем записано шты́кати (шты́кат’). Назва, очевидно, похідна від слова штик „багнет” [11 (11: 537)], [4 (2: 514)]. Через польське sztyk
„удар, колоття, гостра, колюча зброя” з німецького Stich „укол списом”, stechen, похідного від кореня sti‑ [13: 556)], [4 (12: 482)]. Карловіч у Словнику говірок польських фіксує
назву sztychacz із значенням ріг [5 (20: 324)].
У селах Збій та Колониця – Снинського округу зафіксована назва носи́тиса. А в селі
Улич – колóути паралельно з назвою бости́.
В переважній більшості населених пунктів на запитання, що означає назва колóти,
ми дістали відповідь „колóти сви́ню, заколóти сви́ню, а також у значенні: колóти дрóва,
колóти в бóці”.
Колоти – поширене в українській літературній мові у значенні „натискати або проколювати чим-небудь гострим, спричинюючи біль; забивати ударами ножа (про свиней);
розсікати, роздрібнювати що-небудь тверде на частини; ображати когось неприємними
зауваженнями і т. д.” [4 (11: 234)], [1 (5: 360)]; колоти голкою, рогата худоба коле, убивати, колоти свиней, колоти тріски [2 (2: 272)]. Колóти із значенням „убивати свиней”
поширене також серед лемків [23: 67]. Російське колóть [9: 278], польське kłuć [13: 235],
чеське kláti [22: 252], словацьке klať [1 (24: 697)], болгарське кóля [15: 351],; македонське коле, сербське, хорватське клàти, словенське kláti. Загальнослов’янська лексема
праслов’янського походження від *kolti „колоти, проколювати, бити чимсь гострим; розколювати” [2 (4: 522)].
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ДИСТРИБУЦИЯ СУБСТАНТИВА НАМЕ В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Стаття присвячена вивченню дистрибутивного потенціалу субстантива "наме",
функціонування якого зафіксовано на сторінках газети «Терджиман». Розглядаються
сполучувані можливості іменника на синтагматичному рівні, аналізується взаємозв’язок
субстантивної основи з іншими коренями в складних словах.
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Статья посвящена изучению дистрибутивного потенциала субстантива "наме",
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Методика дистрибутивного анализа была разработана в начале XX в. Л. Блумфилдом
и широко применялась в фонологии и морфологии. Однако некоторые экспериментальные приёмы дистрибуции использовались и ранее в исследованиях Ш. Балли, О. Есперсена, Л.В. Щербы и др. ученых.
Дистрибутивный анализ как особая методика исследования языка сформировался в
американской дескриптивной лингвистике. В 40-60-е годы ХХ века появились многочисленные работы, посвященные описанию отдельных сторон фонетики, морфологии,
синтаксиса языков различного строя. Одним из важных следствий, вытекающих из работ
дескриптивистов, является постановка вопроса о моделировании лингвистического исследования. Дистрибутивный метод при анализе семантики слова позволяет измерить
степень родства между словами, построить на этой основе семантические классы, определить степень многозначности и терминологичности слова, а также установить степень
устойчивости / фразеологичности сочетающихся слов. Всё это способствовало созданию
новых семантических теорий. Поэтому метод дистрибутивного анализа эффективен для
исследования языковых единиц, в том числе и на материале крымскотатарского языка.
О.С. Ахманова определяет дистрибуцию как «совокупность (класс) всех окружений
(контекстов), в которых может встречаться данная языковая единица, противопоставляемых всем тем окружениям, в которых она встречаться не может, т.е. место, порядок,
сочетаемость и свойства её употребления в плане расположения отдельных частей высказывания относительно друг друга» [1, с. 137].
М.В. Влавацкая отмечает, что в языкознании термин «дистрибуция» употребляется
в двух значениях. Во-первых, это совокупность всех линейных окружений данной языковой единицы, и во-вторых, − совокупность всех сочетаний исследуемой языковой единицы. Иногда эти значения не дифференцируются, и тогда дистрибуция рассматривается
как совокупность всех контекстов языковой единицы. В основе понятия дистрибуции
лежит отражение того факта, что каждая языковая единица (за исключением предложения) обладает ограниченной в большей или меньшей степени способностью сочетаться
с другими подобными единицами [3, с. 42].
Цель нашего исследования – выявить дистрибутивные возможности субстантива
наме и его основы в крымскотатарском языке. В качестве объекта выступают лексические единицы с корнем наме, функционирующие в газете «Терджиман».
Отметим, что в современном крымскотатарском языке количество слов с данным
корнем не значительно и широко не используется, часто заменяясь эквивалентом. Однако на страницах газеты «Терджиман» употреблено более восьмидесяти единиц. Причем
наме функционирует и как самостоятельное слово в значении «письмо, написанный», и
как компонент сложных слов, образованных на базе словосочетаний «существительное
+ существительное».
Анализ контекстов в дистрибутивном аспекте позволил определить семантические
изменения, происходящие в структуре основы существительного наме в результате взаимодействия с другими основами.
В системе языка наме в переводе с персидского означает «написанный, маленькая
книга» [12, с. 804], однако в контексте его семантика трансформируется, в результате
чего актуальным становится значение «письмо»: Яздыгъы наме ве насихатлар Къафказ
газеталарында илян олунды «Написанное им письмо и наставления были опубликованы
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в газете «Кафказ» [31.12.1890, №48, Итаатсизлик]. В данном случае письмо носит личный характер и может адресоваться кому угодно.
Проанализированный материал позволил выделить следующие объединения:
1. Большую группу составляют сложные слова с корнем наме, в семантике которых
сохраняется сема ′письмо′, но нейтрализуется компонент ′обычное′. Объект приобретает
узкую направленность благодаря первому компоненту, становится специальным письмом, которое отправляется в зависимости от ситуации: ибаре наме (выражение, письмо
по тексту) «сообщение, выраженное в компактной форме и предназначенное для обмена информацией между людьми»; тешеккюр наме (благодарственное письмо) «вид некоммерческого делового письма, в котором выражается благодарность за выполнение
какой-то просьбы, поручения, за сотрудничество»; ильтимаснаме (рекомендательное
письмо) «письменное заявление, часто предъявляемое лично, иногда безадресное, содержащее рекомендацию определенного лица со стороны рекомендующих его организаций,
лиц»; теэссюф наме (скорбное послание) «письменное обращение с выражением скорби», итимат намелери (верительная грамота, рекомендательное письмо) «письменное
заявление, часто предъявляемое лично, иногда безадресное, содержащее рекомендацию
определенного лица со стороны рекомендующих его организаций, лиц»; афериннаме
(грамота) «документ, выдаваемый в награду за успехи в каком-либо деле (Почетная
грамота, Похвальная грамота и др.)»; такъдимнаме (вручение, предпочтение), тешеккюрнаме (почетная грамота), хошкельдинаме (приветственное слово), хайыр хева
намелери (доброжелательное послание развлекательного содержания), мухаббет наме
(любовное письмо). Эту группу лексем мы можем расположить между ядром и ближней
периферией семантического поля, поскольку интегральная сема здесь не только сохранена, но и ярко выражена.
2. К ближней периферии мы относим лексику, в которой семантика сужается, актуальной становится функциональная направленность объекта, который приобретает более
конкретный характер. Сема ′личное′ нейтрализуется, а наводится сема ′официальное′, в
связи с этим расширяются характеристики адресата и получателя, которыми могут быть
и несколько лиц – как физические, так и юридические. Адресат не уточняется. Объект
приобретает значение официального, государственного письма то есть документа: ресми наме (официальный документ) «документ, составленный (изготовленный), выданный или находящийся в обороте государственных (муниципальных) органов, учреждений, организаций и предприятий и отвечающий определенным требованиям»; алиенаме
(высший документ, рескрипт) «письмо государя или вообще владетельного лица на имя
подданного»; низамнаме (устав), «свод правил, регулирующих организацию и порядок
деятельности в какой-либо определённой сфере отношений или какого-либо государственного органа, предприятия, учреждения», шехадетнаме (свидетельство, паспорт)
«документ, удостоверяющий какой-либо юридический факт»; васиетнаме (завещание)
«акт односторонней воли, определяющий судьбу гражданских правоотношений лица на
случай его смерти»; судагернаме (торговый документ), къарарнаме (постановление)
«акт высших органов государственной власти // Акт управления административного
органа, издаваемый на основе правительственных законов и указов»;. векалетнаме (доверенность) «письменное полномочие (документ), выданное какому-либо лицу другим лицом, представляющим интересы последнего перед третьими лицами»; шартнаме (кон219

тракт) «соглашение двух или нескольких сторон о взаимных правах и обязательствах; то
же, что договорённость», ахиднаме (договор), шаднаме (счастливый документ), риджанаме (ходатайство) «индивидуальное или коллективное прошение, подаваемое в орган
/ органы государственной власти или органы местного самоуправления в письменном
виде», джезанаме (санкция) «меры принудительного воздействия, применяемые к нарушителям установленного порядка осуществления хозяйственно-финансовой деятельности», истикбальнаме (акт независимости) «документ, подтверждающий самостоятельность, отсутствие подчинённости, суверенитет»; эмирнаме (приказ) «в административном праве вид акта управления; волевое, властное официальное распоряжение
руководителя, отданное в пределах его должностных полномочий и обязательное для
исполнения подчиненными сотрудниками»; имтиязнаме (привилегия) «исключительное
право, предоставляемое кому-либо в отличие от других; преимущественное право на
разработку, эксплуатацию; преимущество, льгота»; рухсетнаме (письменное разрешение), барышыкънаме (акт перемирия) «временное прекращение военных действий
по соглашению воюющих сторон на всём фронте (общее перемирие) или на отдельном
его участке (местное перемирие). За общим перемирием обычно следует заключение
мирного договора; тиджаретнаме (торговый документ); эфкярнаме (устав) «один из
учредительных документов юридического лица, определяющий порядки»; дюстюрнаме
(кодекс) «синтезированный единый законодательный акт, регулирующий какую-либо
область общественных отношений»; мукавеленаме (соглашение) «неофициальная договоренность или договор, оформленный в виде официального документа, между двумя
или несколькими лицами по поводу взаимодействия, общих действий, платежей, кредитов, поставок, купли-продажи товаров и т.д.»; къабахатнаме (приговор) «процессуальный акт правосудия, решение суда (судьи) о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное
судом первой или апелляционной инстанции»; никяхнаме (брачный договор) «соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения»; насихатнаме
(наставление) «руководство, инструкция (офиц.)».
На стыке ближней и дальней периферий можно расположить лексические единицы,
в семантической структуре которых акцент делается на суффиксоиде -наме – значение
документа здесь сохраняется, но прилагательное уточняет вид, качество документа:
махсуснаме (специальный документ), текрарнаме (повторный документ), азаминаме
(наибольшый документ).
Таким образом, приведенные примеры показывают, что на стыке периферий находятся сложные единицы с -наме, которые образованы по модели «основа прил. + основа
сущ.», а не по привычной модели «основа сущ. + основа сущ.». Поэтому в данном случае происходит только конкретизация качества письма, документа (большой, повторный,
специальный), а новое значение не развивается.
3. Обширный ряд составляют субстантивы с компонентом -наме, обозначающие различные виды печатной продукции, книг, газет, брошюр и открыток. Поскольку в семантике данных единиц отсутствует значение письма как такового, но сохраняется значение
чего-либо написанного, их можно расположить в зоне дальней периферии. Заметим, что
сема ′адресат′ здесь не уточняется. Интегральным семантическим признаком этих суб220

стантивов является ′объем′ (количество страниц), что позволяет классифицировать их
следующим образом:
а) книги и подобная печатная продукция (несколько страниц): салнаме (календарь)
«печатное издание в виде таблицы (табель-календарь) или книжки, где содержится
перечень чисел, дней недели, месяцев (реже годов)»; джиханнаме (атлас) «сборник графической справочной информации (карт, таблиц, диаграмм и т. п.)»; кябус наме (книга
кашмаров (сноведений)); садакат наме (реестр адресатов) «перечень предполагаемых
получателей (письма, высказывания и т. п.)»; адрес наме (адресная книга) «список
мест расположения или нахождения учреждений, организаций, предприятий или лиц»;
«Асма руз наме» (настенный календарь), сефернаме (дневник путешествий): Бабур
наме Ферганалы Бабур мырзанынъ «Бабур наме»синден ве Насралдин Шах хазретлерининъ «Аврупая сеяхат» намесинден маада. [Кроме «Книги Бабура», написанной Бабуром Мырза из Ферганы и «Книгой путешествий в Европу» написанной Насралдином
Шахом… (19.06.1894. № 23. Халь ве маишет-и мемалик-и ислямие)], пенднаме (книга
наставлений): Аналогию с «Гулистâном» имеет ещё довольно сухая «Книга советов»
(Пенд -наме), одноимённая с такой же книгой Аттара; сеяхатнаме (путевой дневник);
вааз наме (книга проповедей).
б) газеты и подобная продукция (одна и более страниц): хавадиснаме (газета) «печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного
раза в месяц», иляннаме (объявление) «официальное извещение о чём-н»; беяннаме (сообщение) «наименьший элемент языка, имеющий идею или смысл, пригодный для общения»;
рузнаме (ежедневная газета) «периодическое издание, как правило непереплетённое, в основном освещающее новости»; хабернаме (новость, газета), беяннаме (сообщение, рапорт
(в газете)); вефатнаме (некролог) «материал, представленный в СМИ по поводу смерти
какого-либо человека»; медхнаме (восхваление, ода) «поэтическое, а также музыкально-поэтическое произведение, отличающееся торжественностью и возвышенностью».
в) открытки (одна (реже две) страница): той даветнамеси (пригласительный на
свадьбу) «вид открыточной продукции, предназначенной для приглашения на свадьбу»;
тебрикнаме (поздравительная).
Таким образом, проанализированная лексика может быть организована по принципу
семантического поля с ядром наме (письмо).
Периферийные зоны представлены лексическими единицами, в структуре которых
происходит нейтрализация ядерного признака и актуализация периферийных сем (в
частности, семы ′объем′ (количество страниц)). Субстантив наме сохраняет значение
«письмо, отправителем которого является физическое лицо».
В результате взаимодействия с субстантивом наме образуются словосочетания махсуснаме (специальный документ), текрарнаме (повторный документ), азаминаме
(большой документ), в которых оба компонента имеют равноправную нагрузку. Некоторые субстантивы, нагрузка в которых падает на оба компонента, перешли в разряд
терминов. Сюда можно отнести все единицы со значением официальных документов:
шехадетнаме (свидетельство + написанный = паспорт, свидетельство о рождении),
векялетнаме (доверенность), шартнаме (договор) и т.д.
Если изначально основа субстантива наме сочеталась с персидскими или арабскими
словами, то в конце XIX – начале XX в. наблюдается реализация ее внутреннего потен221

циала с основами, заимствованными из русского языка: адреснаме (колонка адресата на
конверте).
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СМЫСЛОВОЙ ИНВАРИАНТ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО
МИКРОПОЛЯ ГЛАГОЛОВ ПЕРЦЕПТИВНОЙ СЕМАНТИКИ
(на материале современного английского языка)
В фокусе данной статьи классифицирующие глаголы перцептивной семантики.
Внимание автора сосредоточено на проблеме поиска глагола, значение которого могло
бы охватить микрополе глагольных классификаторов. Идеальным глаголом, по мнению,
лингвистов, выступает глагол со значением ‘воспринимать’. Однако разные языки располагают разными глаголами, претендующими на роль смыслового инварианта микрополя. Для современного английского языка предлагается существительное perception,
которое одновременно выступает супергиперонимом всего лексико-семантического
поля перцептивных признаков
Ключевые слова: глагол, лексико-семантическое поле, перцептивный признак.
The article focuses on classifying verbs of perception. The author concentrates on the
problem of choosing a verb having the meaning that could embrace the whole group of classifying verbs of perception. Linguists consider that an ideal verb to perform such a semantic
role is a verb with the meaning ‘to perceive’. Different languages have different verbs to have
a claim on being the semantic invariant of the verbal field of perception. However, in modern
English it is the noun “perception” that can perform this function as well as to be the semantic
invariant of the lexico-semantic field of perception.
Key words: verb, lexico-semantic field, perceptual properties.
В данной статье рассматривается классифицирующая лексика одного лексико-семантического поля (ЛСП) в современном английском языке – поля перцептивных признаков – в аспекте поиска интегрирующего начала ее организации.
Интерес к перцептивной лексике в когнитивной лингвистике достаточно высок. И это не
случайно, ведь перцепция составляет важную часть жизнедеятельности человека, а, следовательно, знание о способах репрезентации данного фрагмента действительности с помощью
языковых средств может дополнить накопленное человечеством знание о перцепции.
Обратимся к проблеме поиска той лексико-семантической единицы, с помощью которой можно было бы охватить весь уровень классифицирующих глаголов, репрезентирующих семантику восприятия в рассматриваемом ЛСП. Данную задачу ставили перед
собой разные ученые. Так, В.В. Макаров связывал необходимость решения данной проблемы с пониманием размещения данного поля относительно более высоких уровней
лексической системы, где поле чувственных восприятий выступает как иерархически
зависимый элемент от других элементов системы.
Поиск такой величины может быть связан и с необходимостью наречения всего поля
или описания семантики его членов. В любом случае, согласимся, что а) «смысловые
рамки этой величины должны быть шире, чем основные смысловые признаки поля чув© Карапетова Е.Г., 2012
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ственных восприятий» и б) она должна включать в себя сущностные характеристики
всего ЛСП [1: 129]. «Ожидаемая величина – пишет ученый – может быть представлена,
таким образом, в виде смыслового инварианта, содержание которого опирается на типизированные признаки «принятия» вообще (чувственного, мыслительного и т.п.)» [1: 130].
Считается, что функционирование системы восприятия описывается семантическим
примитивом «воспринимать» [2: 39 – 40].
Для латинского ЛСП чувственных восприятий был выделен глагол percipere, претендующий на данный статус. В пользу возможности такого выбора говорит тот факт,
что percipere способен обобщенно выражать общий смысл глаголов чувственного восприятия, который детализируется в разных лексических подсистемах. Однако, не ему, а
глаголу sentire приписывает автор статус «особого лексического средства, наделяемого
признаками главного члена данного лексического объединения. Этот особый член иерархически возвышается над всей лексической группой, выступая в роли ее своеобразного
представителя» [1: 135]. Особенностью этого ведущего члена ЛСП является то, что его
семантические отношения с иерархически зависимыми элементами поля не одномерны
(иерархическое подчинение), а многомерны. Иными словами, в его семантике сосредоточены те смысловые возможности, которые расщепленно представлены в значениях глаголов videre, audire и под., и в процессе функционирования они реализуются, позволяя
sentire употребляться в значениях ‘видеть’, ‘обонять’, ‘ощущать на вкус’ и под. Более
того, sentire способен реализовывать и производную семантику (семантику мыслительных актов, эмоций, волевых актов, этических оценок, органических ощущений) по той
же семантической модели, что и остальные члены поля. Но и этим не исчерпывается
ведущая роль указанного слова. Глагол sentire концентрирует в себе общеполевую семантику, но и имеет сходный с другими членами лексической группировки способ ее
организации: в его семантике обнаруживается такая же дифференциация компонентов
по субъектно-объектным планам.
В русском языке глагол воспринять (восприять) (как и описанный выше латинский
глагол sentire) сохранял свойственную ему семантическую нерасчлененность еще в
XVIII – начале XIX в. Как пишет Н.Ю. Шведова, в качестве отдельных значений представлена вся та смысловая гамма этого глагола, которая в современном языке расчленилась на значения благодаря расхождению и обособлению возможностей семантической
и синтаксической сочетаемости слова. В XVIII в. еще прослеживается очень широкая,
почти свободная семантическая сочетаемость этого глагола – от означения конкретного
физического действия (‘брать’, ‘принимать’) до означения волевого акта (‘решиться’,
‘согласиться’) и до полной утраты собственно номинативной функции: восприять яд в
уста; воспринять полные стаканы; воспринять лиру в руки; восприять письмо от кого;
океан воспринял воды; могила восприняла кого; восприять в гости кого; восприять в
супружество, в жену; восприять под свое покровительство; восприять награду; восприять в рассуждение, во внимание; восприять кого за чужеземца; восприять побег;
восприять начало, рост; восприять участие, сочувствие; восприять что-н. в привычку,
в обыкновение. В современном языке эта смысловая широта глаголом воспринять утрачена. Смысл ‘принять к себе, в себя’ у глагола воспринять – воспринимать присутствует
в обозначениях физического (телесного) ощущения (воспринимать боль, тепло, холод),
чувственного (воспринимать зрительно, на слух, осязать, обонять, ощущать на вкус),
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а также в значении обнаружения, уяснения, понимания, осознания воспринимаемого:
‘воспринять умственно или эмоционально’ (воспринять чьи-н. слова всерьез, увидеть в
чьем-н. поведении недоброжелательство, услышать в чьих-н. словах намек и под.); тем
же смысловым потенциалом обладают глаголы с -ся: восприниматься, ощущаться, чувствоваться, видеться, слышаться, замечаться и некот. др. [3: 243 – 244].
По-видимому, сложность семантики глагола со значением ‘воспринимать’ в разных
языках объясняется тем, что восхождение к абстрактной семантике произошло не сразу,
а в течение очень длительного времени, что позволило глаголу «вобрать» в себя все или
многое, что он обозначал нерасчлененно.
Семантический язык для описания значения слова с обобщающей семантикой ‘воспринимать’ пыталась предложить А. Вежбицкая в связи с решением задачи описания
значения слов to see ‘видеть’, to hear ‘слышать’, to taste ‘ощущать на вкус’, to smell ‘обонять’ и to feel ‘осязать’. Она отмечает, что у всех этих слов есть нечто общее. Этот общий компонент – признак «+восприятие» или «–восприятие». Рассуждая о семантическом различии между данными словами, она указывает на то, что можно постулировать
и другие признаки, такие как «зрительное», «слуховое», «обонятельное», «вкусовое»,
«осязательное». Однако А. Вежбицкая утверждает, что данные ярлыки «произвольны и
лишены какого-либо эмпирического содержания». Более информативным она считает
предлагаемые другими учеными семантические толкования типа: видеть [воспринимать
зрением] или [воспринимать глазами]; слышать [воспринимать слухом] или [воспринимать ушами]; обонять [воспринимать обонянием] или [воспринимать носом]; ощущать
на вкус [воспринимать на вкус] или [воспринимать языком]; осязать [воспринимать осязанием] или [воспринимать телом].
Еще более серьезной проблемой она считает статус понятия «воспринимать». «Я
хочу доказать, – пишет Вежбицкая – что убеждение, в соответствии с которым «воспринимать» является простым, ошибочно, и, кроме того, оказывает парализующее воздействие на семантический анализ» [4: 339]. В качестве направления анализа исследовательница предлагает следующий постулат: «То, что мы «воспринимаем», – это то, что
наши тела сообщают нам о мире» [4: 343]. В ходе дальнейших рассуждений она приходит к выводу о том, что ко всем чувственным впечатлениям примешивается также и воображение. В результате семантическое толкование высказываний, репрезентирующих
аспекты восприятия, может принимать вид:
I (can) smell the scent of violets. ‘Я чувствую запах фиалок’. =
нечто происходит у меня в носу
по причине чего-то, что может быть сказано об этом месте
я могу сказать нечто об этом месте по этой причине
желая быть причиной того, чтобы кто-то был в состоянии вообразить это,
я бы сказал: вообрази, что ты где-то, где есть фиалки, и что нечто происходит у
тебя в носу по этой причине [4: 349].
Мы опускаем детали рассуждений, приводимых А. Вежбицкой, акцентируя внимание на факте сложности самого понятия «воспринимать».
Все вышесказанное подтверждает сложность задачи поиска лексемы, удовлетворяющей требованию быть семантической консолидирующей микрополя глагольных классификаторов в лексико-семантическом поле перцептивных признаков.
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В современном английском языке имеется несколько лексем, которые могут претендовать на статус смыслового инварианта. Это глаголы: to detect, to feel1, to identify1, to
know12, to notice1, to perceive2 и др. Подробный анализ лексико-семантических вариантов, претендующих на статус гиперонима, позволил выявить следующее.
Глагол to detect ‘to notice or discover something, especially something that is not easy
to see, hear etc’ (все дефиниции взяты из словаря Longman Dictionary of Contemporary
English, 2003 [5]), на первый взгляд, может претендовать на данную роль, однако, ступенчатый анализ выводит нас на дефиницию глагола to discover1, в котором имеется
прямое указание на зрительное восприятие, а, следовательно, связывает данный глагол
только с одним модусом перцепции.
Глагол to feel1 ‘to experience a particular physical feeling or emotion’ также при первом
приближении может выступать в роли смыслового инварианта рассматриваемого поля,
но в качестве физического чувства словарь предлагает считать, например, чувство голода, что не вполне удовлетворяет семантике поля.
Глагол to perceive ни в одном из своих лексико-семантических вариантов не может получить статус инварианта. Ср., например, to perceive 1 ‘to understand or think of something
or someone in a particular way’ не содержит прямого указания на участие органов чувств
в процессе восприятия. Данная информация является имплицитной. Аналогично можно
проанализировать глагол to sense1 ‘if you sense something, you feel that it exists or is true,
without being told or having proof’.
Мы понимаем, что дефиниция выступает лишь средством доступа к значению и может иметь недостатки. Но, обращаясь к толкованию рассматриваемых в исследовании
слов, составляющих достаточно обширное лексико-семантическое поле, мы вынуждены
руководствоваться ею во всех рассматриваемых случаях.
Глагол to notice1 ‘if you notice something or someone, you realize that they exist,
especially because you can see, hear, or feel them’, на первый взгляд, раскрывает через свою
дефиницию в наиболее общем виде семантику микрополя глагольных классификаторов.
Кроме того, в указанном словаре приводится пример, описывающий тип восприятия, не
упоминающийся в дефиниции глагола: I didn’t notice any smoke (обоняние).
Однако основным недостатком значения всех отобранных нами глаголов является
то, что ни один из них не охватывает семантику всего микрополя глаголов восприятия,
которые распределены по двум семантическим сферам. Первая семантическая сфера
«Способность к восприятию» описывает восприятие как пассивный процесс, вторая –
«Процесс восприятия» описывает восприятие как активный процесс.
Данный факт позволил нам предложить на роль смыслового инварианта классификаторов лексико-семантического глагольного поля перцептивных признаков в современном
английском языке имя существительное. В микрополе имен существительных-классификаторов такой лексемой мы считаем perception1, наделенной обобщенным значением
[6]. Слово perception1 выступает единицей, задающей все ЛСП «Перцептивные признаки» и своей семантикой охватывает сразу два аспекта ситуации восприятия: субъект-объектный – процесс восприятия (активный или пассивный) и результативный – результат
восприятия (перцептивные признаки). Семантика данного слова может, таким образом,
считаться инвариантной для рассматриваемого класса лексических единиц. Отличие его
толкования (‘the way you think about something and your idea of what it is like’) состоит в
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том, что синтаксически управляющие слова, а в данном определении – их два – являются
так называемыми пустыми словами: way ‘способ’ ‘1 METHOD a method that you use to
do or achieve something’ и idea ‘представление’ ’4 HOW YOU IMAGINE SOMETHING
TO BE an image in your mind of what something is like or should be like’, подходящими для
толкования лексем с самой различной семантикой.
Что касается того факта, что в качестве супергиперонима для микрополя глагольных
классификаторов мы предлагаем имя существительное, то обратимся к рассуждениям
Ю.С. Степанова. Ср.: «Сквозь всю лексику проходит различение имен «предметов» и
имен «процессов», отражающееся в ней как различение «имен» в узком смысле слова
– имен существительных, с одной стороны, и предикатных слов – глаголов и предикативов – с другой…» [7: 48]. Данное различение «универсально по форме, так как в каждом
отдельном языке можно с уверенностью отличить класс имен от класса предикативов,
но в высшей степени относительно по содержанию: то, что в одном языке именуется
как «предмет», в другом может быть поименовано как «процесс». Тому имеются многочисленные примеры. Упомянутый автор приводит в качестве примеров именование дождя как «предмета» в индоевропейских языках и как «процесса» (Ср. «он спускается»)
в американоиндейском языке хупа [7: 49]. Для последнего это не исключение. В том же
языке хупа имеются ряд других слов такого же типа: «он течет» (‘ручеек’), «прикреплено
вокруг него» (‘пояс’) [7: 116].
Вышесказанное позволяет нам считать смысловым инвариантом лексико-семантического микрополя классифицирующих глаголов перцептивных признаков в современном
английском языке существительное-классификатор perception1.
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ДІЄСЛОВА НАДПРИРОДНОГО
ПСИХІЧНОГО ВПЛИВУ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Статтю присвячено дослідженню семантики дієслів психічного впливу (ДПВ) у
сучасній німецькій мові, виявленню закономірностей їхнього структурно-семантичного розвитку і створенню семантичної класифікації. Основну увагу приділено розгляду
лексико-семантичної підгрупи ДПВ зі значенням надприродного впливу та аналізу синонімічних рядів ДПВ, які входять до її складу.
Ключові слова: дієслова психічного впливу, семантична класифікація, лексико-семантична група, синонімічний ряд.
Статья посвящена исследованию семантики глаголов психического воздействия
(ГПВ) в современном немецком языке, выявлению закономерностей их структурно-семантического развития и созданию их семантической классификации. Основное внимание уделено рассмотрению лексико-семантической подгруппы ГПВ со значением
сверхъестественного психического воздействия и анализу синонимических рядов ГПВ,
входящих в ее состав.
Ключевые слова: глаголы психического воздействия, семантическая классификация,
лексико-семантическая группа, синонимический ряд.
The article deals with the semantics of mental influence verbs (MIV) in the contemporary
German language, identifies regularities of their structural and semantic development and
works out their semantic classification. It focuses mostly on the lexical and semantic subgroup
of MIVs with a value of supernatural effects and on the analysis of synonymic number of the
MIVs, being a part of it.
Keywords: mental influence verbs, semantic classification, lexical and semantic group,
synonymic set, componential analysis, semantic role.
1. Дієслова психічного впливу, тим більше дієслова, які позначають надприродний
психічний вплив, ніколи не виділялися й не досліджувалися як окрема лексико-семантична група в німецькій мові. Але такі дієслова досить часто використовуються в мові та
літературних творах, тому доцільними є їх розгляд та семантична класифікація.
1.1. Найповніше теорію впливу представлено в психології та психолінгвістиці, де
описано кілька його різновидів. Вплив характеризується як «процес і результат зміни
індивідом поведінки іншої людини, його установок, намірів, уявлень, оцінок тощо під
час взаємодії з ним» [7: 37]. Другий різновид впливу розуміється як «цілеспрямоване
перенесення руху, інформації чи інших, у тому числі матеріальних, агентів від одного
учасника взаємодії до іншого» [7: 37]. Третій різновид впливу – це навіювання, яке є цілеспрямованим комунікативним впливом на поведінку і свідомість людини, в результаті
якого людина всупереч наявній фактичної інформації визнає існування того, що насправді не існує, або щось робить всупереч своїм намірам або звичкам [7: 37-41].
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1.2. Підгрупа дієслів зі значенням надприродного впливу найбільш пов’язана з таким
різновидом впливу як навіювання. Віра в можливість змінити реальність особливими символічними діями, обрядами й ритуалами була притаманна людському суспільству із давніх
часів. Чародії могли наврочити людині, навести на нього хворобу, навіть вбити. З іншого
боку, подібні лиха можна було усувати чарами і сприяти добробуту, повідомляти силу і невразливість, повертати молодість. Віра в надприродний вплив породила релігію, тому шар
лексики, яка описує надприродні явища, існує в кожній мові і є дуже численним.
1.3. У цьому дослідженні ЛСГ дієслів психічного впливу розуміється слідом за Е. В.
Кузнєцовою як ієрархічна організація, «об’єднання слів однієї частини мови на базі єдиної семантичного ознаки»[5: 87]. Термін «підгрупа» був обраний у традиційному значенні «підрозділ групи»; «синонімічний ряд» розуміється як кінцева одиниця лексичного
дерева, яке об’єднує в собі значення слів, що знаходяться у відносинах безпосередньої
семантичної близькості і відповідають дефініції, яку дав Ю. Д. Апресян: «Синонімами
зазвичай вважаються слова з однаковими або близькими значеннями і сполучуваністю,
яка частково збігається, здатні заміщати один одного в деяких контекстах» [1: 200].
1.4. Як один з основних робочих прийомів дослідження семантики ДПВ в статті використовується метод компонентного аналізу. Цей метод полягає в «дослідженні змістовної сторони значущих одиниць мови», і його метою є «розкладання значення на мінімальні семантичні складові» [4: 233]. Слід підкреслити, що провідною семою ДПВ є
сема впливу, і цей факт дає змогу стверджувати, що ДПВ є каузативними, тому що «сема
впливу притаманна тільки каузативним дієсловам як функціонально-семантичному розряду дієслів» [3: 76-77].
Досвід попередніх досліджень дозволяє визначити актуальність теми цієї роботи,
яка зумовлена тим фактом, що ДПНВ ніколи не виділялися й не досліджувалися як окрема лексико-семантична підгрупа в німецькій мові попри частотність їхнього використання, численність і важливість у базовому лексиконі носіїв кожної мови.
2. Мета статті полягає у виведенні формул тлумачення, аналізі й описі валентністних структур синонімічних рядів (СР), які входять до складу підгрупи ДПНВ, та
створенні їхньої семантичної класифікації в німецькій мові. Об’єктом дослідження є дієслова зі значенням психічного надприродного впливу в німецькій мові. Предмет дослідження: вивчення семантичних особливостей ДПНВ. Матеріал дослідження: лексикосемантичні варіанти (ЛСВ) ДПНВ як найпростіші одиниці (елементи) їхньої смислової
структури в німецькій мові, дібрані шляхом суцільної вибірки з тлумачних одномовних
словників німецької мови [10]. Кількість дібраних ДПНВ становить 51 одиниць, загальна кількість вибірки дієслів, які відносяться до ЛСГ ДПВ, становить 5127 ЛСВ.
3. Основними актантами всіх дієслів є суб’єкт й об’єкт, які, услід за німецьким дослідником Максом Мьоллером [12: 11–19], співвідносяться відповідно зі стимулом (далі
Stim), що позначає джерело сприйняття, та Експерієнцером (Exp), носієм відчуттів і
сприймань, який зазнає істотних змін. До семантичних валентностей другого плану відносяться засіб Med1, інструмент Instr; мета Dest; зміст звернення, наказу, заборони, доНазви типів семантичних валентностей використовуються слідом за Ю. Д. Апресяном: Med (від англ. medium ‘засіб’), Instr (від англ. instrument ‘інструмент’); Dest
(від англ. destination ‘мета’); Cont (content ‘зміст’); Itin (англ. itinerary ‘маршрут’), Loc
(location ‘місцеположення’), Result (англ. result ‘результат’) [2: 125-126]
1
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зволу, примусу Cont; направленість дії впливу Itin; місце Loc; результат Result та інші. До
складу підгрупи дієслів надприродного впливу входить 51 лексико-семантичний варіант
ДНПВ, згрупований у десять СР, кожний СР має назву завдяки своїй інтегральній семі. У
кожному ряді дієслова стоять за ступенем уживаності у мові2. Цифра поряд з лексико-семантичним варіантом дієслова (ЛСВ) позначає номер його значення в словниковій статті
відповідного дієслова у словнику Дуден [10].
3.1. СР ‘Зачарувати’ (9 ЛСВ): verwandeln 1 ‘перетворювати чарами’ (нейтр.);
bezaubern 1 ‘зачарувати/зачаровувати’ (нейтр.); verhexen 1 ‘зачарувати/зачаровувати’ (негат.); verwünschen 2 ‘зачарувати/зачаровувати’ (негат.); verzaubern 1 ‘зачарувати/зачаровувати’ (нейтр.); zurückverwandeln 1 ‘перетворювати чарами в попередній стан’ (нейтр.);
anhexen 1 ‘напустити силою чаклунства’ (негат.); behexen 1 ‘зачарувати/зачаровувати’
(негат.); bestricken 1 ‘зачарувати/зачаровувати’ (негат.). Формула тлумачення СР: X зачаровує Y = ‚особа X усвідомлено за допомогою надприродної сили F3 та виконання певного магічного ритуалу4 R5 психічно впливає на особу Y і каузує її змінити свій фізичний/
психічний стан та/або підкоритися X-ку’. Семи ідентифікації СР: ‘вплив’, ‘каузальність’,
‘направленість на об’єкт’, ‘надприродна сила’, ‘перетворення’, ‘підкорення’. Типовими
значущими префіксами для цього СР є ver- (зустрічається у 4 ЛСВ), що означає «зміну
стану, перетворення в щось» [8: 448]; be- (3 ЛСВ) зі значенням «приведення в будь-який
стан або надання відповідної ознаки» [8: 81]; ver- (3 ЛСВ) зі значенням «зміни стану,
перетворенням» [8: 448]; an- (1 ЛСВ) «надання чогось комусь» [8: 53]; zurück- (1 ЛСВ)
«зворотна дія» [8: 477].
ДНПВ СР ‘Зачарувати’ мають до чотирьох семантичних валентностей: Die böse Hexe
(Stim) verwandelte den Prinzen (Exp) in einen Frosch (Result) mit ihrem Zauberstab (Instr)
[9]. ‘Зла відьма перетворила принца на жабу своєю чарівною паличкою.’. Stim часто є
людиною, твариною, групою людей, нерідко це казкові персонажі або надприродні істоти: Geschöpfe der Nacht verzaubern, Gaukler treiben ihr Spiel mit den Besuchern und Musik
entführt in eine andere Welt [9]. ‘Істоти ночі зачаровують, фокусники грають в свою гру
з публікою і музика уводить в інший світ.’. Exp зазвичай є людиною, твариною або групою людей, або метонімічним перенесенням їхніх позначень: Die Hexe verzauberte die
Königssöhne in Schwäne [10]. ‘Відьма перетворила королівських синів у лебедів.’; Die
Fee verwandeltе die Vögel in Kinder zurück [10]. ‘Фея перетворила птахів назад у дітей.’.
3.2. СР ‘Заклинати’ (7 ЛСВ): austreiben 2 ‘виганяти злого духа’; bannen 1 ‘заклинати’
(позит.); beschwören 3 ‘заклинати, виганяти злого духа’ (позит.); besprechen 4 ‘заклинати,
заговорювати’ (позит.); exorzieren 1 ‘виганяти злого духа’ (позит.); exorzisieren 1 ‘виганяти злого духа’ (позит.); fortzaubern 1 ‘звільняти від чарів’ (позит.). X заклинає Y = ‚особа
X усвідомлено, виконуючи певний ритуал R закляття, психічно впливає на особу Y і
винищує за допомогою надприродної сили F в душі/тілі Y хвороботворні, руйнуючі надприродні субстанції S6, каузуючи Y-ка покращити свій психічний/фізичний стан’. Семи
Вказівки про словникову частотність взято з досліджень корпусу Дудена[11].
Скорочення для змінної F від англ. «force» - сила.
4
Під «ритуалом» традиційно розуміється «кодифікована система дій (у тому числі
мовних), які служать для вираження певних соціальних і культурних взаємин.» [6].
5
Скорочення для змінної R від англ. «ritual» - ритуал.
6
Скорочення для змінної S від англ. «substance» - субстанція.
2
3
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ідентифікації СР: ‘вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на об’єкт’, ‘заклинання’, ‘виганяти’, ‘висвободжати’, ‘злий дух’, ‘хвороба’. Семантичну направленість ряду підтверджено префіксами be- (2 ЛСВ) зі значенням «приведення в будь-який стан або надання
відповідної ознаки» [8: 81] та fort- «значення видалення, усунення чогось» [8: 163]. Дієслова цього ряду є тривалентними: Der Zauberer (Stim) beschwörte einen Besessenen (Exp)
mit Zauberformeln (Instr) [9]. ‘Чарівник магічними формулами заклинає одержимого.‘;
Doch nicht nur Menschen wurden besprochen, sondern auch Tiere: das Vieh im Stall, oder
Hunden und Katzen [9]. ‚Однак не тільки на людей накладали замовляння, але й на тварин: на худобу в стайні, на собак і кішок.’ У ролі Exp ДПВ часто виступають іменники,
що позначають злого духа, диявола, демонів тощо, тобто психічний вплив від Stim направлений безпосередньо на уособлення нечистої сили: Er wollte das Gespenst bannen
[10]. ‘Він хотів вигнати привида.’; Wie besiegt man nun den Teufel? Man exorziert ihn nach
dem Vorbild des Exorzisten Jesus Christus [10]. ‘Як зараз перемагають диявола? Його виганяють за прикладом екзорциста Ісуса Христа.’.
3.3. СР ‘Оживляти’ (5 ЛСВ): beleben 1 ‘воскрешати, оживляти’ (позит.); auferwecken 1
‘воскрешати (позит.), оживляти, будити (з мертвих)’; aufwecken 2 ‘воскрешати, оживляти’ (позит.); wiederbeleben 1 ‘оживляти, повертати до життя’ (позит.); wiedererwecken 1
‘воскрешати, оживляти’ (позит.). X оживляє Y = ‚особа X усвідомлено, за допомогою
надприродної сили F, виконуючи певний ритуал R оживлення , психічно впливає на особу Y і каузуює Y-ка знову жити’. Семи СР: ‘вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на
об’єкт’, ‘надприродна сила’, ‘життя’, ‘повертати’. Сема ‘оживляти’ повторюється і в
префіксах цього СР: be- (2 ЛСВ) зі значенням «приведення в будь стан або надання відповідної ознаки»; auf- значення «початка дії, зміни стану, приведення в будь-який стан
кого-небудь» [8: 72], сполучення двох префіксів auf- + er- , що посилює значення «початка дії, зміни стану, приведення в будь-який стан»[8: 72, 133]; у сполученнях wieder-+ er-,
та wieder-+ be- значення зміни стану посилюється значенням префікса wieder- «відновлення попереднього стану, повторення» [8: 464]. Дієслова цього ряду є тривалентними:
Gott (Stim) hat Jesus(Exp) von den Toten (Itin) auferweckt, so wirst du gerettet werden [9].
‚Бог оживив Ісуса із мертвих, так що врятуєшся й ти.’ З прикладу видно, що роль Stim
виконує Бог, тобто могутня надприродна істота, але Stim може бути й людина або група
людей: Eine dubiose russische Sekte hat den Einwohnern der Stadt Beslan angeboten, ihre bei
dem Geiseldrama im vergangenen September umgekommenen Verwandten wieder zum Leben
zu erwecken [9]. ‘Сумнівна російська секта запропонувала жителям міста Беслана оживити їх загиблих при драматичному захопленні заручників в минулому вересні родичів.’.
Exp цього СР зазвичай є особа зі значенням ‘мертвий’: Aber wir leben und sterben unter
dem Versprechen von Jesus, dass er die Toten auferwecken wird zu einem Leben, in dem es
keinen Tod und kein Leid mehr gibt [9]. ‚Але ми живемо і вмираємо обіцянкою від Ісуса, що
він поверне мертвих до життя, в якому більше немає смерті і горя.’.
3.4. СР ‘Полонити, звабити’ (8 ЛСВ): bannen 2 ‘полонити, звабити’ (негат.); berücken 1
‘зваблювати, полонити’ (негат.); betören 2 ‘полонити, звабити’ (негат.); bezirzen 1 ‘полонити, звабити’ (негат.); umgarnen 2 ‘полонити, звабити, зловити (у свої сіті)’ (негат.);
verlocken 1 ‘заманювати, спокушати’ (негат.); bestricken 1 (перен.) ‘зваблювати, полонити’ (негат.); festbannen 1 ‘зачаровувати, приковувати (увагу)’ (нейтр.). X зваблює Y = ‚особа X усвідомлено/неусвідомлено, за допомогою надприродної сили F, виконуючи певний
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ритуал R, психічно впливає на особу Y і каузуює Y-ка підкоритися X-у і робити щось гріховне‘. Семи СР: ‘вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на об’єкт’, ‘надприродна сила’,
‘підкорення’. Типовими для цього ряду є префікси be- (4 ЛСВ), ver- (1 ЛСВ) зі значенням
приведення в новий стан, fest- (1 ЛСВ) значення «міцного зв’язку, утримання» [8: 160].
Дієслова цього ряду є тривалентними: Und sie (Stim), nach vielen vielen Tränen und vielen
vielen Liedern, steigt, ein verkehrter Orpheus, in die Unterwelt, um den Hades (Exp) mit ihrem
Gesang (Instr) zu betören [9]. ‘І вона, як вже інший Орфей, після багатьох-багатьох сліз і
багатьох-багатьох пісень, опускається в пекло, щоб полонити Аїда своїм співом.’. Роль
Med іноді виконують іменники, синонімічні значенню ‚надприродна сила‘ – шарм, кокетство, чари: Im Gespräch wusste er durch seinen Charme (Med) zu bestricken [9]. ‘У бесіді
він вмів полонити своїм шармом.’.
3.5. СР ‘Проклинати’ (4 ЛСВ): verdammen 1 ‘проклинати’ (негат.); verfluchen 1 ‘проклинати’ (негат.); verwünschen 1 ‘проклинати’ (негат.). X проклинає Y = ‚особа X усвідомлено, за допомогою надприродної сили F, виконуючи певний ритуал R побажання горя,
психічно впливає на особу Y і каузуює Y-ка відчувати страх від можливості кари, муки,
хвороби, смерті’. Семи СР: ‘вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на об’єкт’, ‘надприродна сила’, ‘прокляття’. Усі ЛСВ цього ряду мають префікс ver- (3 ЛСВ) зі значенням
«неправильної або невдалої за своїми результатами дії при основі, утвореної від іменника» [8: 446]: verdammen –der Damm ‘перешкода’, verfluchen – der Fluch ‘прокляття’,
verwünschen – der Wunsch ‚побажання‘. ЛСВ цього ряду є двовалентними, часто із сирконстантом зазначення періоду, який триватиме прокляття: Wir (Stim) werden Euch (Exp)
ein Leben lang (Period) verfluchen [9]. ‘Ми будемо проклинати вас усе життя’. Поширеним
є варіант дієслова у пассивному стані, без використання Stim: Die Sünder(Exp) werden
verdammt [10]. ‘Грішники будуть прокляті.’. У ролі Exp можуть виступати позначення
людей, тварин, або їхніх груп у будь-якої кількості: Aber ob sie den Wolf nun verdammen,
vergöttern oder an ihm verdienen wollen: die Menschen, die ihm nahe gekommen sind, scheinen
ihm verfallen [9]. ‘Але чи проклинають вони вовка тепер, хочуть обожнювати або заробляти на ньому: люди, які наблизилися до нього, потрапляють до нього в полон.’.
3.6. СР ‘Програмувати’: (3 ЛСВ): hypnotisieren2 ‘гіпнотизувати’ (нейтр.);
magnetisieren2 ‘магнетизувати’ (нейтр.); programmieren2 ‘програмувати’ (негат.). X програмує Y = ‚особа X усвідомлено/неусвідомлено, за допомогою надприродної сили F, виконуючи певний ритуал R задання програми, психічно впливає на особу Y і каузуює Y-ка
підкоритися і виконувати якийсь певний порядок дій/установок за наказом Х’. Семи СР:
‘вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на об’єкт’, ‘надприродна сила’, ‘контроль’, ‘програма’, ‘підкорення’. Дієслова цього СР є тривалентними: Der Magnetiseur (Stim) setzt
entweder bewußt oder auch zum Teil unbewußt seine Willenskraft mit der Willenskraft Gottes
in Verbindung und magnetisiert damit (Med) die Leidenden (Exp), wodurch diese gefestigt
und auch gesünder werden (Result) [9]. ‚Гіпнотизер пов‘язує усвідомлено або частково неусвідомлено свою силу волі з силою волі Бога і магнетизує нею хворих, внаслідок чого
вони одужують.‘
3.7. СР ‘Відпускати гріхи’ (2 ЛСВ): absolvieren 2 ‚відпускати гріхи‘ (позит.);
lossprechen 1 ‚відпускати гріхи‘ (позит.). X відпускає гріхи Y = ‚особа X усвідомлено, за
допомогою надприродної сили F, виконуючи певний ритуал R очищення, психічно впливає на особу Y і каузуює Y-ка відчувати висвободження від вини, помилок, недоліків, по232

рушень дією, словом або думкою волі Бога’. Семи СР: ‘вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на об’єкт’, ‘надприродна сила’, ‘висвободження’, ‘гріх’. Дієслова є двовалентними,
іноді з сирконстантами часу: «Ich (Stim) werde Sie (Exp) jetzt (Temp) nicht lossprechen“,
sagte der Beichtiger [10]. ‘»Зараз я не відпущу Вам гріхи», – сказав сповідник.’.
3.8. СР ‘Відлучати від церкви’ (2 ЛСВ): bannen 3 ‚піддавати анафемі‘ (негат.);
exkommunizieren 1 ‚відлучати від церкви‘ (негат.). X відлучає від церкви Y = ‚особа X
усвідомлено, за допомогою надприродної сили F, виконуючи певний ритуал R відлучення, психічно впливає на особу Y і каузуює Y-ка відчувати ізольованість і відмовляє
Y в праві брати участь у житті церкви’. Семи СР: ‘вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на об’єкт’, ‘надприродна сила’, ‘заборона’, ‘ізольованість’, ‘церква’. Префікс exневід’єднувальний префікс запозичених дієслів, надає дієсловам значення ‘видалення,
позбавлення чогось’ [8: 151]. Дієслова найчастіше є двовалентними: Der Papst (Stim)
bannte den Kaiser (Exp). ‘Папа відлучив імператора від церкви’. Уточнюють ситуацію
сирконстанти причини: In Rom wollte man den Popstar für seine umstrittene Bühnenshow
(Cause) am liebsten exkommunizieren [9]. ‘У Римі охоче б хотіли відлучити від церкви попзірку через її скандальне сценічне шоу.’.
3.9. СР ‘Благословляти’ (4 ЛСВ): segnen1 ‘благословляти, освячувати’ (позит.);
weihen1 ‘святити, освячувати’ (позит.); aussegnen2 ‘благословляти, освячувати’ (позит.);
einsegnen1 ‘благословляти, освячувати’ (позит.). Формула тлумачення СР: X благословляє Y = ‚особа X усвідомлено, за допомогою надприродної сили F, виконуючи певний
ритуал R побажання добра, психічно впливає на особу Y і каузує Y-ка відчувати себе
нагородженим божественною благодаттю’. Семи СР: ‘вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на об’єкт’, ‘надприродна сила’, ‘добро’, ‘благословення’. Префікс ein- має значення «інтенсивного впливу на кого-небудь» [8: 118], aus- – «значення прояви дії в повному
обсязі при основах дієслів, що позначають дії людини» [8: 75]. Дієслова є двовалентними: Wieder erscheint Justinian (Stim) und segnet die Menge (Exp) [10]. ‘Знову з’являється
Юстиніан і благословляє натовп’.
3.10. СР ‘Навертати у віру’ (7 ЛСВ): initiieren 3 ‘здійснювати обряд іниціації’ (позит.),
taufen 3 ‘охрестити’ (позит.), bekehren 2 ‘навертати в іншу віру’ (негат.); konfirmieren 2
‘присвячувати в члени християнської громади’ (позит.); konvertieren 2 ‘навертати в іншу
віру’ (негат.); firmen 2 ‚утверджувати в членах християнської громади‘ (позит.). X звертає
у віру Y = ‚особа X усвідомлено, за допомогою надприродної сили F, виконуючи певний
ритуал R навернення, психічно впливає на особу Y і каузує Y-ка відчувати себе приналежним до певної церкви’. Семи ідентифікації СР: ‘вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на об’єкт’, ‘надприродна сила’, ‘навернення’, ‘приналежність’, ‘церква’. Через те,
що латина була і є мовою західної церкви, більшість дієслів цього СР утворені від латинських основ за допомогою префікса суфікса kon- у значенні «спільності, об’єднанні дій»
та суфікса –ieren. Дієслова є тривалентними: Adam Green behauptet, du (Stim) wolltest
ihn (Exp) zu den Scientologen (Result) bekehren [9]. ‘Адам Грін стверджує, що ти хотів
звернути його в саєнтологи.’ Семантична валентність у реченні доповнюється сирконстантом місця: In dieser Kirche (Loc) wäre er gefirmt worden (passiv), zu ihr hätte er eine
besondere Beziehung, ließ er wissen [9]. ‘Як розповідав він, в цій церкві він був конфірмований, до неї у нього було особливе ставлення.’; сирконстантом періоду: Nicht bestreiten
lässt sich offenbar, dass etliche Kinder während ihres heimlichen Klosteraufenthalts (Period)
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getauft worden waren [9]. ‘Очевидно, не можна заперечувати, що кілька дітей під час її
таємного перебування в монастирі були охрещені’; сирконстантом часу: Kurze Zeit später
(Temp) wurde Timm getauft [9]. ‘Через деякий час Тіма охрестили’; сирконстантом умови:
(Leipzig) Jeder gute Christ kann einen Menschen taufen, wenn dieser Mensch für die Taufe des
Geistes fähig ist (Cond) [9]. ‘Кожен добрий християнин може охрестити людину, якщо ця
людина досить дозріла духом для хрещення’.
4. Дослідження дієслівної лексики в рамках лексико-семантичної підгрупи ДНПВ
на матеріалі німецької мови дозволило зробити такі висновки: з 51 ЛСВ ДНПВ 22 мають негативне значення, 6 нейтральне і 23 позитивне; валентність ДНПВ варіюється
від двох до чотирьох; у структурі пропозиції роль стимулу найчастіше відіграє особа
(людина, група людей, тварина); роль експерієнцера теж виконує особа (людина, група
людей). ДНПВ мають наступні семантичні ознаки: семи ‘психічний вплив’, ‘каузальність’, ‘направленість на об’єкт’, ‘надприродна сила’; загальна формула тлумачення:
‘особа X усвідомлено за допомогою надприродної сили F та виконання певного магічного ритуалу R психічно впливає на особу Y і каузує її змінити свій фізичний/психічний стан‘; дієслова цієї підгрупи утворюються за допомогою семантично вмотивованих префіксів зі значенням зміни стану: be- (8 ЛСВ), ver- (7 ЛСВ), an-, auf-, aus-, um-,
los-, ex-, kon- та ін..
Подальшими перспективами розвитку цієї теми є розширений аналіз й опис інших
СР і підгруп, які входять до складу ЛСГ дієслів психічного впливу для створення їхньої
класифікації.
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МІЖЧАСОВІ ТЕМАТИЧНІ УГРУПУВАННЯ
У СКЛАДІ ПОНОВЛЕНОЇ ЗАГАЛЬНОВЖИВАНОЇ ЛЕКСИКИ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена розгляду міжчасових угрупувань у складі поновленої лексики
1990-х років, об’єднаних навколо спільних тематичних груп.
Ключові слова: міжчасове угрупування, поновлена лексика, тематична група.
Статья посвящена рассмотрению межвременных групп в составе обновлённой
лексики 1990-х годов, объединённых вокруг общих тематических групп.
Ключевые слова: межвременные группы, обновлённая лексика, тематическая группа.
The author made an attempt to examine the intertime groups in the Ukrainian language of
1990th connected around the common theme-based groups.
Keywords: intertime group, updated vocabulary, theme-based group.
Механізм дослідження стану лексики будь-якого історичного періоду передбачає
вивчення поновленої лексики . Розгляд міжчасових угрупувань (під міжчасовими угрупуваннями слід розуміти об’єднання, складові компоненти яких мають різні показники
інтенсивності функціонування у складі загальновживаної лексики української мови і мо© Драпак О.З., 2012
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жуть бути: 1) неологізмами, 2) активновживаною частиною словникового складу мови,
3) назвами понять, які відійшли до пасивної словникової групи; 4) активізованою (актуалізованою у вжитку) частиною до досліджуваного періоду пасивної лексики (назвами
застарілих понять і явищ закордонної дійсності, а також діалектною, жаргонною, розмовно-просторічною лексикою)) у складі поновленої лексики досліджуваного періоду,
об’єднаних навколо спільних тематичних груп, а також груп слів із спільними і синонімічними складовими, які не лише утворені у різні історичні періоди, а й належать до різних тематичних систем, є важливою складовою цього процесу. Тому постає необхідність
детального ознайомлення з ними.
У процесі вивчення поновлених слів у складі загальновживаної лексики української
мови 90-х років ХХ століття на основі статистичного матеріалу було виявлено 14 міжчасових тематичних лексичних угрупувань (9 груп релігійних термінів, 2 групи технічних
термінів, 1 група мистецьких термінів, 1 група політичних термінів і 1 група стилістично
нейтральних слів), об’єднаних навколо спільних компонентів:
1) «баптист»:
		
баптист (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
баптист 		
баптист-дисидент (неологізм)
		
євангельський християнин-баптист (неологізм),
2) «Бог» у препозиції:
		
Бог Дух Святий (неологізм)
Бог 		
боговідступник (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду
слово)
		
богомил (неологізм)
		
Бог Отець (неологізм)
		
Бог Син (неологізм)
		
богослов (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
богословський (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду
		
слово)
		
богослов’я (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
богослужіння (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
Богочоловік (неологізм)
		
Богочоловіцтво (неологізм)
		
Богоявлення (неологізм),
3) «вира»:
		
вира (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
вира 		
вира-віра (неологізм),
4) «вір» (ціла основа слова «віра»):
вір 		
вира-віра (неологізм)
		
віра (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
віровизнання (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
віровчення (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
двовір’я (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
одновірний (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
РУНВіра (неологізм),
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5) «дизайн»:
		
дизайн (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
дизайн
дизайнер (неологізм)
		
дизайнерський (неологізм)
		
дизайн-студія (неологізм),
6) «енд» у постпозиції:
		
уїк-енд (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
енд 		
хепі-енд (неологізм),
7) «канон»:
		
канон (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
канонізація (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
канон
каноніст (неологізм)
		
канонічний (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
		
неканонічний (неологізм),
8) «комп’ютер»:
		
комп’ютер (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
комп’ютер
комп’ютерний (неологізм),
9) «конфесі» (ціла основи слова «конфесія»):
		
багатоконфесійний (зафіксоване словниками до досліджуваного
		
періоду слово)
		
конфесійний (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду
		
слово)
конфесі
конфесійно (неологізм)
		
конфесія (неологізм),
10) «патріарх» у препозиції:
патріарх
патріархально-депресивний (неологізм)
		
патріархія (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово),
11) «продюсер»:
		
продюсер (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
продюсер
продюсерський (неологізм)
		
саундпродюсер (неологізм),
12) «радянський»:
		
радянський (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово)
радянський Радянський Союз (неологізм)
		
пострадянський (неологізм),
13) «релігійний» у постпозиції:
		
антирелігійний (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду
		
слово)
релігійний
неорелігійний (неологізм),
14) «явлення» у постпозиції:
явлення
Богоявлення (неологізм)
		
вявлення (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду
слово).
Також виділено 8 груп слів із спільними і 4 групи слів із синонімічними складовими,
237

які не лише утворені у різні історичні періоди, а й належать до різних тематичних систем. Спільні компоненти цих груп:
1) «анти» у препозиції:
анти 		
антидепресант (неологізм, науковий термін)
		
антикомпроматний (неологізм, політичний термін)
		
антипригарний (неологізм, технічний термін)
		
антирелігійний (зафіксований словниками до досліджуваного періоду
		
релігійний термін)
		
антитринітарій (неологізм, релігійний термін)
		
антиукраїнство (неологізм, політичний термін),
2) «брат» у препозиції:
		
братан (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово,
		
жаргонний термін)
брат 		
братолюбство (неологізм, релігійний термін),
3) «мен» у постпозиції:
мен 		
кросмен (неологізм, спортивний термін)
		
супермен (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду стиліс		
тично нейтральне слово),
4) «мобільн» (ціла основа слова «мобільний») у препозиції:
мобільн
мобільна спліт-система (неологізм, технічний термін)
		
мобільний (зафіксований словниками до досліджуваного періоду тех		
нічний термін)
		
мобільник (неологізм, розмовно-просторічне слово),
5) «парт» (усічена основа слова «партія») у препозиції:
парт 		
партійка (неологізм, розмовно-просторічне слово)
		
партія (зафіксований словниками до досліджуваного періоду політич		
ний термін)
		
партократія (неологізм, розмовно-просторічне слово),
6) «супер» у препозиції:
		
супермен (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду стиліс		
тично нейтральне слово)
супер
супермікролітражний автомобіль (неологізм, технічний термін)
		
супер-шоу (неологізм, мистецький термін),
7) «топ»:
топ 		
вело-топ-шоу (неологізм, спортивний термін)
		
топ (зафіксований словниками до досліджуваного періоду побутовий
		
термін),
8) «шоу»:
шоу 		
вело-топ-шоу (неологізм, спортивний термін)
		
супер-шоу (неологізм, мистецький термін)
		
шоу (зафіксований словниками до досліджуваного періоду мистець		
кий термін);
спільна семантика:
1) здатний до переміщення без дротів:
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а) мобільник (неологізм, розмовно-просторічне слово),
б) стільниковий (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово, технічний термін);
2) історичний період в житті України:
а) бандократичний (неологізм, розмовно-просторічне слово),
б) бандократія (неологізм, розмовно-просторічне слово),
в) більшовизація (зафіксований словниками до досліджуваного періоду політичний
термін),
г) більшовицький (зафіксований словниками до досліджуваного періоду політичний
термін),
д) буржуазний (зафіксований словниками до досліджуваного періоду, політичний
термін),
е) гласність (зафіксоване до досліджуваного періоду слово, політичний термін),
є) демократура (неологізм, розмовно-просторічне слово),
ж) застой (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово, політичний
термін),
з) ізм (неологізм, розмовно-просторічне слово),
и) комунсоціалістичний (неологізм, розмовно-просторічне слово),
і) маланчуківщина (неологізм, розмовно-просторічне слово),
ї) новоімперський (неологізм, розмовно-просторічне слово),
й) перебудова (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово, політичний термін),
к) посткомуністичний (неологізм, політичний термін),
л) постперехідний (неологізм, політичний термін),
м) пострадянський (неологізм, політичний термін),
н) прихватизація (неологізм, розмовно-просторічне слово),
о) радянський (зафіксований словниками до досліджуваного періоду політичний
термін),
п) совєтизація (неологізм, розмовно-просторічне слово),
р) соціял-феодалізм (неологізм, розмовно-просторічне слово),
с) сталінщина (неологізм, розмовно-просторічне слово);
3) комуністичний:
а) ВЛКСМ (зафіксований словниками до досліджуваного періоду політичний термін),
б) комсомол (зафіксований словниками до досліджуваного періоду політичний термін),
в) комуніст (зафіксований словниками до досліджуваного періоду політичний термін),
г) комуністичний (зафіксований словниками до досліджуваного періоду політичний
термін),
д) комунсоціалістичний (неологізм, розмовно-просторічне слово),
е) КПУ (неологізм, політичний термін);
4) пересувний:
а) мобільна спліт-система (неологізм, технічний термін),
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б) мобільний (зафіксований словниками до досліджуваного періоду технічний термін),
в) мобільник (неологізм, розмовно-просторічне слово),
г) стільниковий (зафіксоване словниками до досліджуваного періоду слово, технічний термін).
Таким чином, можна стверджувати, що міжчасові угрупування у складі поновленої
лексики досліджуваного періоду об’єднані як навколо спільних, так і навколо різних тем
і містять у своєму складі як спільні, так і синонімічні компоненти. Переважна більшість
міжчасових угрупувань, об’єднаних навколо спільних тематичних груп (9), належить до
складу релігійної термінології, оскільки у 90-х роках ХХ століття спостерігається потужний розвиток цієї частини словникового складу української мови у зв’язку з інтенсивним
входженням релігії до життя українців. На другому місці за кількістю формування у її
складі міжчасових тематичних угрупувань знаходиться технічна термінологія (2 групи)
завдяки значному розвитку технічної науки і впровадженню її досягнень у повсякденний
побут. На останньому місці за кількістю сформованих на її основі відповідних міжчасових тематичних груп містяться: мистецька, політична і стилістично нейтральна групи
слів через відносно сталу динаміку функціонування відповідної лексики у досліджуваний історичний період, як індикатора важливості для україномовного населення України
понять, які вона номінує.
Переважна частина лексичних угрупувань, що належать до різних тематичних груп
і розрізняються за показником інтенсивності використання зі спільними компонентами, об’єднана навколо інтернаціоналізмів (7 із 8), що свідчить про інтернаціоналізацію
української мови досліджуваного історичного періоду. Більша частина об’єднань з синонімічними складниками, що належать до різних тематичних груп і розрізняються за
показником інтенсивності використання (3 з 4), – політична лексика, що свідчить про
важливість теми політики після розвалу Радянського Союзу.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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(Сумы, Украина)

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛЯ ’ЖИЛЬЕ’ КОНЦЕПТА
УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ’ДОМ’ В РУССКОЙ ПРЕССЕ
Стаття присвячена розгляду вербальної експлікації мікрополя «житло» концепту
української культури ’ДІМ’ у сучасній російській пресі. У рамках поля розглядаються добробут, працьовитість, гостинність, практичність, хитрість, збереження традицій,
національна кухня, вираження індивідуальності господаря, уміння створити затишок.
Ключові слова: вербальна експлікація, концепт, концептосфера, ментальна риса,
російська преса, лексема, фразеологізм.
Статья посвящена рассмотрению вербальной экспликации микрополя «жилище»
концепта украинской культуры ’ДОМ’ в современной русской прессе. В рамках поля
рассматриваются благосостояние, гостеприимство, практичность, хитрость, сохранение традиций, национальная кухня, выражение индивидуальности хозяина, умение создать уют.
Ключевые слова: вербальная экспликация, концепт, концептосфера, ментальная
черта, русская пресса, лексема, фразеологизм.
The article deals with the problem of verbal explication of microfield ‘dwelling’ of concept
of the Ukrainian culture – HOME in the modern Russian press. Within the field welfare,
industry, hospitality, expression of individuality of the owner, the ability to create comfort,
practicality, cunning, keeping traditions, national cuisine are considered.
Key words: verbal explication; concept; concept sphere; mental feature; Russian press;
lexeme; phraseological unit.
Дом – это то место, где человек не только живет, но может получить поддержку своим начинаниям, раскрыться эмоционально, быть понятым и т. п., то есть организовать
в соответствии со своими представлениями микромир. Для украинцев «малий гурт»
очень важен, что неоднократно отмечали исследователи национальной ментальности
(см., напр., [1, с. 98 – 99; 3; 4, с. 13]). Целью данной статьи является рассмотрение коцептуального поля ’ЖИЛЬЕ’.
Академический словарь украинского языка представляет следующее толкование лексемы: «Приміщення, пристосоване, призначене для життя людей; дім, оселя // Взагалі
місце для проживання, перебування» [7, Т. ІІ, с. 533]. Дом в значении «жилье» подразумевает, в частности, определенный уровень благосостояния. Украинцы всегда считались
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достаточно хозяйственными, домовитыми, умеющими трудиться и создавать уют
при обустройстве дома – такое мнение о представителях нации сохраняется и поныне,
представляется в контекстах российской прессы с помощью синонимов к прагмеме хозяйственность: «Украинцев, как и прежде, считают трудолюбивыми и хлебосольными, а украинских женщин – красавицами и отличными хозяйками» (Корр. 28.01.10);
«В конце концов дом был закончен… Здесь жили наши строители – украинцы, они
привезли семьи с Украины... Однажды мы приехали сюда, стол накрыт, праздник
какой-то. Говорю: ″Как у вас здесь хорошо и уютно!″» (АиФ 03.09.08).
Часто умение и желание украинцев создать уют презентуется в репортажах об обустройстве дома, становящегося своеобразным выражением души хозяина, проявлением его творческих способностей: «Размалевала я детскую от пола до потолка.
День хожу, второй – …поняла, что перебрала… Все стерла. Буду снова малевать...»
(vokrugsveta. ru/vs/article/2273/); «Взгляд легко вырывал в этом огромном панно [собрание картин хозяина на стене в доме – прим. наше] отдельные мазки, и те завораживали
ничуть не меньше, а даже больше, чем целое. Да, картина на стекле – это совсем не то,
что холст, уложенный под стекло: цвета чистые, сочные, брызжущие» (vokrugsveta.ru/
vs/article/4061); «Расписывание яиц – ритуал праздничный, а потому муж Анны... открыл стоящий у стены фамильный сундук… и достал для жены вышитую белую блузу
и нарядную юбку. Облачившись в выходную национальную одежду, Анна стала еще красивее. …Захватывающий момент – яйцо загорается десятком радуг. Теперь открылась
вся ювелирная работа художницы, безупречная геометрия и цветовая гармония орнамента» (vokrugsveta.ru/vs/ article/2273/).
Наиболее колоритно стремление украинцев обустроить дом отражается в русских
СМИ посредством использования украинских паремий и этнографизмов: «Это давняя традиция украинцев: «Хата – как девка: подмалюй и уже красавица», «Хоч стара
хижка и валится, а от помалевана, то и веселее» – можно было услышать на сельских улицах»; «Ох, и красивы же украинские белобокие хатки с гребешком, выведенным
сверху, скажем, из корешков камыша, и «остришками» – выступами-ступеньками на
ребрах и плоскостях крыши»; «На прощание мастер подарил мне брыль собственного
изготовления. При этом, правда, хитровато подмигнул: ″В рогожину одеться – от
людей отречься″» (vokrugsveta.ru/vs/article/640/); «А в хатах тюльпаны обретали вечность: они светились сквозь растрескавшийся бархатистый лак шкафов и поставцов,
на боках глиняных глечиков и кувшинов, что восседали на припечках и лавках. Они цвели
на юбках, жилетках, рубахах, кожушках, на рукавах и подолах платьев, что вольготно
раскинулись на «грядках» – перекладинах…» (vokrugsveta.ru/vs/article/2601).
Благополучие в доме, по мнению многих украинцев, зависит и от хороших отношений с потусторонними силами [6, с. 5 – 12]. В некоторых корреспонденциях русских
газет и журналов отражена эта черта восприятия мира нацией посредством описания
обрядов с использованием украинизмов: «″Дай, Боже, свитку шиту, а хату крыту″,
– вздыхали селяне, не имевшие крова. Возведение кровли во многих местностях сопровождали обряды. Когда крепились стропила, на них вешали расшитые рушники: чтоб не
было плача в доме и девчата вовремя выходили замуж. А еще кровельщики оставляли
непокрытой часть крыши над сенями: через это отверстие должно вылететь все
злое» (vokrugsveta.ru/vs/article/640/).
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С благополучием и благосостоянием нередко отождествляется понятие счастья [8, с.
119; 5, с. 187 – 193]. К примеру, знаменитая актриса призналась, что считает себя счастливым человеком, аргументировав это следующим образом: «Думаю, что я счастливый
человек. Я избалована нормальной жизнью. Хотя бы потому, что не знаю, сколько у
меня орденов, сколько чашек в доме, сколько банок варенья. И никогда не считала»
(ВМ 21.11.07). Для отражения жизненной философии простых людей широко используются украинизмы-вкрапления: «На одном колодце встретил надпись: «Живеш на свете, робы людям добро, пей холодную воду и не крадь ведро». Все просто. Еще красоту
твори, если можешь. Раньше хаты у нас украшали росписями, печи, сундуки размалевывали. Каждая хозяйка художником была, свой узор имела» (ВС 03/90).
Благосостояние для украинцев – важный маркер при оценивании достижений человека, а трудолюбие считается неотъемлемым атрибутом порядочности, самостоятельности, что и отражается в русской прессе в описаниях людей-тружеников, их образа жизни
часто с помощью украинских паремий, переданных посредством русской графики в соответствии со звучанием в языке оригинала: «Баба Тетяна отдыхает – сидит прямо,
положив на фартук руки. Твердые, в черных порезах и царапинах пальцы… Я видел дивные узоры, вышитые этими руками на рушниках и сорочках. Забот у нее и в хате, и на
дворе, и в огороде – ″хоч криком кричи, а до смерти не переробыш″» (ВС 03/90); «Не
могу не работать! Помимо театра много снимаюсь…» (ВМ 21.11.07) (Ада Роговцева
в ответ на вопрос, зачем она работает по ночам); «″Зробы хату з лободы, а в чужую не
веды″, – говорили в селе. Построить свой дом считалось делом чести каждого мужчины, который обзаводился семьей, своеобразным экзаменом его способностям и умению
самостоятельно вести хозяйство» (vokrugsveta.ru/vs/article/2819/).
Зажиточность украинцев представляется посредством лексем-атрибутов – дорогая
одежда, манто, шуба, машина: «Украинские вкладчики Сбербанка оказались людьми
зажиточными. У сберкасс клубится толпа, одетая в норковые шубы, дубленки, пыжиковые шапки и дорогую кожаную обувь. «Зачем вам 200 долларов, если ваше манто
три тысячи стоит?» – интересуюсь у явно небедной дамы. «Так это ж все накоплено
непосильным трудом, если бы мне все мои сбережения отдали, я бы новую шубу купила″» (Изв. 14.01.08).
Трудолюбие и хозяйская рачительность украинцев представляются в текстах русских газет с неизменными позитивными коннотациями, которые приобретают прагмемы
активность, выгода, бизнес: «Судьба Леси – пример счастливого стечения не очень-то
счастливых обстоятельств. Чтобы прокормить ребенка, занялась рекламным бизнесом. Затем издательской деятельностью. Активная Леся собрала издателей для того,
чтобы решить проблемы, и решила их с выгодой для себя и для всех!» (ВМ 24.09.10);
«″Имидж холдинг″получил разрешение на строительство завода в России. …Это первый завод украинского производителя «Хортица» в России. Бизнес будет построен на
основе новых брендов» (Вед. 20.08.09).
Трудолюбие для украинца неразрывно связано с уважением к традициям, стремлением их сохранять и развивать. Среди факторов, способствующих воспитанию у молодежи
уважения к труду, интереса к традициям родного края, – этнографические фестивали,
дни музеев, ярмарки и т. д., что неизменно вызывает доброжелательный интерес у адресатов русских СМИ, поэтому журналисты прибегают к детальному описанию этноспе243

цифических мероприятий: «″18 травня – мiжнародний день музеiв″. Все услышат
фольклорно-этнографические ансамбли,.. увидят одежду, утварь, плетеную мебель,
мельницы, сукновальни, маслобойни. И праздник прозвучит как хвалебное слово труду,
мастерству...» (vokrugsveta. ru/vs/article/2601/).
В русских СМИ отражается распространенное в России мнение, что трудолюбие
украинцев сочетается с практичностью и хитростью (см. об этом подр. [9, с. 154 –
156]), что и представляется с помощью соответствующих лексем: «Украинцы – народ
хитрый, расчетливый, практичный» (МК
02.10.09) (российский политолог о причинах изменения отношения украинцев к
ведущим политикам). Именно эти качества нации представляются решающими, когда
речь идет о собственной выгоде: «Толпа под дверями сберкассы показала, что украинские женщины старательны, а мужчины – хитры. …Во Львове... толпу пришлось
разгонять силовыми методами. Произошло это прямо на улице Русской, считающейся эпицентром культурной жизни – здесь, кроме сберкассы, расположена культовая
кофейня «Пид синию пляшкою»» (Изв. 14.01.08) (так представлена акция по выдаче
двух тысяч гривен вкладчикам Сбербанка СССР). Русский журналист был чрезмерно
удивлен, узнав, что биостанция «зарабатывает на жизнь» представлениями дельфинов,
что, в свою очередь, вызвало шок у местного жителя, ведь «зарабатывать нужно всем»:
«Биостанции киевская Академия денег не платит, ну а на что жить? Вот теперь Яша
с Малышом [дельфины – прим. наше] аттракционы дают. И мне перепадает. Я тут
плату за стоянку собираю» (ВС 5/99).
В течение довольно длительного времени доверительные отношения превалировали
среди жителей украинского села, не было необходимости прятаться от воров, поскольку
все жили результатами своего тяжелого труда на земле. Эта особенность сохраняется и
по сей день в некоторых селах: «Дверь распахнута, поперек косяка, примерно на уровне
пояса, вставлена палка – это означает, что хозяйки нет в доме, но она здесь, поблизости» (vokrug sveta.ru/vs/article /2819/). С отмиранием прежних традиций и все большей
коммерциализацией отношений между людьми нарушение закона в погоне за прибылью
имеет место все чаще: «Контрабандист вспотел, чем и выдал себя [заголовок]. Белорусские пограничники… задержали гражданина Украины, который пытался провезти
контрабандный товар, надев его на себя. При досмотре на нем оказалось 16 трусов,
четыре спортивных костюма…» (Г 4.08.09).
Украинцев традиционно представляют людьми щедрыми, открытыми, когда вопрос
касается гостеприимства, ведь дом – отражение души хозяев, их отношения к гостю:
«Традиционное украинское застолье можно описать одним словом – щедро» (АиФ
45/07); «Львов – очень интернациональный, очень гостеприимный город. …Люди всегда найдут общий язык. И я знаю, что львовяне безумно гостеприимны. Иначе откуда у
нас столько пивных баров и кофеен?» (ВМ 14.10.05). В названии заметки о результатах
социологического исследования о частоте приема гостей украинцами использован прецедентный текст «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро»: «18,2 % киевлян почти ежедневно принимают гостей; 21,8% - несколько раз в неделю…» (С 12/04)
(слова песенки из мультфильма «Винни-Пух идет в гости» (1971 г.) [2, с. 160]).
Одним из символов надежной крыши над головой, семейного тепла является для
украинцев национальная кухня, что отражается в текстах русской прессы путем ис244

пользования лексем – названий блюд украинской кухни, которые становятся ключевыми словами в контекстах: «Борщ гордость украинца – любого: и академика, и художника, и шахтера и... для всех стопроцентно – украшение его стола и дома, блюдо, которое
утоляет вечную жажду самопознания и самоутверждения. Борщ – это пышность и
разноцветье украинской природы, богатство и мудрость белобоких хаток, наслаждение и утеха их праздников и будней. Борщ – символ надежной крыши над головой,
семейного тепла и согласия» (ВС 02/ 98). В связи с национальной украинской кухней
русские газеты представляют и гостеприимство нации: «Когда к нам в дом приходят
любимые гости, мама всегда готовит свои фирменные голубцы» (С 25.04.10); «Приезжайте к нам на борщ и сало! Правда, я… готовлю очень редко. Зато очень вкусно»
(ВМ 14.10.05) (известные украинки в интервью).
Выходцам из Украины традиционно задается вопрос «любите сало и горилку (вариант: и борщ)?», и ответы наших соотечественников еще раз убеждают, что для украинца
национальная кухня – неотъемлемый атрибут украинского колорита, чувства Родины,
отчего дома, один из способов поддержать душевное равновесие: «Люблю, но только
на территории Украины. Я фанат Украины, своих корней. Я страшный гурман, меня
трудно чем-то удивить» (C 20.03.08) (певец, этнический украинец, прославившийся в
России); «Что такое для украинца борщ? Для обитателей полесских изб и степных
мазанок вопрос этот может прозвучать по крайней мере странно. Дело в том, что
блюдо это воспринимается как нечто, без чего нельзя обойтись, без чего распадается
жизненная цепочка. Как нельзя представить моря без воды, сада без деревьев, так для
украинца нет обеда без миски борща. «Мне хоч шось, абы борщ», – заявляет путник,
переступивший порог украинской хаты. Даже если гостей, кроме борща, ждет множество других вкусных блюд, хозяйка, радушно приглашая к столу, говорит: ″Садитесь
борщуваты!″» (С 2/99) (мнение российского журналиста).
Таким образом, поле ’ЖИЛЬЕ’ концепта украинской культуры ’ДОМ’ отражает
стремление выразить индивидуальность хозяев дома, умение и желание создать уют, достичь благосостояния. Украинцы самобытны, трудолюбивы, домовиты, хозяйственны,
при этом ндивидуалистичны. Спецификой концептуального поля культуры ’ЖИЛЬЕ’
является сохранение традиций в доме, значимость национальной кухни, хитрость и
практичность. Приведенные контексты из материалов русской прессы демонстрируют
значимость наличия своего жилья для носителя украинского типа ментальности.
Неизменные позитивные коннотации в прессе имеют хозяйственность, трудолюбие
украинцев, проявление творческих способностей при обустройстве дома, стремление
упорядочить микромир. Как правило, негативные аксиологические характеристики приобетают контексты, отражающие превалирование частных интересов над общественными.
Использование журналистами слов-концептов, метафорического моделирования,
прецедентных текстов, фразеологизмов, их индивидуально-авторские трансформации
позволяют созать своеобразный колорит «украинскости». Наиболее ярко концептуальное поле ’ЖИЛЬЕ’ представляется в русских печатных текстах посредством украинских
заимствований – вкраплений, этнографизмов, паремий, прецедентных текстов. Широко
используются аксиологическая лексика, тропы, стилистически маркированные лексемы.
Выбор средств зависит от специфики издания и читательской аудитории.
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УКРАИНА НА СТРАНИЦАХ СЛОВАЦКОЙ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
(влияние СМИ на формирование и преодоление стереотипов)
Стаття присвячена певним моментам рефлексії України як самостійної держави
словацькими ЗМІ, зроблено спробу проаналізувати зібраний матеріал, описати його характер і пояснити причини стереотипного сприйняття України в словацькому суспільстві з позицій історичних, культурних і мовних детермінантів; увагу також зосереджено на результатах інформаційної політики словацької преси у зв’язку з формуванням
нових і подоланням чи закріпленням старих культурних стереотипів.
Ключові слова: Україна, інформаційний простір, ЗМІ, стереотипи, рефлексія.
В статье сосредоточиваем внимание на определенных моментах рефлексии Украины как самостоятельного государства словацкими СМИ, пытаемся произвести анализ
предоставляемой нам информации, описать ее характер и объяснить причины стереотипного восприятия Украины в словацком обществе с позиций исторических, культурных и языковых детерминантов; наше внимание обращаем также на результаты
информационной политики словацкой печати в связи с формированием новых и преодолением или укреплением старых культурных стереотипов.
Ключевые слова: Украина, информационное пространство, СМИ, стереотипы,
рефлексия.
The article deals with the certain moments of reflection on Ukraine as an independent
state by the Slovak press, an attempt is made to analyze the collected material, and to describe
its character and explain a stereotypical perception of Ukraine in Slovak society from the
standpoint of historical, cultural and linguistic determinants; attention is also paid to the
results of the information policy of the Slovak press in connection with the formation of new
cultural stereotypes and overcoming or fixing old ones.
Key words: Ukraine, information space, media, stereotypes, reflection.
1 Введение
Человек научился жить в виртуальном мире. Хотя нашему разуму кажется, что нас
окружает объективная реальность, забываем о том, что именно мы эту реальность построили и строим вокруг себя сами, и она полностью зависит от нашего отношения к ней,
которое определено количеством и качеством поступаемой до нашего сознания информации о ее сущности. Одним из существенных факторов, влияющих на формирование
нашего и общего/общественного мнения, являются сегодня преимущественно средства
массовой информации, которые предназначены отражать внешнюю социальную реальность, позицировать индивидуальность в выстроенной общественной реальности. СМИ
конструируют посредством упрощенных, стереотипных и внеконтекстовых информаций
своеобразный символический универсум, упрощенную субъективизированную транс© Адамка П., 2012
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формацию реальности, которая чаще отражает характер СМИ, чем характер окружающего нас мира [см. 1: 10].
СМИ можно понимать как какой-то шлем для существования в виртуальном пространстве – для большинства населения он есть очками, которыми смотрится на проекцию мира, им определяются события, их оценки и эмоции, которые с ними связаны
– определяет наши переживания, чувства радости и опасности; одновременно и контролирует наше поведение и управляет нами (как в компьютерной игре можем двигаться
только в границах ими выстроенного мира) – стремится внушить нам свои идеи, мнения,
точки зрения, собственное видение мира.
В нашей статье хотим с помощью критического анализа журналистского дискурса
коснуться некоторых фрагментов конструирования информационной картины Украины
как самостоятельного государства в словацком медиапространстве1, которая отражает и
меняет существующие, формирует и укрепляет новые стереотипы ее восприятия словацкой аудиторией. Нам понятно, что в рамках статьи невозможно описать всю историю
словацко-украинских отношений последних более двадцати лет. Остановимся только на
некоторых темах, которые у нас очень четко воспринимались, или непосредственно влияли на ситуацию в Словакии.
2 Фрагменты информационной картины Украины
В общем можно сказать, что самостоятельная Украина и политическо-экономические процессы были и до сих пор являются важной частью зарубежных новостей. После
распада Советского союза, чехословацкая пресса уделяла большое внимание проблемам
и событиям, происходящим на постсоветском пространстве, так как они могли очень
чувствительно отразиться на ситуации в центральной Европе. Со второй половины 90ых гг. ХХ в. регистрируем спад информации об украинской внутренней, политической,
социальной и экономической жизни, в результате какой-то закрытости Украины2, она
ушла на второй план. Параллельно этому процессу содействовали преобразования в характере СМИ в Словакии, когда преобладающую роль в составе новостей начала играть
информация о внутренней жизни нашей страны; зарубежные новости стали только дополнением общего облика издания. Большинство статей в это время связано преимущественно с деятельностью мафии и преступностью украинцев. Ситуация кардинально
изменилась во время так называемой «Оранжевой революции», когда сформировался
ряд мифов, которому содействовали и содействуют наши СМИ до сих пор, преимущественно мифу о происходящем с тех пор «бою хороших и плохих сил». Информация об
Украине опять стала почти ежедневной темой.
Исходя из нашего анализа информационного поля связанного с тематикой Украины
и украинцев, мы решили построить его тематическую классификацию только с частичным учетом диахронии описываемых событий. Преобладающее негативное восприятие
Украины (Lajčák: “Najproblematickejším susedom nie je Maďarsko, ale Ukrajina” / Лайчак: «Самым проблемным соседом не является Венгрия, а Украина» – «PRAVDA» от
К проблеме характера словацкой публицистики в конце XX – начале XXI века см. [2: 280-284].
Почти до конца девяностых годов Украина оставалась и на периферии внимания словацкой
политической элиты. До января 1999 г. ни один член словацкого правительства не поехал с официальным визитом в Киев, и наоборот, никто из Киева – в Братиславу.
1
2
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18.7.2012) обусловлено чаще всего чувством опасности в связи с нестабильностью нашего восточного соседа, или нашим собственным негативным историческим опытом; понимание/непонимание некоторых процессов вызвано аналогией с процессами, которые
происходили/происходят в нашей стране.
2.1 «Украина – восточная опасность»
Тема опасности с востока появилась в словацких СМИ сразу после начала так называемого парада суверенитетов в Советском союзе, так как никто не сумел себе представить, как этот процесс на самом деле закончится. Внешняя опасность, тогда еще для Чехословацкой федеративной республики, была вызвана непредсказуемостью дальнейшего
развития событий на постсоветской территории. После референдума о независимости
Украины и фактического провозглашения «незалежной Украины» значительная доля негативной информации сосредоточилась на дальнейшей дезинтеграции на востоке, когда
вопреки договоренностям о СНГ произошел распад единой армии Содружества на национальные армии и из этого вытекающий беспорядок, черный рынок с оружием, рост
криминалитета, активность украинской мафии:
Svet hrozivejší než včera: o rozpade Sovietskeho zväzu / Мир стал страшнее вчерашнего: о распаде Советского союза («Národná obroda» от 10.12.1991).
Kоniec zlý, všetko zlé?3 «Neexistencia» Sovietskeho zväzu vzbudzuje vážne obavy / Конец
плохой, все плохое? ´Несуществование´ Советского союза внушает тревогу («Národná
obroda» от 10.12.1991).
Blížia sa nepokojné roky. Ohlasy na vyhlásenie troch slovanských republík / Приближаются неспокойные года. Реакции на заявление трех славянских республик («Pravda» от
11.12.1991).
Obavy o kontrolu zbraní / Травога вокруг контроля оружия («Verejnosť» от 16.12.1991).
Črtajú sa nové konflikty. Ukrajina ochráni svoj trh pred Rusmi / Намекаются новые
конфликты. Rozpad v nevhodnom čase / Распад в неподходящее время («Smena» от
20.12.1991).
Začínajú nezhody. Ukrajina, Rusko a delenie ozbrojených síl / Начинаются ссоры. Украина, Россия и раздел вооруженных сил («Práca» от 4.1.1992).
С другой стороны, значительная часть населения позитивно относилась к идеям самостоятельности, так как похожие процессы дезинтеграции и движение за полную самостоятельность Словацкой республики, хотя на более спокойном уровне и потому и на более законных основаниях, проходили и в рамках Чехословакии. В отличие от украинской
ситуации распад Чехословакии произошел вопреки желанью большинства населения:
Vitaj, Ukrajina! / Здравствуй, Украина! («Smena» от 4.12.1991).
Kam sa tlačí logika dejín? / Куда прется логика истории? («Verejnosť» от 5.12.1991).
Kar i krstiny. Po dlhej a ťažkej chorobe skonal v Breste Sovietsky zväz / Поминки и крещение. После долгой и тяжелой болезни скончался в Бресте Советский союз («Práca»
от 10.12.1991).

3

Негация словацкой поговорки «Конец хороший – все хорошое».
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2.2 «Украина – рай преступности»
После развала социалистического лагеря, в связи с экономической трансформацией
во всех центрально- и восточно-европейских странах началось сращение экономического и преступного миров. Особенно чувствительным стал украинский элемент в конце
девяностых (до тех пор были украинцы нанимаемые в качестве киллеров), когда хрупкое равновесие между отечественными мафиози и «русскоговорящими» наклонилось в
пользу других и была уничтожена почти вся криминальная элита Словакии (некоторые
предпочли сдаться полиции). Так в девяностые годы появился один из сильнейших стереотипов – «украинец-мафиози»:
Na Slovensko sa tlačí ukrajinská mafia / В Словакию рвется украинская мафия («SME»
от 16.3.1999).
V podsvetí rastie vplyv ukrajinskej mafie / В преступном мире растет влияние украинской мафии («SME» от 29.3.1999).
L. Pittner oznámil,4 že aj v SR pôsobí svetová ukrajinská mafia zvaná Syndikát / Л. Питтнер сообщил, что в Словакии действует мировая украинская мафия под названием
«Синдикат» («SME» от 8.6.1999).
С началом нового века со стабилизацией словацкой экономики было и в содействии с
украинскими органами начато могучее наступление на позиции украинской мафии у нас,
и можно сказать, что была в основном уничтожена.
Говоря о преступности, нельзя не коснуться проблем с контрабандой. Самым популярным товаром черной торговли, который происходит из Украины – это сигареты,
которые в три раза дешевле, чем в Словакии (Predaj pašovaných cigariet prekvitá / Продажа контрабандных сигарет процветает – «SME» от 12.12.2003). В меньшей мере –
алкогольные напитки и бензин. Если сказать правду, то проблема ввоза этих товаров без
таможенного оформления тревожит главным образом государственные налоговые структуры и общественностью воспринимается с нисхождением. Словацкая и украинская
стороны иногда взаимно содействуют пресечению уголовного дела, иногда кажется, что
лишь одна из сторон ему содействует. Ярким примером, который воспринимался, как содействие уголовникам, стало дело с железнодорожным сканером на станции Матьовце:5
Mafia zastavuje vlaky / Мафия останавливает поезда («SME» от 18.8.2009).
Vláda ustúpila pašerákom z Ukrajiny – vypla skener / Правительство пошло на уступки
контрабандистам – выключило сканер («SME» от 19.8.2009).
Skener odhalil pašované cigarety / Сканер обнаружил контрабандные сигареты
(«SME» от 24.9.2009).
Примером кооперации может быть и недавнее громкое дело с подземным тоннелем,
в обнаружении которого (19.7.2012 г.) принимали совместное участие украинская и словацкая стороны:
Ладислав Питтнер – в 1999 г. министер внутренних дел СР.
В июле 2009 г. Украина заявила, что железнодорожные машинисты были облучены таможенным сканером и 18.8. прекратила движение товарных поездов в Словакию. В результате этого
словацкая сторона выключила сканер и начались ручные контроли, пока не прошли повторные испытания сканера. И после испытаний украинская сторона не согласилась на его включение даже на
условях, что перевозить груз будут словацкие машинисты. Спор закончился 14.9., когда сканер был
включен, но только после третьего вагона. После завершения испытаний европейскими техниками
обвинения с украинской стороны потеряли обоснование и сканер начал работать в прежнем режиме.
4
5

250

Pašerácky tunel spájal Slovensko s Ukrajinou najmenej rok / Тоннель для контрабанды
соединял Словакию с Украиной как минимум год («SME» от 19.7.2012).
Slovensko a Ukrajinu spája tunel – pašovali tadiaľ tovar aj osoby / Словакию и Украину
соединяет тоннель – перевозили ним товар и людей («PRAVDA» от 19.7.2012).
2.3 «Украинский национализм»
Одним из конфликтных моментов, на этот раз построенных на исторической основе,
является яркий украинский национализм. Особенно противоречиво в Словакии воспринимается деятельность «бандеровцев», которым уходящий президент Ющенко 21.1.2010
г. присвоил звание Героя Украины. Хотя некоторые оценки активности ОУН и ОПА воспринимаются уже с других точек зрения [3], исторический опыт словаков с ними имеет
свои темные страницы. С одной стороны не простителен террор против других национальностей (в том числе и словаков) на территории Волыни еще до войны, а также хищничество и расистские убийства после войны в 1945 г. (в селах Уличь, Колбасов, Нова
Седлица, Збой). По пути в американскую зону Германии в 1947 г. сотни Хроменко, Бурлака и Бродича также понесли за собой несколько человеческих жизней. С другой стороны, понимаем угнетение украинского народа поляками и русскими/советскими, и его
стремление к независимости, но отвергаем путь к ней любыми средствами и его шовинистический характер (стремление образовать этнически чистое государство). Именно
из-за характера государства и высших ценностей словаки в свое время были способны
отказаться от собственной государственной независимости в Словацком Национальном
Восстании (1944 г.). Поэтому глорификация бандеровцев у нас воспринимается наравне
с глорификацией фашизма, национал-социализма и «людацтва» (словацкая форма национального социализма военной Словацкой республики 1939 – 1945 гг.):
Bandera stále rozdeľuje Ukrajinu / Бандера постоянно разделяет украинцев («SME»
от 15.10.2007).
Belousovová 6 žiada Lajčáka aby reagoval na udelenie titulu Banderovi / Белоусова требует от Лайчака, чтобы отреагировал на присвоение звания Бандере («SME» от 25.1.2010).
Spomienky na nájazdy Banderovcov ešte nevybledli / Воспоминания о наездах Бандеровцев еще живы («PRAVDA» от 31.1.2010).
Стереотип украинца-националиста в словацком обществе укрепляют и информации
о вечных спорах вокруг русского языка, который после недавных законодательных поправок, в определенной степени может употребляться наравне с государственным языком. Непонимание вызвано тем, что у нас такой же закон действует довольно давно и
предоставляет официальный статус языкам национальных и этнических меньшинств,
на территории, где проживает мин. 10% нацменьшинств, в том числе и украинскому, и
русинкому (русины признаются как самостоятельное нацменьшинство):
Tisíce ľudí demonštrovali proti posilneniu ruštiny v Ukrajine / Тысячи украинцев вышли
на демонстрацию против усиления русского языка на Украине («SME» от 17.3.2010).
Ukrajinskí poslanci sa pobili pre jazykový zakon / Украинские депутаты подрались изза закона о языке («PRAVDA» от 24.5.2012).
Ukrajinci protestujú proti ruštine ako oficiálnemu jazyku / Украинцы выступают против русского языка как официального («SME» от 4.7.2012).
6
Анна Белоусова – заместитель председателя Национального совета СР, Мирослав Лайчак –
министер иностранных дел СР.
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2.4 «Украина – нестабильное государство»
Этот стереотип приобрел особую актуальность во время так называемой «Оранжевой революции». До 2004 года политическо-социальные процессы, происходящее на
Украине не вызывали особенного интереса. Вообще воспринималось, что Украина постепенно сближается с Россией и входит полностью в сферу ее интересов. Кроме того и
у нас было достаточно собственных проблем, и большинство «демократической» печати
было направлено на борьбу с авторитаризмом Владимира Мечьяра (премьер-министра
до 1998 г.); после смены власти – на проблемы нашей евроинтеграции и коррупции. Происходящее события в конце 2004 года вызвали огромный интерес, особенно благодаря
своей неожиданности, а также тем, что они выступали как будто бы по аналогии с нашим 1998 г.. Поэтому оценка происходящего постепенно менялась и на страницах печати
широко началась строиться и распространяться (аналогично как во всей Европе) революционная мифология7 – борьбы хороших оранжевых про-западных демократов против
коррумпированных синих про-российских автократов:
Ukrajina si vyberá prezidenta a miesto na mape / Украина выбирает президента и свое
место на карте («SME» от 20.11.2004).
Kyjev je pre Juščenka – oranžový / Киев за Ющенко – оранжевый («SME» от
20.11.2004).
Ukrajina má troch prezidentov naraz / У Украины три президента одновременно
(«SME» от 24.11.2004).
Oranžová revolúcia sa končí / Оранжевая революция кончается («SME» от 28.12.2004).
Но уже тогда появились мнения критикующие односторонность поступаемой информации и то, что за каждым мифом кроется не всегда истинная реальность и «оранжевые» не так уж лучше:
Ukrajinská oranžová revolúcia začína hasnúť / Украинская оранжевая революция начинает тухнуть («SME» от 30.11.2004).
Oranžová revolúcia už mnohým skysla / Оранжевая революция для многих уже закисла
(«SME» от 22.11.2005).
Oranžová opica / Оранжевый запой («SME» от 19.11.2005).
Ukrajina trpko spomína na oranžovú revolúciu / Украина с горечью вспоминает оранжевую революцию («PRAVDA» от 22.11.2006).
В это время также возник яркий миф о разделении Украины на две противостоящее
части – националистический, украинский запад и пророссийский восток:
Kučma: Ukrajina musí zostať jedna / Кучма: Украина должна остаться единой
(«SME» от 30.11.2004).
Západ proti východu / Запад против востока («SME» от 30.11.2004).
Этот стереотип повторяется часто в разных контекстах:
Bandera stále rozdeľuje Ukrajincov / Бандера постоянно разделяет украинцев
(«PRAVDA» от 1.2.2010).
7
Реальность, которую строят СМИ, образованна высказываниями, которые состоят из знаков,
которым присущи три плоскости – денотации, коннотации и мифа. Денотацию понимаем как прямое показание на означаемое, к обобщеному представлению об означаемом. Коннотация развивает
основное значение знака о ценностном размере, ссылается на отношение к означаемому и чувства,
которые он вызывает. Если некоторые коннотации получат статус общественного согласия и станут
образцом для подражания, они превратятся в миф [ср. 4: 134-136].
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Zákon o ruštine rozdelil Ukrajinu / Закон о русском языке разделил Украину («SME»
от 5.7.2012).
Ukrajina volí medzi Západom a Východom / Украина выбирает между Западом и Востоком («SME» от 25.3.2006).
Ukrajina: západ a východ sa zmierujú / Украина: запад и восток мирятся («SME» от
4.8.2006).
После эйфории «Оранжевой революции», которую наши СМИ понимают как начало новой украинской истории, оказалось, что внутри самой оранжевой команды много проблем и что кроме новых ориентиров во внешней политике с ориентацией на ЕС
и НАТО, они одинаково коррумпированы, связаны с олигархическими группами и их
единственной целью является остаться у власти. После восьми с лишним месяцев началось противостояние «икон революции» – президента Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко, которую он уже в сентябре отстранил от должности (Juščenko
rozpustil vládu, nebola tímom / Ющенко послал правительство в отставку, не было командой – «PRAVDA» от 8.9.2005; Júlia Timošenková odpúšťa, no nezabúda / Юлия Тимошенко
прощает, но не забывает – «PRAVDA» от 9.9.2005). После выборов в марте 2006 г.
(Oranžových revolucionárov čaká prehra / Оранжевых революционеров ждет поражение
– «SME» от 9.3.2006; Modrá, či oranžová? Kto zostaví ukrajinskú vládu? / Синие или оранжевые? Кто сформирует украинское правительство? – «SME» от 27.3.2006) президент
предпочел в председателя правительства своего конкурента (Ukrajinu povedú bývalí rivali
z oranžovej revolúcie / Украину будут вести бывшие противники с времен оранжевой революции – «SME» от 4.8.2006; Prezident vyberal z dvoch možností, obe boli zlé / Президент
выбирал из двух возможностей, обе были плохие – «SME» от 4.8.2006), чтобы в начале
2007 г. его тоже отстранить от должности (Ukrajina zažíva obrovské pouličné nepokoje /
Украина переживает громадные уличные волнения – «PRAVDA» от 1.4.2007; Ukrajina
sa na ulici háda o moc / Украина на улицах спорит за власть – «SME» от 2.4.2007). После
досрочных выборов в сентябре 2007 г. на короткий срок возобновилась «оранжевая коалиция» (Druhý pokus vyšiel, Tymošenkovú zvolili / Вторая попытка оказалась успешной,
Тимошенко избрали премьером – «PRAVDA» от 18.12.2007), которая в сентябре 2008 г.
опять «обанкротилась» (Oranžová koalícia sa znovu rozpadla / Оранжевая коалиция опять
развалилась – «SME» от 4.9.2008; Ukrajina kráča k ďalším predčasným voľbám / Украина
идет к новым досрочным выборам – «PRAVDA» от 8.10.2008). Как Ющенко, так и Тимошенко время от времени были способны договориться один против второго и с ясными
идейными противниками (Juščenko tlačí, Tymošenková tiež / Ющенко жмет, Тимошенко
тоже – «PRAVDA» от 14.10.2008; Kujú v Kyjeve veľkú dohodu / Куют в Киеве большой
сговор8 – «PRAVDA» от 2.6.2009). Ситуация будто бы успокоилась после президентских
выборов 2010 г., когда в президенты был избран Виктор Янукович, который пользуется
поддержкой Верховной Рады Украины:
Zapadá hviezda Viktora Juščenka, niekdajšej ikony oranžovej revolúcie / Закат звезды
Виктора Ющенко, бывшей иконы оранжевой революции («PRAVDA» от 13.1.2010).
8
Статья о временной кооперации Тимошенко и Януковича по реконструкции украинской конституции, отнимающей у президента большинство полномочий и формирующей модель парламентской демократии.
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Ukrajina sa vyfarbila!9 Oranžovú strieda modrá, Juščenka Janukovyč / Украина раскрасилась! Оранжевую сменяет синяя, Ющенко Янукович («PRAVDA» от 8.2.2010).
Tymosenková pochováva oranžovú revolúciu / Тимошенко хоронит оранжевую революцию («PRAVDA» от 14.2.2010).
Непонимание происходящего в период с 2004 г. по 2010 г. происходит из-за различий
в политических системах наших государств, особенно из-за роли президента в системе
государственной власти – пока у нас президент является только протокольной фигурой,
на Украине у него в отношении исполнительной власти значительно больше полномочий. Также формирование коалиционного большинства в Верховной Раде Украины
руководится многими «странными» правилами (что дает президенту возможность распускать парламент и в курьезных ситуациях, как это напр. было сделано в апреле 2007 г.
из-за перехода нескольких депутатов из партии президента в партию премьер-министра).
2.5 «Украина – нестабильный экономический партнер»
Хочу обратить внимание еще на один значительный фактор, который очень негативно отразился на восприятии Украины в словацком обществе. Во время правления
оранжевых ухудшились отношения Украины с Россией, которые принимались у нас как
понимаемая жертва в пользу приближения Украины к европейским и трансатлантическим структурам. Наши СМИ распространяли информацию о некоторых противоречиях в этих взаимоотношениях – политических и экономических. Когда споры вокруг
Черноморского флота (Ukrajina už nechce Rusov na Kryme / Украина уже не хочет русских в Крыму – «PRAVDA» от 26.9.2008) не вызывали слишком бурной реакции, то так
называемая «газовая война 2009 г.»10 уже коснулась экономической и энергетической
безопасности Словакии. Хотя до и во время энергетического кризиса в наших СМИ не
перекладывалась вина только на украинскую сторону (действовал еще миф о хорошей
оранжевой команде), но и на российскую, в обществе сформировалось мнение (как о том
свидетельствуют дискуссии и комментарии) о ворующих украинцах11. Также и политическая репрезентация нашей страны поддерживала мнение, что виновником такой ситу9
Словацкий глагол „vyfarbiť“ употребляется в значении «раскрасить» и в значении «разоблачиться, открыться, выявиться, показаться».
10
«Газовая война» между Россией и Украиной вспыхнула 1.1.2009, когда Россия прекратила
поставки газа на Украину из-за неподписания новых газовых контрактов, так как Украина не согласилась с повышеными ценами. В связи с понижением объема заказчики Газпрома не получали заказаные объемы газа из транзита через территорию Украины. Россия обвинила Украину в хищении
газа для европейских потребителей и призвала экспертов на пограничную станцию перекачки. Те
не были способны (думается, что из-за политических соображений, так как большинство было из
стран, которые поддерживали в даном споре украинские руководство) возложить ответственность
ни на одну сторону. Словакия очутилась на грани энергетического кризиса, некоторые предприятия
прекратили работу и появилась возможность опять ввести в эксплуатацию только-что выключенну
атомную станцию Ясловске Богунице. Кризис закончился 18.3. подписанием новых газовых соглашений В. Путином и Ю. Тимошенко.
11
Кстати, стереотип украинец – вор и обманщик бытует в словацкой среде еще с советского
времени и был особенно силен в девяностых в связи с мафией и гостарбайтерами с востока. Тема
низкооплачиваемых работников постепенно из словацких газет ушла в силу того, что мы сами уезжали работать за границу. Поэтому стереотипы возникшие напр. в Чехии в отношении украинцев, в
словацких СМИ не регистрируем [см. 1: 34-40].
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ации является исключительно Украина (которая отказывалась платить рыночные цены,
так как мы); цитирую слова нашего премьер-министра, который решал этот конфликт
прямо в Киеве и без дипломатического красноречия заявил украинской стороне, что «нас
не интересуют Ваши отношения с Россией!», мы хотим свой газ. Хотя, в конце концов,
все закончилось благополучно, но с тех пор в конце ноября у нас всегда возникает вопрос
о надежности поставок энергоресурсов через Украину:
Ukrajina kradne plyn určený pre Európu tvrdia Rusi z Gazpromu / Украина ворует газ
предназначенный для Европы, утверждают россияне из «Газпрома» («PRAVDA» от
3.1.2009).
Rusko aj Ukrajina tvrdia, že oni nie sú na vine / Россия и Украина утверждают, что
они невиноваты («SME» от 7.1.2009).
Ukrajina stráca podľa Fica dôveru / Фицо: Украина теряет доверие («PRAVDA» от
14.1.2009).
Ficova misia bola úspešná, za spor môže Ukrajina, myslí si Čarnogurský12 / Миссия Фицо
была удачной, виновник спора – Украина, думает Чарногурски («PRAVDA» от 16.1.2009).
Barroso13: V priebehu týždňov môže prísť ďalšia plynová kriza / Барросо: Через несколько недель может наступить новый газовый кризис («SME» от 19.6.2009).
Koniec medových týždňov. Moskva a Kyjev sú na prahu plynovej vojny / Конец медового
месяца. Москва и Киев на гране газовой войны («PRAVDA» от 12.8.2011).
3 Заключение
В виртуальном пространстве, которое выстраивается вокруг массовой аудитории
словацких СМИ, картина Украины складывается с множества стереотипов и мифов, как
Жозе Мануэль Барросо (José Manuel Barroso) – председатель Европейской коммисии.
о государстве, так и об украинской нации в целом и видных личностях в отдельности.
Стереотипы играют не только негативную роль, так как они являются составной частью
нашего мышления и способствуют быстрой и эффективной ориентации в окружающем
мире. Проблематичными они становятся, когда это обобщенное мнение воспринимаем
как что-то вечное и неизменное, как автоматический признак, который присущ каждой
личности из данной национальной или этнической группы без учета ее индивидуальных
качеств. Украина на страницах нашей периодики рисуется разнообразно, но в большинстве случаев информация носит негативное содержание. К счастью, отношение словацкого общества к Украине и украинцам не зависит только от информации, которую навязывает СМИ.
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МОВЛЕННЄВІ ПРИЙОМИ ТА ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧА
У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
У статті зроблено спробу проаналізувати мовленнєві прийоми та засоби впливу на
споживача у німецькомовному туристичному рекламному дискурсі.
Ключові слова: туристичний рекламний дискурс, мовленнєвий вплив, логічна та
емоційна аргументація.
В статье анализируются приемы и способы речевого воздействия на потребителя
в немецкоязычном туристическом рекламном дискурсе.
Ключевые слова: туристический рекламный дискурс, речевое воздействие, логическая и эмоциональная аргументация.
The article deals with receptions and methods of the speech influence on the consumer in
German tourism advertisement discourse.
Key words: tourism advertisement discourse, speech influence, logical and emotional
argumentation.
Інтерес сучасної лінгвістики до рекламних текстів туристичного характеру викликаний тим, що глобальне розширення сфери туризму, яка характеризується тимчасовим
і добровільним пересуванням людських потоків в інше географічне, природне та соціокультурне середовище з метою здійснення подорожі, стало однією з найсуттєвіших тенденцій світового розвитку другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Проблема вивчення туризму носить міждисциплінарний та багатоаспектний характер. Слід наголосити
на тому, що саме дискурс та комунікація є тими призмами, крізь які слід розглянути
феномен туризму [1: 5], тому тема, яка досліджується, є досить актуальною. Туристичний рекламний дискурс – це сукупність дискурсивних практик, що реалізуються у
рекламі туристичних послуг, спрямованих на (потенційного) туриста як адресата реклами туристичних послуг. Аналізу рекламного дискурсу присвячене широке коло робіт у
зарубіжній та у вітчизняній лінгвістиці [2; 3; 4; 5; 6], проводилися дослідження туристичного рекламного дискурсу на прикладі англійської, французької та російської мов [5;
7; 8], проте наукове осмислення багатьох проблем сучасного рекламного дискурсу все
ще суттєво відстає від рекламної практики, що бурхливо розвивається. Предметом даної
статті є туристичний рекламний дискурс у сучасній німецькій мові. Об’єктом нашого
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дослідження виступають мовленнєві прийоми та засоби впливу на споживача у німецькомовному туристичному рекламному дискурсі.
Стрімкий розвиток туризму зумовлений потребами сучасної людини, а саме, пізнавальними, духовними, потребами у самореалізації. Туризм також виступає як сфера
надання послуг з психологічного розвантаження та збагачення чуттєво-емоційних боків
внутрішнього світу людини. Туристичні подорожі сучасної людини вважають світським
еквівалентом священних святкувань, що розділяли час у традиційних культурах на два
періоди – сакральний час свята та профанний час повсякденних обов’язків [9: 21– 36].
Туризм сприяє виявленню, вивченню, співставленню національних характерів, ментальностей, архетипів різних народів. Туристичний дискурс конструюється із уривків культурних міфів, сучасних ідей, модних тенденцій та вічних цінностей [ 10].
Інтенсивний розвиток туризму у наш час багато в чому завдячує рекламі, яка стимулює бажання, переконує споживача у необхідності придбати той чи інший туристичний
продукт. Якщо під дискурсом розуміти «текст, занурений у життя», то для реклами є
актуальним саме дискурсивний підхід. Цікавим є той факт, що слово «дискурс» вперше
було вжите вченим 3. Херрісом у статті, присвяченій аналізу мови реклами. Сучасна
реклама з її потужним потенціалом впливу керується знаннями особливостей людської
психіки. Тільки усвідомлюючи основні мотиви та потреби, які впливають на прийняття
покупцем рішення, рекламіст може здійснювати маніпулятивний вплив, пропонуючи покупцю те, що йому необхідно, а деколи змушуючи його повірити в те, що саме той чи
інший продукт є для нього життєво необхідним.
Уся мотиваційна сфера поєднує різноманітні внутрішні причини поведінки, такі, як:
мотиви, потреби, цілі, бажання, інтереси, цінності, смисли. Для досягнення поставлених
цілей у рекламному туристичному дискурсі використовуються різноманітні прийоми
та засоби мовленнєвого впливу на споживача: експлуатація мотивів і потреб, важливих
для адресата; логічна та емоційна аргументація; об’єктивація значущих для даного типу
дискурсу концептів, метафоричних моделей та інші, які отримали широке висвітлення у
дослідженнях аргументації та маніпуляції у рекламі. [3; 6].
У процесі пізнання, оздоровлення або пригод турист планує отримати позитивні
емоції. На думку філософів, пізнання починається із здивування [11: 417]. Можна припустити, що адресант німецькомовного туристичного дискурсу використовує чисельні
лексичні одиниці, які передають здивування, враження, емоції (наприклад, faszinierend
schön, beeindruckend, ein unvergleichliches Denkmal, ein magischer Ort) з метою активізації
процесу сприйняття пропонованої адресату інформації.
Вважають, що основою будь-якого рекламного дискурсу є аргументація, яка поділяється на логічну та на емоційну [ 6 ]. Аргументацією у туристичному рекламному
дискурсі називають особливий тип мовленнєвої діяльності індивіда, який реалізує мовленнєвий вплив на адресата з метою отримання від нього самостійного рішення щодо
необхідності/ бажаності / можливості отримання туру або турпослуги [8: 161- 162 ]. Аргументація впливає на адресата через саму організацію дискурсу, тому є поширеним погляд на аргументацію, як на певний спосіб організації тексту.
Логічна реклама апелює до розуму і актуалізує корисні якості товару, його переваги
та вигоду, а також орієнтується на спільні цінності та їхні ієрархії в системі адресант
– адресат. Як правило, у рекламному дискурсі відбувається посилання на загальнолюд257

ські цінності, які займають однакові щаблі в ієрархіях цінностей різних народів. Автори повідомлень туристичного рекламного дискурсу апелюють до таких цінностей, як:
гостинність, стабільність (безпека), інформація, толерантність, повага, мобільність, консерватизм, традиційність, навчання, природна та культурна спадщина, та інше [8: 140].
Крім загальнолюдських, для аргументації важливі також етнічні цінності, пов’язані
з особливостями національного менталітету і темпераменту.
Емоційна реклама впливає на почуття і спрямована на створення привабливого образу, гарного настрою, до емоцій. Емоційна аргументація часто описується як навіювання. Навіюючи певну думку, суб’єкт впливу апелює до емоцій об’єкту, до його мотивів,
намагаючись привести його у необхідний емоційний стан. Одним из засобів переконання
та емоційного впливу у сучасному німецькомовному туристичному рекламному дискурсі виступають тропи (епітети, порівняння, метафори ті інші), так як вони привертають
увагу та посилюють сприйняття інформації.
Sri Lanka - strahlendes Paradies im Indischen Ozean (Clever Reisen, 2011, № 4, с. 53)
Шрі Ланка – сяючий рай у Індійському Океані
Ein Kloster, so groß wie ein Kleinstaat (Merian, 2011, November, c.47)
Монастир, такий великий, як маленька держава
Характерним для туристичного рекламного дискурсу є також звертання до таких
емоційних аргументів, як ілюстрації, які представлені полікодовими, креолізованими
текстами туристичних проспектів та брошур [8: 164 ].
Логічна та емоційна аргументація може бути представлена експліцитно та імпліцитно. Передбачається, що імпліцитна інформація належить до загальновідомого фонду
знань та (або) одразу приймається адресантом на віру. Висловлювання з імпліцитним
компонентом чинять прихований вплив на знання та думки адресата реклами і виступають особливо ефективними засобами маніпуляції.
“ Wer nicht in Ägypten war, hat nicht die Tiefe der Welt erfahren. Ägypten ist das A und O
aller Reiseerfahrungen“ (Clever Reisen, 2011, № 4, с. 3)
«Хто не був у Єгипті, той не пізнав глибини світу. Єгипет – це альфа та омега усіх
досвідів подорожі»
Цим реченням автор стверджує, що не побувати у Єгипті означає позбавити себе
чогось, що є екзистенційно важливим для кожної людини.
Одним із ефективних засобів введення імпліцитної інформації виступають також
питальні конструкції.
Reisen. Weite? Tiefe! Erleben Sie ein Land in seiner ganzen Vielfalt- Kultur und Geschichte,
Märkte, Strände und die Menschen.
Подорожувати. Далі? Глибше! Пізнайте країну у всьому її різноманітті – культура
та історія, базари, пляжі та люди (Geo 2003, Januar, c.61)
Інтенцією рекламодавця є не тільки проінформувати читача, але й звернути його
увагу на важливість придбання цього товару, цей результат досягається шляхом використання питальної конструкції, яка одразу привертає увагу до рекламного оголошення.
Отже, оскільки почуття, емоції, оцінки, красномовство посилюють переконливість
мовлення, а логічна аргументація має більш сильний та тривалий вплив на свідомість
та поведінку людей, то у туристичному рекламному дискурсі у сучасній німецькій мові
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використовуються різноманітні комбінації переконання та доказів (логічна та емоційна
аргументація), які мають великий вплив на адресата.
У рекламі знаходить відображення і персоносфера відповідної культури. За вживання прецедентного імені у комунікації апеляція відбувається не до денотату, а й до набору диференціальних ознак імені і конотацій тої прецедентної ситуації, з якою дане ім’я
пов’язане. Цей набір ознак та конотацій є варіативним, однак усі інваріанти, як правило,
є знайомими для представників лінгвокультурного суспільства, і саме завдяки цьому відбувається взаєморозуміння між адресантом та адресатом. Використання прецедентних
імен є звичним для багатьох типів реклами, але особливо часто це відбувається у туристичній рекламі, наприклад акцент може робитися на тих чи інших історичних особистостях з тими чи іншими містами та країнами.
Agatha Christie und Winston Churchill waren hier; dem Schriftsteller Lawrence Durell
haben Bett und Bar so gefallen, dass er gleich mehrere Monate blieb (Merian, 2011, November,
с. 116).
Тут були Агата Крісті та Уїнстон Черчілль; а письменнику Лоренсу Дарреллу настільки сподобалось проживання та бар, що він залишився ще на декілька місяців.
Інтенція рекламного дискурсу реалізується також через не просто позитивну, а максимально позитивну оцінку. Засобами вираження такої оцінки є суперлативи та лексичні
вказівки на максимальний ступінь вираженості ознаки, а також характеристики товару
як унікального, ексклюзивного, ідеального та досконалого.
Ägypten ist nicht einfach nur ein Land in Nordafrika. Ägypten ist ein ganzer Kosmos für
sich (Clever Reisen, 2011, № 4, с. 3).
Єгипет – це не просто країна у північній Африці. Єгипет – це справжній космос.
Vietnam – ein asiatisches Märchen (GeoSaison, 2011, November, с. 3).
В’єтнам – казка Азії.
Одним із засобів, що охоче використовується у рекламі, є апелювання до національних стереотипів, що має на меті підкреслити якість товару у висловленнях, що містять
оцінку.
Ein rustikales Bistro, das dabei aber so zauberhaft ist wie di Wirtin Mme Catusse selbst
(GeoSaison, 2011, November, с.82)
Бістро у сільському стилі, але у той же час ністільки чарівне, як і господиня мадемуазель Катусс.
Автор цього рекламного оголошення, характеризуючи французьке бістро, апелює також до стереотипу «француженки – чарівні».
Туристичний рекламний дискурс у сучасній німецькій мові ґрунтується на логічній
та емоційній аргументації, яка може бути представлена експліцитно та імпліцитно. Одним із ефективних засобів введення імпліцитної інформації виступають питальні конструкції. У даному типі дискурсу знаходить відображення також персоносфера німецької
культури, охоче використовується апелювання до стереотипів. Найважливіша інтенція
рекламного дискурсу реалізується через максимально позитивну оцінку.
Одним із перспективних напрямків подальшого дослідження вважаємо ґрунтовне
дослідження когнітивного аспекту німецькомовного туристичного рекламного дискурсу.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 82-31

Бовсунівська Т.В.
(Київ, Україна)

МОДИФІКАЦІЇ РОМАНУ-ЕКФРАСИСУ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті розглядаються різні модифікації роману-екфрасису. Поруч із класичними і
давно сформованими його жанровими варіаціями, а саме – живописною, архітектурною
та музичною з найбільш характерними сучасними трансформаціями, заснованими на
нових технологічних можливостях, приділено увагу таким формам як роман-фотографія, кулінарний роман. Факторами, що провокують розвиток екфрастичного роману в
сучасній літературі названі: 1) розширення сфери мистецтва за рахунок розгалуження
видів та освоєння їх у літературі, 2) синкретизація як характеристика сучасної свідомості, 3) різнорідність естетичного цілепокладання внаслідок розвитку когнітивної
сфери людини, 4) зміна манери читання та писання за рахунок різних форм віртуалізації.
Ключові слова: роман-екфрасис, мімесис, метексис, синкретизація, жанр, радикальна репрезентація, смак, фотографія, жанрова модифікація.
В докладе рассматриваются различные модификации романа-экфрасиса. Наряду с
классическими и давно сложившимися его жанровыми вариациями, а именно – живописной, архитектурной и музыкальной с наиболее характерными современными трансформациями, основанными на новых технологических возможностях, уделено внимание
таким формам, как роман-фотография, кулинарный роман. Факторами, провоцирующими развитие экфрастического романа в современной литературе названы: 1) расширение сферы искусства за счет выделения и освоения новых видов, 2) синкретизация
как характеристика современного сознания, 3) разнородность эстетических целей произведения, связанная с развитием когнитивной сферы, 4) изменение манеры чтения за
счет разных форм виртуализации.
Ключевые слова: роман-экфрасис, синкретизация, жанр, мимесис, метексис, радикальная репрезентация, вкус, фотография, жанровая модификация.
The report examines the different modifications of the ekphrastic novel. Ekphrastic novel
has classical and the long-established genre variations: painting, architecture and musical.
The paper deals with the most characteristic of modern transformations, which are based on
new technological opportunities, studied photography and novel culinary affair. Factors which
cause the ekphrastic novel in modern literature are the following: 1) the expansion of art
through the provision and development of new type, 2) syncretization as characteristics of
modern consciousness, 3) the diversity of aesthetic purposes of works connected with the de© Бовсунівська Т.В., 2012
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velopment of cognitive sphere, 4) changing the manner of reading through various forms of
virtualization.
Keywords: ekphrastic novel, syncretization, genre, mimesis, meteksis, radical representation, taste, photography, genre modification.
Ще зовсім недавно існування самого жанру роману-екфрасису потребувало значних
доведень, проте з початком ХХІ столітя чисельність таких романів значно зросла та
сам вsн став об’єктивним фактом нашого художнього розвитку. У ХХ столітті романиекфрасиси виникали тільки спорадично («Фламандська дошка» (1990) А. Переса-Реверте, «Храм Місяця» (1989) Пола Остера, «Ребекка» (1938) Дафни дю Морье, «Навпаки»
(1884) Ж.К. Гюїсманса, «Портрет Доріана Грея» (1891) О. Уайльда та ін.), набагато частіше можно було зустріти екфрасис як інтертекстуальність засновану на мистецтві в якомусь тексті й перелік цих творів зайняв би багато часу. Наше століття ознаменувалась
активним розвитком цього жанру, настільки активним, що ми вже можемо говорити про
утворення певного «потоку» романів-екфрасисів: “Прага. Містичні замальовки” (2003)
ірландського письменника Дж. Бенвілла, «Сніг» (2002) і «Стамбул місто спогадів» (2003)
турецького письменника О. Памука, “Ермо” (2009) російського романіста Ю. Буйди,
“Кохання в стилі бароко” (2009) українського В. Даниленко, “Корабель дурнів” (2001)
англійського прозаїка Г. Нормінтон та ін. При цьому залишається традиція включених
екфрасисів, як то маємо у «Кражі» П. Кері чи у «Коді да Вінчі» Д. Брауна. Тож весь цей
«потік» екфрастичної літератури ніяк не можна обминути чи долучити до якогось іншого
жанрового утворення.
Так, можна визнати, що екфрастична література сьогодення не може конкурувати
із детективним, фентезійним чи любовним жанрами, які часто стають бестселерами та
існують на межі масової літератури. Особливість «екфрастичного потоку» в тому, що до
масової культури він не має жодного стосунку, оскільки поєднує в собі кілька видів вишуканого мистецтва та спрямовується до того читача, який обізнаний у сфері мистецтва
та має уявлення про історію живопису, музики, архітектури тощо. Така рафінованість
жанру робить його дуже далеким від естетичних змагань у постмодерному дусі та дуже
близьким до класичних традицій різних видів мистецтва.
Спробуємо осмислити фактори, які провокують розвиток екфрастичного жанру в
наш час. (1) Фактично, вже існує стільки його різновидів, скільки видів мистецтва відомо
людині, а точніше, скільки видів своєї деятельнсоті людина вважає мистецтвом. Тут же
відзначу розширення сфери мистецтва як такого в наш час, що робить творення модифікацій роману-екфрасису просто невичерпним. (2) Вивчення екфрасису як художнього
опису творів мистецтва, що стало надбанням ще у давнину, в сучасному світі обумовлено
змінами мислення, в тому числі й художнього, а точніше - тяжінням свідомості сучасної
людини до синкретизації. Література в цьому випадку стає галуззю, в якій співвідносяться різні види мистецтва, змінюється саме розуміння естетики. Стверджувати, що
сучасні технології дозволяють письменникам створювати різні модифікації екфрастичних романів недостатньо, оскільки технології тут вторинні, первинним же є розвиток
мислення в бік синкретизації всіх видів репрезентації та синтезу образів, заснованих
на них. (3) Це свідчить також про зміни в мисленні сучасної людини і є не стільки проблемою post постмодерністського розвитку літератури, скільки проблемою становлення
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когнітивної сфери сучасної людини. Іншими словами, стара проблема користі художніх
творів в сучасному світі вже не зводиться тільки до насолоди або дидактики, сповіді чи
духовного подвигу, цілі стали більш різнорідними, як і системи естетики, що їх підтримують. Однією з цілей на якомусь етапі розвитку наших когнітивних здібностей стало
отримання істини з усієї сфери мистецтва, на основі нетрадиційних сполучень різних
смаків, радикальних репрезентацій, семіотичного перетворення образів та ін. (4) Нарешті, стимулюючим роман-екфрасис до розвитку фактором можна назвати також потребу
сучасного читача в інформаційному ускладненні структури тексту, легкість прочитання
ним гіпертекстуальності та гіперпосилань, звичка «мешкати» у віртуальному світі
підвищених текстових можливостей, про що свого часу писав Мілорад Павич як про
«зміну манери читання», що вплинула на «творення роману». Якщо класична література
розвивалася переважно в площині слова, то сучасна воліє реалізуватися у множинних
просторах, її архітектоніка набагато складніша. У 1974 р. Жорж Перек сказав: «...Простори множилися, дробилися і різнилися. Сьогодні вони бувають різних видів і розмірів,
для будь-якого призначення і застосування. Жити саме і означає переходити з одного
простору до іншого, намагаючись по можливості не забитися» [Перек 2012: 11]. Будь
конструювання простору починається зі слова. Тому насамперед література стає площиною екфрастичного перекладу, перекодування семіотичних кодів одного мистецтва в
семіотичні коди іншого зазвичай здійснюється у красному письменстві, хоча можливі й
зворотні типи перекодувань.
Першими різновидами роману-екфрасису стали живописний, архітектурний та музичний, про що писав Клаус Клювер: живопись – Bildgedicht, музыка – Musikgedicht,
архитектура – Architekturgedicht [Word and Music Studies 1997]. Отже, найбільш поширеною модифікацією екфрастичного роману є живописний, наприклад, «Корабель дурнів» (2001) Грегорі Нормінтона. Архітектурний екфрастичний роман був представлений
Володимиром Даниленком «Кохання в стилі бароко» (2004). Ще один поширений тип
роману-екфрасису – музичний – написаний, зокрема, Еріком-Еммануелем Шміттом в
«Кікі ван Бетховен» (2011). З початком ХХІ століття з’являються та утверджуються нові
модифікації роману-екфрасису поруч із ускладненням вже існуючих трьох типів. Мода,
кулінарія, фотографія та ін. осмислюються як площина для словесного перекодування
семіотичних знаків та символів різних мистецтв, а отже, відбувається подальше розгалуження модифікацій роману-екфрасису. Крім того, вже визнані та описані модифікації
екфрасису зазнають значних видозмін під впливом сучасних технологічних досягнень.
Я маю на увазі роман-екфрасис «Кікі ван Бетховен» Е.-Е. Шмітта. До роману додається диск з музикою Бетховена, рекомендовано до певних сторінок прослуховувати
певні твори композитора. При такому накладанні тексту і музики смислова структура
роману розвивається у двоєдиному ключі і представляє неподільну спільність музики
та тексту. Шмітт відразу нагадує, що «музика є щось більше, ніж просто звук», «музика
втручається в наше духовне життя» [Шмітт 2012: 30]. З цієї первісної установки виходить вся подальша дія, розстановка персонажів, колізії і навіть фігури образної мови.
Є багато романів, написаних під впливом або з використанням музики, але музичний
роман-екфрасис не просто використовує музику і долю великого музиканта, в ньому воєдино злиті дісонанси і лейтмотиви музики і людської долі і при вилученні мистецького
комплексу ідей втрачається вся структура.
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Сенс, народжений музикою і текстом, протистоїть всім втраченим центрам Дерріда,
всім містифікаціям та маскам, за якими сучасна людина ховає свою порожнечу. Романекфрасис «Кікі ван Бетховен» Шмітта цікавий тим, що відродження людської справжності та цілісності в ньому сполучено з адаптацією нової схеми смислопородження. Адже
когнітивне не завжди виражається словом, часто воно навіюється музикою, мовчанням,
танцем; є ще можливість породження смислів на основі суто розумових співвідношень,
аналогій, апорій. У даному разі смислопородження пов’язане зі словом, музикою і мовчанням, для яких характерні три різні форми радикальної репрезентації, по Н. Фраю,
це melos, lexis, silentio. Поєднання різних репрезентацій і є провідною особливістю
екфрастичного жанру. Якщо в романних формах попередніх періодів завжди було
складно поєднати різні форми радикальної презентації, то в літературі ХХ1 століття завдяки віртуалізації свідомості це зробити вже не настільки важко, що й продемонстрував
Шмітт у «Кікі ван Бетховен».
Крім нових можливостей тексту, пов’язаних з технологічним розвитком, слід зазначити також і появу раніше не заявлених жанрових модифікацій екфрастичного роману
на початку ХХ1 століття. Особливий різновид роману-екфрасису представила Мюріель
Барбері в «Ласощах» [Барбери 2010]. Художня синкретизації слова і мистецтва приготування їжі в цьому романі, безсумнівно, вдалася. Обігравання самого поняття «смаку» в
його варіації – кулінарного – склало основу сюжетного руху в романі. Кулінарний смак,
виступаючи в якості мнемонічного патерну культури, відсилає нас до чогось конкретного, що залишило пам’ять про насолоду. Смак - це пам’ять про пережитий катарсис, що
закріплена в певному коді, який ми прагнемо зафіксувати, щоб потім знову відтворити.
«Ласощі» - кулінарний роман-екфрасис, в якому насолода від страв заповнює спогади
головного героя, кулінарного критика, про себе самого і стає способом синкретизації
спогадів про власну долю так, щоб вони склали завершене коло, синтезується людська
пам’ять. Тому в романі вишуканість приготування і споживання їжі прирівнюється до
естетичного явища і становить сюжетно-композиційну і образно-мотиваційну основу
твору. Три світи, про яких згадує письменниця на початку, дитинства, кулінарії і світ
слова, синкретизуються в єдине художнє ціле, демонструючи спільність сюжетної дії і
спрямованість на конструювання пам’яті. Площиною, в якій можлива подібна синкретизація, стає кулінарний смак, рухливість, амплітудність якого зображена з винятковою
яскравістю.
Ще однією специфічно сучасною модифікацією екфрастичного роману стала фотографія. Яскравий зразок роману-фотографії – «Стамбул місто спогадів» Орхана Памука
[Памук 2006]. У цьому романі кількість фотографій особистого і суспільного значення
просто величезна. Фотографія поєднує природний і штучний образ на лінії єдності їх
смислів і дарує тексту вже не мимесис, але метексис, тобто «співучасть в образі, його
тонусі, його онтологічному напрузі» [Петровська 2012: 129]. Метексис зажадав й іншого
типу репрезентації – opsis, згідно зі шкалою Н.Фрая і античною традицією, тобто, «видовищність», з властивою їй публічністю, яка робить образ однозначним, прочитаним однаково всіма, хто його бачив, і незворотно достовірним. Поява в тексті роману «Стамбул
місто спогадів» численних фотографій видозмінює принцип смислопородження, адже
«фотографія – це іконічний знак або просто íкон, що володіє індексальним ставленням
до свого предмету» [Петровська 2012: 199]. Фотографія забезпечує зриму присутність
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минулого, яке вже не можна видозмінити відповідно до авторського бачення або спогаду,
оскільки індекс як такий залишається незмінним навіть у мистецтвах, які він знаменує.
Фотографія – це колишнє фізичне зіткнення, незмінюване минуле, індекс факту і образу.
Радикальна презентація фотографії базується саме на індексі й незворотності минулого.
Це знову змінює роман-екфрасис.
На сучасному етапі існування роману-екфрасису ми можемо констатувати як активність примноження форм семіотичного перекладу одного виду мистецтва в системі іншого, так і численні розгалуження всередині вже заявлених модифікацій цього жанру.
Отже, ми маємо всі підстави очікувати від цього жанру подальших активних та оригинальних перетворень.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРІОДИЗАЦІЮ
ТВОРЧОСТІ Г.КОСИНКИ
У статті досліджується зміна мистецьких орієнтирів у творчості Г.Косинки за
допомогою методології нової стилістики. Доводиться, що першому періоду творчості притаманна недостатня лексикалізація та слабкі зв’язки, що створює розхристану
імпресіоністичну манеру письма. Натомість, другому періоду характерні ясність та
чіткість висловлювання. Такі зміни пов’язуються із впливом на письменника ідейно-естетичних засад колективу «Ланки».
Ключові слова: нова стилістика, Г.Косинка, недостатня лексикалізація, зв’язки.
В статье рассматривается изменение художественных ориентиров в творчестве
Г.Косынки с применением методологии новой стилистики. Доказывается, что первому
периоду творчества свойственна недостаточная лексикализация и слабые связи, что
создает свободную импрессионистическую манеру письма. В то время как для второго периода характерны ясность и четкость изложения. Такие изменения объясняются
влиянием на писателя идейно-эстетических принципов коллектива «Ланки».
Ключевые слова: новая стилистика, Г.Косынка, недостаточная лексикализация,
связи.
The article deals with the study of artistic guides changing in works by H.Kosynka using
the methodology of literary stylistics. It has been proved, that first period of his works is
characterized by underlexicalization and weak links that create loose impressionistic manner
of writing. While the second period is notable for lucidity and clearness of expression. Such
changing can be explained by the influence of ideological and aesthetical principals of the
«Lanka» group upon the writer.
Keywords: new stylistics, H.Kosynka, underlexicalization, links.
Григорій Косинка належить до тих митців, яким не бракує уваги дослідників. Попри
те, що його творчий шлях було брутально обірвано практично на початку і вся творча
спадщина митця вміщується у невеликий томик, дослідження її вже давно перевищили його і кількісно, і обсягом. Серед зацікавлених творчістю Косинки – М.Наєнко [1],
В.Агеєва [2], Р.Мовчан [3]. Та все ж іще лишаються маловивчені питання, серед яких і
участь Г.Косинки у літоб’єднанні «Ланка». Загальновідомо, що від 1924 року письменник належав до цієї організації, вийшовши з Аспису, однак ступінь його «інтеграції» в
неї не ставав предметом дослідження. Висвітлити це питання, видається перспективним,
заглибившись у проблему періодизації творчості письменника.
Зміну художньої манери у творчості Г.Косинки помітили ще сучасники. Характеризуючи його творчість, критик Ол. Дорошкевич стверджував, що письменнику приманний ліричний стиль імпресіоністичної новели, який він поступово долає. Думка про потребу періодизувати творчість Г.Косинки присутня й у сучасних наукових роздумах про
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своєрідність його творчої спадщини. На неї пристають Р.Мовчан («У творчості Григорія
Косинки імпресіонізм проявляється непослідовно. Він більш характерний для ранніх
новел-шкіців […]. У пізніших творах переважає опис, розповідь, зображення – тобто
міцнішає реалістична манера образотворення» [3: 92]) та В.Агеєва («Імпресіоністична
ескізність, прагнення якнайточніше передати безпосереднє враження постулюється (чи
принаймні доповнюється) розлогішими психологічними характеристиками. [...] Зріла
проза Косинки — строгіша, стриманіша, психологічно місткіша. [...] Десь починаючи з
1924 р. [...] у Косинчиній прозі міцнішає реалістичний струмінь» [2: 138]). У академічній
історії української літератури (за ред. В.Дончика) творчість Г.Косинки систематизується
за тематичним принципом, а еволюція її характеризується як рух від ранньої до зрілої
прози, під час якого автор звертався до імпресіоністичної, романтичної, символічної та
реалістичної манери. Тому питання про періодизацію творчості Г.Косинки все ж не позбавлене дискутивності. Однак, навіть констатуючи присутність у творчості письменника двох періодів, науковці подають лише лапідарну характеристику їх, зосереджуючись
на інших питаннях. Тому метою цієї статті є показ динаміки у творчості Г.Косинки, характеристика виокремлених періодів, а також коментування причин, що викликали зміни
у художній практиці автора.
Оскільки ефективність досягнення мети залежить і від обраної методології, то варто
звернутися до нової стилістики, що забезпечує доказовість естетичних вражень лінгвістичними одиницями. Адже попри те, що динаміка у творчості Г.Косинки впадає в око,
лінгвостилістичне дослідження відкриє, як саме твориться нова художня якість і який
ефект вона досягає. Нова стилістика залучає до аналізу особливі дані, що стосуються
лінгвістичних особливостей тексту, й тому виявляє той аспект твору, про існування якого
звичайний читач і не підозрює, використовуючи набуті знання не лише для того, щоб
узасаднити вже наявні прочитання, а й для того, щоб винаходити нові. Представники цієї
методології доводять, що вплив художнього твору залежить водночас і від форми, і від
змісту. Сильний естетичний вплив виникає внаслідок поєднання різних факторів, коли
зміст посилюють граматичні особливості тексту, таким чином, немає жодного нейтрального аспекту мови.
Нова стилістика застосовує спеціалізовану технічну термінологію і поняття. Зокрема,
«перехідність», «недостатня лексикалізація», «порядок слів», «зв’язки» тощо. «Перехідність», як відомо, стосується різних видів речення, в яких вживаються дієслова («слова
дії»). «Недостатня лексикалізація» – поняття, винайдене Р.Фаулером, яке позначає «брак
відповідних слів для вираження певних ідей» (К.Вейс)[Цит. за 4: 258]. «Порядок слів»
позначає звичну чи очікувану послідовність слів. Тобто йдеться про те, що слова часто
вживаються у групах, які є до певної міри передбачуваними. Розрив звичних зв’язків між
словами вказує на тематично навантажені частини тексту, що значно полегшує інтерпретацію. «Зв’язки» – лексичні одиниці, які долають межі речень, пов’язуючи їх у єдине
ціле, навіть якщо вони є граматично незалежними. Без зв’язок текст стає кострубатим.
Сучасні письменники зацікавилися ефектом, який справляє руйнування зв’язків між реченнями, а обізнаність із цим явищем допомагає зрозуміти, що відбувається в творах, де
розриви у зв’язках між реченнями створюють ефект невідповідності між граматичною
зв’язністю форми висловлювання та логічною, концептуальною й емоційною розірваністю його змісту.
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Опис граматичних особливостей тексту нові стилісти кладуть в основу інтерпретацій, однак у цій статті методологія буде використана для доведення робочої гіпотези.
Нею є припущення, що зміна творчої манери пов’язана із впливом неореалістичної естетики, яку сповідувала «Ланка». Тому матеріалом дослідження стануть текстові зразки до
1924 року і після. Зокрема, перший період представлять тексти новел «Десять», «Місячний сміх» та «Темна ніч», що разом за обсягом дорівнюють новелі другого періоду «Циркуль» [5]. Відмінність між цими творами впадає в око відразу, досить лише порівняти
ступінь розробки сюжету: у класичному розумінні він присутній лише у «Циркулі», тоді
як у перших трьох новелах присутня переважно одна подія, яка демонструє читачу не
розвиток (історії чи характерів), а ситуацію. Тому у першому періоді відсічено експозицію, оповідь починається «з середини». Також неважко помітити і зміну форми оповіді.
У двох з трьох новел до 1924 року присутній гомодієгетичний наратор, акцентований у
«Місячному сміху» і менш помітний у «Темній ночі». У першій з них присутні фрагменти, що укрупнюють мотив оповіді, змальовуючи ситуацію, у якій вона ведеться, реакцію
слухача тощо. У другій новелі опосередкованість оповіді видають окремі форми дієслів.
Така опосередкованість посилює суб’єктивність оповіді та індивідуалізує спосіб викладу. Натомість оповідь у новелі «Циркуль» ведеться безстороннім наратором, що здатен
міняти точку фокалізації. Таким чином посилюється об’єктивність оповіді.
Тепер звернімося безпосередньо до стилістичного аналізу. Розглянувши тропи й фігури, можна схарактеризувати художню практику Г.Косинки до вступу в «Ланку» таким
чином. Найчастотнішими тропами у вибірці є епітети (їх 33), порівняння (їх 25), метафори (37+5 метаморфоз) та окремо виділимо уособлення (їх 17), через їхню особливу вагу
в тексті, і тавтології (10). Серед епітетів найбільшу групу становлять колористичні: синє
вікно, луна срібна, білобрисий лісок, срібний лист, жовті хмари, золоті жита тощо. Якщо
взяти до уваги ще й колористичні означення (їх 36), то така значна увага до кольору
демонструє нам малярську природу імпресіонізму. Іншою примітною групою епітетів є
ті, що надають неживим предметам рис чи властивостей істот: білобрисий лісок; хитрий
бір; кокетливий туман. Також можна зазначити співіснування яскраво індивідуальних
епітетів, що ламають горизонт сподівань читача (зоряна курява, пекельне одіяло, жовті
хмари), і традиційних (золоті жита, круторогий місяць). У 9 випадках автор вдається
до нанизування епітетів (чи поєднує епітет із означенням).
Характерною специфікою порівнянь у творчості Г.Косинки є їх опертя на конкретні зорові образи. Предметом порівняння зазвичай є людина (15), рідше об’єкти
живої та неживої природи та абстрактні поняття. Характерно, що часто предмет порівняння опосередковано ознакою, до якої приєднано порівняльний компонент. Образи
порівняння належать до семантичних полів «Природа» (11), «Побут» (7), «Людина»
(5). Порівняння з природою найточніше демонструють світогляд письменника і його
екосвідомість: невеличкі, як прорізані осокою, очі; ноги, як клени молодії, заплуталось,
як берізка між житом. Характерними є порівняння, що мають взємопов’язані компонентами компаративної конструкції як «штучне-природне»: мутний, як березовий сік,
самогон. Семантичне поле «Побут» представлене сільськими реаліями та традиціями:
глибокі, як криниця ранком, очі; голосно, як перед світом у селі, заспівав півень. Серед
11 порівнянь лише одне (кидав, як безнадійний протест, свої сльози) має абстрактний
образ порівняння.
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Серед метафор переважають дієслівні (їх 27, тобто майже 3/4). Оскільки 2 з досліджених текстів є про громадянську війну, важливо оглянути групу метафор зі значенням
смерті: весілля смерті криваве, далеко дорога, наше весілля, покласти голову. Хоч усі
ці метафори є традиційними вони є зразком недостатньої лексикалізації. Особливим
тропом у художній практиці Косинки є різновид метафори – уособлення, яке демонструє
антропоморфізм мислення письменника: «До мене чорною потрісканою корою посміхнулась стара береза», «Сріблястим листом поклонився явір коло порога». Уособлення у
художній тканині часто укрупнюються, розгортаються і здатні тяжіти до орнаментального мотиву: «І білобрисий бір затанцював вершками аж коло сонця (саме заходило), і дивно, далі засоромився, затих…», «Ліс посміхнувся… моргнув до мене зеленими бровами,
закурив люльку – погасла, і почав у сонця огонь вершками кресать – не дістає: поцілує
золотий крайок – не запалюється: розсердився, аж посинів до степу… Не викресав. Зашумів і ліг на спині Лисої гори спати…», «Згори зліз вечір, засвітив одну зорю – темно,
кашлянув тінями, подумав і спересердя на тоненькі золоті лінії сонця кинув ще одну
зорю над св. Лаврою – засвітилась, і, веселий, як майнув тоді по небу зорі сіять…/Золота луска./Хай сіє».
Впадає також в око тавтології, значна частина з яких народно-поетичної традиції: цілуються, ой да милуються, примовляли-приказували, пий-напивайся, блиском огнем. Ще
частина є дублетами, таким чином загострюючи враження інтенсивності дії чи ознаки:
гостро-гостро врізалось у пам’ять; і сміялися-сміялися; тихо-тихо шуміло жито.
Особливістю синтаксису Г.Косинки цього часу є порушення логіко-граматичних
норм оформлення фрази, і зокрема вимог зв’язаності та єдності. Найочевиднішим виявом цього є обриви, яких на 13 сторінках тексту 213, з них 69 є авторськими і 144 у
мовленні персонажів. При цьому обриви позначають як певну недомовленість, так і
перескакування з однієї думки чи теми на іншу, і навіть обриви слів. Все це передає
фрагментарність і мінливість враження, демонструє динамічність зображуваного світу і
спонукає читача до інтерпретації.
Також брак зв’язок помітний і в оформленні прямої мови, адже репліки героїв часто
подаються без мови автора, тому не завжди можна чітко їх ідентифікувати. У поєднанні
з еліптичними та безсполучниковими конструкціями це створює у тексті ті лакуни, які
читач змушений заповнювати самостійно, а це веде до емоційної інтерпретації тексту.
Той самий наслідок має і використання автором займенників та неозначено-особових
речень, які передбачають відновлення суб’єкта дії у різних емоційних параметрах: «Коло
порога стояли з рушницями; на лаві ж сиділи у чорних шинелях, заряджали «Нагана» і
балакали…» (повстанці, дядьки, бандити тощо). Таким чином автор ніби дещо відсторонюється від оцінок, даючи волю своєму читачеві.
Також характерною фігурою художнього мовлення цього періоду є інверсії, які формують мелодику і ритміку фрази, посилюючи таким чином поетичний струмінь: На комині затанцював од сміху лойовий каганець, а на лаві засвітились засмалені лоби і тінями великими одбились по білих стінах хати постаті людські…
Щодо інших синтаксичних особливостей варто зазначити повтори та фігури протиставлення. Повтори у художньому мовленні раннього Г.Косинки переважно мають поетичну функцію: вони формують ритм фрази і тексту, але частина імітують розмовне
мовлення із його повтором тематичного слова. Також варто зазначити присутність проти269

ставлень, які, зіставляючи образи, повніше, яскравіше виявляють їхні якості. При цьому
автор не вдається до антонімічних конструкцій, а грає на контексті: «Перше. Я не поет,
але люблю поетів за тягу до краси: вони хороші, ідеальні люди, правда, їх мало на світі,
але дух їх, тяга до краси… І ще з більшою повагою, як брав сухар, узяв коржика»; «Мої
ноги міцні, як клени молоді, упиралися у білі берези – ноги Марійки – ніжні, гарячі».
Тому протиставні конструкції позбавлені різкості, відтворюють світ не контрастним, а
різноманітним. Також серед аналізованого матеріалу трапляються риторичні конструкції
(питання, звертання, оклики), що відтворюють комунікативну ситуацію, посилюють експресивність тексту і налагоджують зв’язок з читачем.
Таким чином у категоріях нової стилістики цьому періоду притаманна недостатня
лексикалізація, змінений порядок слів та опускання зв’язок. Перше втілюється як в тропах (напр. метафорі смерті), так і в фігурах (обривах і еліпсах), а також ілеїзмі. Змінений
порядок слів демонструють як оригінальні тропи (передусім антропоморфні образи), так
і інверсії та повтори (оскільки їх присутність є порушенням певної норми). Стилістичні
засоби першого періоду відтворюють світ фрагментарним, розірваним і яскравим. Характерною особливістю цього світу є антропоморфність природи і гармонійне існування
у ній людини.
У творчості другого періоду спадає кількість тропів: епітетів лише 10, уособлень 12,
метафор 20 (+2 метаморфози), лише порівняння демонструють стабільність – 27. Також
змінюються тенденції використання: якщо у попередньому періоді тропи були оригінальними, мали «косметичну» функцію, були покликані врівноважити «антитетичні ознаки,
явища, предмети, властивості»[6], стираючи різкі контури і пом’якшуючи контрасти; то
у другому періоді вони часто опосередковано передають психологію героя. Так, опис
села («От і Стайки… Отаку мудру назву дали: Стайки, і село справді стоїть на горбах,
наче стайки кіп; хати виринають довгими рядами, клуні схожі на стоги сіна завершені,
а хліви – на півкопи…») передає голодний стан головного героя, якому світ втілюється у
хлібні образи. Ця тема підкріплена й іншими образами: дощ засівав землю; сонце «блиснуло вогненним серпом», бог «посіяв» село, губа героїні «товста та велика, мов копиця».
Такий добір образів з одного семантичного поля спрямовує читацьку рецепцію.
Розгляд тропів почнімо з порівнянь, які, хоч і зберігають свою частотність, у цей
період зазнають змін щодо предмету і образу порівняння. Посилюється частотність побутових образів компаративної частини, хоча предмети порівняння з семантичного поля
«людина» зберігають образний компонент з семантичного поля «рослина», «тварина»: А
стара, мов туркот той, не вгавала; заглядає чомусь до торби, як та сорока в кістку;
кришки за селом повитрушував і, мов птиця, визбирав до останньої. Водночас збільшується кількість порівнянь людини із речами: широка, мов ступа, дівка; а також порівняння речей із людськими властивостями та ознаками: запікся, мов кров, сургуч; (хата)
нехворощю зеленою побралася, мов до танців. Навіть більше: об’єкти природи, що у
попередньому періоді творчості олюднювалися, порівнюються з предметами: І сонце висить у повітрі, як велике гартоване ядро.
Уособлення у другому періоді творчості переважно виступають як одиничні образи
і тим більше не розгортаються у мотивну структуру: дощ заткав на дорозі куцу, сіру постать; грізно гримить-нахваляється грім. Однак окремі укрупнені уособлення стають
справжніми окрасами тексту: Навіть буряк, отой молодець, що шапку набакир перед
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сонцем носить, і той низько схилив голову, вп’явся своїми сивими лапами в землю; Надходила степова буря; попереду сивими кіньми мчали вітри, за ними вибиваючи у великого
бубона якийсь дивний ритм, співало кожне стебло землі; навіть маленька суха берізка перегнула на стежці свого тонкого хребта та надулася, мов ящірка, і злякано прислухалася, - а вітри схиляли, перебігаючи полями, крихкі хліба додолу. Крім того, якщо
у перший період творчості персоніфікувалася переважно природа, то у тексті другого
періоду маємо й персоніфікований образ предмету: Циркуль – переможець закабалків
Бистрівщини та Коропового голоду;…Циркуль, циркуль дає тобі, ненажерному, їжу цю.
Серед метафор найчастотнішими лишаються дієслівні, проте якщо в перший період
частими були перенесення з істоти (на неістоту - 7; на істоту - 8), то у другий період
перенесень з істоти лише 7. Тобто послаблюється антропоморфність внутрішнього світу.
Також у цей період помічаємо зникнення тавтологій і повторів, а оскільки вони у
попередньому періоді були народно-пісенного походження, і часто формували орнаментальний елемент, то можна говорити як про відхід від орнаментальної прози, так і про
орієнтацію на нейтральний стиль, який зберігає лише окремі народні образи у сталих
порівняннях, паралелізмі (Верби край дороги скам’яніли, і мислі Коропа наче хто скував)
і оригінальних пареміях: Хотіла з чорта молока, як він не пасеться!
У другому періоді суттєво посилюється зв’язаність тексту. Передусім йдеться про
вдвічі меншу кількість обривів – 109, з яких лише 28 у мові автора. Пряма мова супроводжується коментарем, що однозначно ідентифікує репліки та характеризує мовлення.
Синтаксичну неповноту і безсполучниковість заступають складні речення із двоскладними поширеними елементами: На столі парував борщ; стара торохтіла ложками,
щось приказувала, за Устю свою згадувала, - але Короп уже не слухав: гаряча пара з
борщу вдарила йому в ніздрі так, що він мимо своєї волі – цього не слід було робити – облизався; очі бігали по хаті – не було місця, на якому можна було б їх здушити, - лізуть у
миску, наче дві в’їдливих мухи! .
Таким чином у творчості другого періоду зменшується простір для невисловленого. Недостатня лексикалізація обертається на прийом психологічної характеристики:
«Верби край дороги скам’яніли, і мислі Коропа наче хто скував – ніяких, одна всі інші
заступила – чи дадуть хліба на селі, чи… Короп не виводить кінців своєї думки – боїться»[147]. Зв’язаність тексту обмежує співтворчість читача, оскільки не лишає лакун, а
порядок слів нормалізується, підкорившись прагненню якомога точніше передати читачеві авторову думку. Внутрішній світ втрачає антропоморфність і самодостатність,
структуруючись свідомістю головного персонажа.
Отже, проведений аналіз підтверджує початкову гіпотезу про залежність зміни стилю Г.Косинки від його участі у літературній групі «Ланка», що плекала неореалістичну
естетику. Якщо у першому періоді творчості письменник естетизує дійсність, нестандартно використовуючи мовні засоби, спонукаючи читача емоційно сприймати прочитане, то у другому періоді Г.Косинка орієнтується на критерії ясності і чіткості, апелюючи
до вдумливого прочитання.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ТРОПОВ
В НОВЕЛЛЕ-ПРИТЧЕ И.А. БУНИНА «ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»
У статті розглядається трансформація інтертекстуальних тропів у тексті
І.О. Буніна «Господин із Сан-Франциско».
Ключові слова: троп, інтертекстуальність, метафора, зіштовхування значень, полісемант, символ, текст, концепт.
В статье рассматривается трансформация интертекстуальных тропов в тексте
И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Ключевые слова: троп, интертекстуальность, метафора, сталкивание значений,
полисемант, символ, текст, концепт.
Transformation of intertextual trops in «Mister from San-Fransisko» by Ivan Bunin is
highlighted in this article.
Key words: trop, intertextuality, metaphor, collision of the meanings, polisemantic word,
symbol, text, concept.
Одно из самых характерных явлений современной умственной жизни и один из самых опасных ее соблазнов есть модная мысль о сверхчеловеке, – писал Вл. Соловьев [1
(10, 28-29)].
В 1909-1912 гг. в России впервые вышел русский перевод сочинений Фридриха Ницше. Появление философа индивидуализма Ф. Ницше было связано с кризисом позити© Хоминич Г.И., 2012
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визма – философского направления, определяющего подлинное (позитивное) знание как
совокупный результат специальных наук и отрицающего философию.
В новелле-притче И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» обыгрывается одна
из тем произведения Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» – Высшие люди находятся на
пути к сверхчеловеку [2 (2, 204)].
Согласно Ф. Ницше, человек является канатом (мостом) между животным и сверхчеловеком и есть нечто, что должно превзойти. Сверхчеловек – смысл бытия людей [2
(2, 8)]. Это сильная личность, живущая вне моральных норм.
Аналогию с текстом Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» задает метафорическая ассоциация Новый Человек со старым сердцем [3, 132].
Эпиграфом к новелле служат слова: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий! А п о к а л
и п с и с» [3, 117].
Через эпиграф автор открывает внешнюю границу текста для интертекстуальных
связей и литературных веяний разных направлений и эпох [4, 32].
«Горе, горе, великий город Вавилон, сильный город, ибо в один час пришел твой
суд!» – сказано в Писании [Откр 18, 10]. (Апокалиптическая тема: гордость и уничтожение Вавилона).
В тексте Ф. Ницше данная цитата из Откровения представлена в измененном виде:
И шут так говорил Заратустре: «О, Заратустра! Здесь большой город, город торгашей… Все пороки здесь у себя дома».
Горе этому большому городу!
Так говорил Заратустра [2 (2, 126-128)].
Проблема отношений двух градов (одного, который составляется из людей, желающих жить в мире только по человеку, и другого – из желающих жить также и по Богу
[5 (3: 3, 9)]), осмысленная Августином в произведении «О Граде Божием» (412 ‑ 426),
трансформирована С. Булгаковым в книге «Два града» в идею о двух противоположных
видах общественности – одного, построенного на религии человекобожества, и другого
– на религии богочеловечества [6, 597].
Эпиграф к новелле подчеркивает преемственность идеи, указывает на выбор, сделанный автором.
В этом контексте слово господин, входящее в заглавие новеллы, указывает на вопрос,
поставленный Ф. Ницше: Кому быть господином земли? [2 (2, 231-232)].
Согласно С. Булгакову, в религии человекобожия человечество, вместо тела Христова, объявляется телом Левиафана [7, 82].
В социальном учении Т. Гоббса государство представлено в образе «великого Левиафана». Сущность государства, по Гоббсу, заключается в следующем: «Государство есть
единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора огромное множество людей с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства
всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты. Таково рождение
этого великого Левиафана, или того смертного Бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой» [8 (2, 133)].
Государство? Что это такое? Государством называется самое холодное из всех
холодных чудовищ. Холодно лжет оно: «Я, государство, есмь народ». Государство
лжет на всех языках о добре и зле; для лишних изобретено государство. Все готов дать
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вам, если вы поклонитесь ему, новый кумир. Господствующие теперь называют господством: барышничать и торговаться из‑за власти.
Посмотрите же на этих лишних людей! Богатства приобретают они и делаются
от этого беднее. Власти хотят они и, прежде всего, рычага власти, много денег, – эти
немощные! Посмотрите, как лезут они, эти проворные обезьяны! Все они хотят достичь трона: будто счастье восседало бы на троне! Часто грязь восседает на троне,
– а часто и трон на грязи.
Сторонитесь идолопоклонства лишних людей – этих служителей кумира.
Так говорил Заратустра [2 (2, 36-37, 69)].
В представленном фрагменте текста обыгрываются значения полисемантов, входящих в словосочетание холодное чудовище.
В контексте трон восседает на грязи словосочетание холодное чудовище актуализирует образ библейского чудовища Левиафана, который «лежит на острых камнях в
грязи» [Иов 41, 20]. (Оживление мотивирующего значения).
Государство уподобляется новому кумиру. Абстрактное понятие кумир персонифицируется и проявляет себя как лицо с крайне отрицательными моральными качествами
(перен.: холодное чудовище): холодно лжет, барышничает и торгуется из-за власти,
любит греться в сиянии чистой совести и т.д.
Уподобление государства кумиру актуализирует метафорический ряд: государство
– кумир; господствующие – служители кумира; господство – барышничать и торговаться из-за власти; рычаг власти – много денег.
Расширение тропа осуществляется путем включения в текст полисемантов пес,
зверь, обезьяны (метафоры: государство – пес лицемерия [2 (2, 95)], государство – самый важный зверь [2 (2, 95)], лишние люди – обезьяны [2 (2, 37)]).
Прямое значение слова пес (о характере животного) сталкивается с переносным (о
человеке, вызывающем презрение своими поступками) [10 (3, 113)]. Под зверем следует
понимать также нечестивый град и народ неверных [5 (4, 394)].
Метафорический образ государства, представленный в тексте Ф. Ницше, является
контрастной параллелью к определению сущности государства Т. Гоббсом и реализует оценочный подтекст: нарушение государством своей основной функции – служения
общему благу [8 (2, 132)].
Когда я велел вам разбить добрых и скрижали добрых, – тогда впервые пустил я человека плыть по его открытому морю. И теперь только наступает для него великий страх,
великая осмотрительность, великая болезнь, великое отвращение, великая морская болезнь.
Так говорил Заратустра [2 (2, 155)].
Господин из Сан-Франциско – человек, разбивший скрижали добрых, который плывет по своему открытому морю. «Он богат, почти сравнялся с теми, кого некогда взял
себе за образец, и положил поступить так же, как люди, к которым принадлежал» [3, 117]
(в подтексте: поклонение человека человеку, человекобожие).
Вместе с ним плывут: «наследный принц, великий богач, похожий на прелата; знаменитый испанский писатель; всесветная красавица» [3, 120] и т.д. (У Ф. Ницше путешествуют: короли, папа в отставке, самый ужасный человек, прорицатель и т.д.).
Правдивым я называю того, кто идет в пустыни, где нет богов.
Так говорил Заратустра [2 (2, 74)].
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Океан, по которому плывет «Атлантида», уподобляется «серо-зеленой водяной пустыне, тяжело волновавшейся в тумане» [3, 118].
Буржуазное государство начала ХХ века представлено в тексте в образе парохода –
знаменитой «Атлантиды». Основой метафоричности является общий признак сравниваемых объектов: высокая цивилизация, основанная на безбожии.
Корабль «Атлантида» является символом прогресса – основного догмата религии
человекобожия.
Главное открытие современных теорий, – писал С. Булгаков, – это законы Прогресса, или «поступательного развития общества», которые в силу диалектики повелевают сделать прыжок из царства необходимости в царство свободы. Роль Божества
приписана понятию «закона развития производительных сил», который служит службу локомотива и доставит исторический поезд из царства необходимости в царство
свободы [7, 396]. Наука – это машина, составленная из великого множества колес или
частей [7, 416].
В тексте реализована метафора: «пароход «Атлантида» – челн науки».
Метафорическая ассоциация «государство – пароход» ведет к ряду уподоблений.
Механизм рыночной экономики уподобляется «механизму всяческих машин, той кухни,
в которой варилась движение корабля» [3, 132].
Полисемант вал реализует два значения: «вращающаяся деталь машины, передающая движение вращения связанным с ней частям», и «общий объем продукции, выражаемый путем обозначения ее стоимости в целом».
Исполинский вал уподобляется капиталу. «Медленное, с подавляющей человеческую
душу неукоснительностью» вращение «исполинского вала» [3, 132] ассоциируется с
постоянным движением капитала, его оборотом (повторением процесса кругооборота
капитала). (Прототип: рычаг власти – много денег. Так говорил Заратустра [2 (2, 37)]).
Интертекстуальный троп государство – чудовище трансформирован в тексте в сравнение: исполинский вал точно живое чудовище [3, 132].
Глагольно-именные группы: (корабль) «был тверд, величав – и страшен; был похож
на громадный отель со всеми удобствами; в самом низу корабля сипели паром громады котлов; гоготали топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного
угля; вскипавшие громады (волн); серебряная пена (океана)» [3, 119, 118, 132], – актуализируют образ библейского Левиафана, о котором в Писании сказано: Не умолчу о членах
его, силе и красивой соразмерности их; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего
котла; дыхание его раскаляет угли; пред ним бежит ужас; сердце его твердо; он кипятит пучину; оставляет за собою светящуюся струю, бездна кажется сединою [Иов
41,4; 12-14; 16; 23-24].
Для оживления метафоричности в текст включается интертекстуальный троп государство – самое холодное из холодных чудовищ.
Кораблю (государству) приписываются признаки фантастического существа «с бесчисленными огненными глазами; многоутробной, побелевшей от снега громады, пожирающей своими раскаленными зевами груды каменного угля, тяжело одолевающей мрак,
океан, вьюгу» [3, 119, 132].
Прямое значение сталкивается с переносным. Мир бедных («облитые едким, грязным потом люди; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы» [3, 119-120] и
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т.д.) противопоставляется миру богатых («чертог; в зале, залитой огнями, танцы, во время которых мужчины до малиновой красноты напивались ликерами, цедили коньяк…»
[3, 118-119]) (В подтексте: не прогресс, а деградация человека).
И шут так говорил Заратустре:
Они холодны и ищут себе тепла в спиртном, они разгорячены и ищут прохлады у
замерзших умов [2 (2, 126)].
Согласно Гоббсу, «государство должно направлять волю всех людей к внутреннему
миру и к взаимной помощи против внешних врагов» [8 (2, 132-133)].
Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? А я говорю вам, что благо войны освящает всякую цель.
Так говорил Заратустра [2 (2, 34)].
Интертекстуальный троп война ‑ благо вводится в текст в составе высказывания объявление войн ‑ благо цивилизации [3, 117-118] (в подтексте: не создатели общественного
блага, а его разрушители).
В тексте реализована метафора: «челн науки – самое холодное из холодных чудовищ».
Но, подобно клыку вепря, должно мое слово бороздить основу вашей души: плугом
хочу я называться для вас.
Так говорил Заратустра [2 (2, 66)].
Роль учения о сверхчеловеке в истории уподобляется изобретению плуга. Основой
метафоричности является функция плуга: изменение жизни человеческого общества.
Интертекстуальный троп включается в текст сравнительным оборотом: «Океан ходил черными горами, вьюга крепко свистала, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти
горы, – точно плугом разваливая на стороны их зыбкие громады» [3, 119].
Не есть ли море павлин из павлинов? Даже перед самым безобразным из всех буйволов распускает оно свой хвост и никогда не устает оно играть своим веером из кружев,
шелка и серебра.
Это сравнение привожу я поэтам. Поистине, самый дух их – павлин из павлинов и
море тщеславия!
Так говорил Заратустра [2 (2, 91-93)].
Человеческая слабость – тщеславие поэтов – представлена в тексте в комическом виде.
Пенящаяся и переливающаяся на солнце морская волна уподобляется женскому вееру из кружев, шелка и серебра. Глагол играть реализует два значения: «двигать из стороны в сторону» и (перен.) «воздействовать на чувства» [10 (1, 628-629)].
Образ моря персонифицируется. Море проявляет себя как лицо – женщина, которая
играет веером, чтобы понравиться и победить соперниц.
Переливающаяся под солнцем морская волна (быстрая смена пятен света и красок на
ее поверхности) уподобляется переливающемуся разными красками, украшенному глазками надхвостью павлина, который он распускает веером. Результатом развертывания
ассоциации является метафора: море – павлин из павлинов. Основой метафоричности
является функция надхвостья павлина: способность распускаться веером, чтобы понравиться и победить соперников.
В тексте реализована метафора: дух поэтов – павлин из павлинов и море тщеславия.
Поэты играют словами, как море – волной, женщина – веером, павлин – надхвостьем. Основой метафоричности является общий признак сравниваемых объектов: пред276

намеренность действий, направленных на то, чтобы понравиться и победить соперников.
Интертекстуальный троп морская волна – хвост павлина вводится в текст сравнением: «В Средиземном море снова пахнуло зимой, шла крупная и цветистая, как хвост
павлина, волна» [3, 120].
Основой метафоричности является общий признак сравниваемых объектов: яркий
блеск, богатство переливающихся красок и величина сравниваемых объектов.
Из Неаполя семья господина из Сан-Франциско отправилась на Капри. «Маленький
пароходик так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала
на диванах…, а горничная только смеялась» [3, 123] (великая морская болезнь [2 (2, 155)]).
Корабль бросил якорь у острова, где стоит дымящаяся гора.
Так говорил Заратустра [2 (2, 94)].
«В сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, по смиряющимся волнам, переливавшимся как черное масло, поползли золотые удавы от фонарей пристани. Потом
вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь» [3, 123].
Полосы искусственного света на волнах вечернего моря уподобляются блеску чешуи
ползущих по земле удавов. Основой метафоричности является общий признак сравниваемых объектов: черно-бурый фон, по которому тянутся ярко-желтые поперечные полосы, раздваивающиеся на боках.
К острову думали они некогда пристать, когда море бросало их во все стороны; но
он оказался спящим чудовищем.
Так говорил Заратустра [2 (2, 64)].
«Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где
засветился» [3, 124].
В тексте представлена сфера услуг общества, в котором разбиты старые скрижали и
установлены новые ценности.
Но кто должен был созидать, у того были всегда свои вещие сны и звезды знамения,
и верил он в веру.
Так говорил Заратустра [2 (2, 86)].
…ученик, которого он любил больше всех, сказал: врагов своих видел ты во сне [2 (2, 98)].
В текст включается сценарий сновидения господина: «Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновенье
поразил господина из Сан-Франциско: взглянув на него, господин из Сан-Франциско
вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он
видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, и с той же зеркально
причесанной головою» [3, 124].
Содержание сновидения соответствует концепции субъекта и характеризуется как
путаница. Увиденный во сне образ представляет нерешенную проблему, поставленную
перед господином задачу: создание сверхчеловека, – и принимает в действительности
образ хозяина отеля (совпадение сна и действительности [3, 125]). Глагольно-именная
группа осаждавшая его во сне характеризует текстовый референт: учение о сверхчеловеке – враг, неприятель.
«Господин из Сан-Франциско оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями на суставах пальцы, ногти миндального цвета, в изнеможении присел перед трюмо
… и дико захрипел» [3, 126-127] (великая болезнь [2 (2, 155)]).
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Абстрактное понятие сверхчеловек персонифицируется и проявляет себя как лицо
(«хозяин отеля»): «счастлив, рад, вежливо и изысканно поклонившийся» [3, 124] (поведение хозяина до банкротства и смерти господина); «метался от одного гостя к другому,
уверяя, что это пустяк; в вежливом и приличном раздражении пожимая плечами, уверяя,
что он примет «все зависящие меры» к устранению неприятности; с бесстрастным лицом
пожал плечами» [3, 127-128] (поведение хозяина после банкротства и смерти господина).
Нежелание помочь может быть благороднее, чем сострадание [2 (2, 191)]. Эту
новую скрижаль даю я вам: станьте тверды.
Так говорил Заратустра [2 (2, 156)].
«Миссис робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату. – О нет,
мадам, – уже без всякой любезности возразил хозяин, которому совсем не интересны
были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приезжие из Сан-Франциско, и
твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же. – Можно ли достать на Капри
хотя бы простой гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в коем случае. Придется
поступить как-нибудь иначе. Содовую английскую воду он получает в больших и длинных ящиках, перегородки из такого ящика можно вынуть…» [3, 128-129] (поведение хозяина после банкротства и смерти господина).
Согласно С. Булгакову, антропотеизм, человекобожие ведет к отрицанию всякой
святыни, всякой ценности [7, 101].
Хозяин отеля уподобляется сверхчеловеку. Основой метафоричности является общий признак сравниваемых объектов – отсутствие сострадания.
В тексте реализована метафора: сверхчеловек – самое холодное из холодных чудовищ.
Полисемант чудовище реализует два значения: фантастическое существо (образ сновидения) и человек, с крайне отрицательными моральными качествами [10 (4,691)].
Коллективные и частные действия (услуги) хозяина отеля, горничной, Лоренцо и
двух горничных, извозчика, – актуализируют иронический подтекст: идеальное общество будущего, свободное от сострадания.
Ужас напал на меня, когда увидел я нагими этих лучших людей: тогда выросли у
меня крылья, чтобы улететь в далекое будущее.
Так говорил Заратустра [2 (2, 105)].
В текст включается прием сталкивания. «Лакеи срывали с господина галстук, жилет,
смокинг и бальные башмаки…» [3, 127-128]. Прямое значение слова «нагой» (не имеющий
на себе одежды) сталкивается с переносным (проявляющийся в своем настоящем виде).
Представления о будущем у Ивана Бунина и Фридриха Ницше различны.
Согласно Вл. Соловьеву, слово «сверхчеловек» совмещает в себе ложь и правду удивительной доктрины Ф. Ницше. Человеку свойственно хотеть быть лучше и больше,
чем он есть в действительности, ему естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека. В
представлении Вл. Соловьева, сверхчеловек должен быть прежде и в особенности победителем смерти, освобожденным освободителем человечества; и есть сверхчеловеческий
путь, на конце его – полная и решительная победа над смертью [1 (9, 268, 272-273)].
В условиях контекста слово сверхчеловек реализует два значения: Иисус Христос
(конкретное) и Заратустра (отвлеченное). Контрастная параллель: Иисус Христос – Заратустра; Истина – подлог истины; евангельский сверхчеловек – новый сверхчеловек,
сочиненный Ф. Ницше; действительный победитель смерти – искусственная, бессодер278

жательная фигура [1 (9, 272); (10, 28-31)], – актуализирует текстовый концепт: ницшеанский сверхчеловек (Заратустра) – не Спаситель, а Искуситель – прообраз Антихриста.
В тексте обыгрывается многозначность устойчивого выражения Новый Человек со
старым сердцем. Словосочетание новый человек актуализирует разные образы.
О мое старое сердце!
Так говорил Заратустра [2 (2, 234)].
В данном контексте выражение Новый Человек со старым сердцем является метафорической перифразой имени собственного Заратустра.
В Древнем Риме новым человеком называли человека, который добивался славы и
богатства. В этом контексте выражение Новый Человек со старым сердцем реализует
два значения: «богач с больным сердцем», т.е. господин из Сан-Франциско (прилагательное «старое» указывает на возраст), и (ирон.) «ветхий Адам с гордыней в сердце»
(«старое» в значении «прежнее»).
Смысловыми центрами новеллы становятся следующие значения данного выражения: Заратустра (сверхчеловек); господин из Сан-Франциско (богач с больным сердцем),
(ирон.) ветхий Адам с гордыней в сердце; хозяин отеля, а также окказиональный смысл
(ирон.) – новый Заратустра, еще один пророк и основатель новой религии [1 (10, 29)]
(новый в значении вновь изобретенный [10 (2,505)]).
Образ Нового Человека со старым сердцем противопоставляется в тексте образу Иисуса Христа – Нового Человека с новым сердцем.
Взгляд Матери Божией обращен к небу, вечным и блаженным обитателям трижды
благословенного Сына [3, 131] – истинного сверхчеловека [1, (10, 30)].
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ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ
ПРОЗИ РОМАНА АНДРІЯШИКА

У статті досліджуються особливості художнього світу прози Романа Андріяшика,
в якому домінантами постають моральні імперативи та індивідуальні авторські пріорітети. Доведено, що у формуванні художнього світу як естетичного феномену задіяні
світоглядні моделі митця. Виявлені вагомі екстралітературні фактори, що вплинули на
реалізацію авторської інтенції.
Ключові слова: поліфункціональність, художній світ, світоглядні моделі, екстралітературні фактори.
В статье исследуются особенности художественного мира прозы Романа Андрияшика, в котором доминантами становятся моральные императивы, а также индивидуальные авторские приоритеты. Доказано, что в формировании художественного
мира как эстетического феномена задействованы мировоззренческие модели писателя. Раскрыты важные экстралитературные факторы, которые повлияли на реализацию авторской интенции.
Ключевые слова: полифункциональность, художественный мир, мировоззренческие
модели, экстралитературные факторы.
The article deals with the peculiarities of the art world of Roman Andriyashyk’s prose the
dominants of which are moral imperatives and individual author’s priorities. It was proved
that the master’s world-outlooking models were involved into the creation of the art world
as aesthetic phenomenon. Important extraliterary factors influencing the realization of the
author’s intention were discovered.
Key words: polyfunction, art world, world-outlooking models, extraliterary factors.
Проблема потрактування і декодування художнього світу письменника або ж окремого твору є актуальною в сучасному українському літературознавстві, особливо ж стосовно письменників малодосліджених. Відповідно до концепції Г.Клочека, «художній світ
– фундаментально-змістовий засіб. Про нього можна і треба говорити як про феномен,
утворений подвійною інтенціональністю» [1]. Науковець наголошує, що художній світ
постає як продукт творчого задуму письменника, тобто його своєрідність визначається
особливостями художнього мислення автора, його світобаченням (світорозумінням, світосприйманням). Натомість Г.Клочек не виключає можливість інтерпретації художнього
світу в його зануреності у свідомість реципієнта, сформованості в процесі сприймання
твору. Художній світ, отже, на думку Г.Клочека, витворений задумом митця, трансформований в процесі рецепції, таким чином, сформований інтенцією автора та інтенцією
читача [1]. Халізєв визначає місце художнього світу “у складі форми, що несе зміст”[2],
що дозволяє долучити до моделювання художнього світу деталізацію (предметно-зображувальне начало), тобто конкретні явища і об’єкти, які виформовуються словесно і
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загалом становлять світ художнього твору (як вказує Г.Клочек, побутують також вислови
“поетичний світ”, “внутрішній світ твору”, “безпосередній зміст”).
У цьому ракурсі в нашій статті досліджуємо поставання художнього світу Романа
Андріяшика. Завданнями наших студій є довести, що своєрідність художнього світу митця багато в чому залежить від світоглядних моделей, якими він керується, що, у свою
чергу, визначаються особливостями життєвого шляху.
У творчості Р.Андріяшика відбулося властиве шістдесятникам зміщення акценту із
соціального буття індивіда на його духовний світ, що сформувало свого часу домінантні виміри української літератури ХХ століття, зміни якої супроводжувалися своєрідним
синтезом соціологічної, психологічної, етичної, естетичної, світоглядної систем. За умов
міцної закоріненості прийомів реалізму в художній практиці водночас трансформувалися принципи модерного письма, змінювався характер художнього бачення, оновлювалися принципи мистецького моделювання буття й проблемно-тематичний діапазон, збагачувалася палітра зображально-виражальних засобів. Як наслідок, спостерігаємо яскраве
поліфонічне художнє полотно рубежа ХХ ст., позначене різновекторністю естетичних
пошуків й контраверсійністю мистецького мислення, що і стало одним з джерел формування художнього світу письменника.
Наступний компонент художнього світу – драматизм творчої долі Р.Андріяшика, йдеться не лише про п’ятнадцятиліття замовчування творчого доробку митця, коли прозаїк не
міг не писати, хоч доробок не знаходив свого читача. Від часу виходу роману “Сторонець”
(1989) була опублікована лише п’єса-феєрія “В кінці престолу”. До читача так і не дійшла
завершена вже у Києві трагедія “Велика гра”, написана на підставі матеріалів про життя,
діяльність, смерть і похорон патріарха Володимира (Романюка). Здається, що над його рукописами нависала фатальна приреченість, – вони загинули, коли у рідному селі письменника Шишківці Борщівського району на Тернопільщині була пограбована і спалена його
рідна хата, де була знищена друга частина роману “Сторонець”, згорів уже закінчений, але
ще не відшліфований художньо-біографічний роман “Кам’яний хрест” про Василя Стефаника і більша частина роману про Івана Франка “Мойсей”, де Р. Андріяшик зображує
духовне єство Майстра, екзистенціальну концепцію як окремої людини, так і нації загалом.
Біографічні напрямні надзвичайно сильно впливають на становлення художнього
світу митця, що можна афористично сформулювати ідіомою: «З вогню та в полум’я».
Залишилось небагато згадок про дитинство митця, про його раннє захоплення поезією.
Відомо, що Р. Андріяшик, що досить поширено, ще у школі писав вірші, багато читав, а
оскільки в селі не було систематизованої бібліотеки, знайшов видання Оноре де Бальзака
та В.Шекспіра польською мовою, які вразили його уяву. Можливо, тому він твори Бальзака любив усе життя, навіть мав задум у роки студентства написати двадцять романів
про ХХ століття. Після закінчення фізико-математичного факультету Чернівецького університету навчався у Львові на факультеті журналістики, писав нариси, кореспонденції,
репортажі в періодиці. Специфіка психологічного портрету митця в його скромності:
нікому не було відомо, що він наполегливо працює над серією романів. Коли ж вийшов
перший, то вже був не дебют, але зрілий твір, якому не треба було приводів для надій і
сподівань, після якого були років надій і розчарувань.
Лише вечір автора у Спілці письменників (грудень 1997 р.) в переповненому залі засвідчив, що Р.Андріяшик має багато шанувальників. Виступи критиків були одностайно
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схвальні, однак зневіра прозаїка була невиправною. Шевченківська премія 1998 року за
роман “Сторонець” стала хоча запізнілим, проте визнанням Р.Андріяшика як письменника. У звіті про вечір “Літературна Україна” зауважила: “З появою другого роману “Додому нема вороття”, що продовжив попередню тему життя інтелігенції Західної України в
умовах австро-угорської монархії, уже стало зрозумілим, що письменник уперше (підкреслення наше – І.Т.) художньо розробив екзистенційну концепцію страху в тоталітарному суспільстві, страху перед власною незахищеністю та безпорадністю в цьому суперечливому світі з його постійним протиборством добра і зла, краси і потворності, світла
і темряви” [3]. Л.Тарнашинська, таким чином, заакцентувала поліфункціональність художнього світу митця, єдність особистісного і світоглядно-узагальнюючого підходів до
нього. Можна погодитись з думкою дослідниці: роман названий “Люди зі страху”, тобто
йдеться про проблему страху як одну з граней людської екзистенції, висвітлювану як
філософами, так і письменниками ХХ століття. Р.Андріяшик тут, варто зазначити, був не
першим, до цієї теми вже зверталися М.Хвильовий, Г.Косинка, Б.Антоненко-Давидович
та ін. Прозаїк увиразнив своє бачення порушуваної художньою літературою проблеми.
Можливо, людина, яка “зі страху” все ж таки хотіла повернутись у свій дім, вороття вже
не має.
Художній світ героїв Р.Андріяшика насичений великою кількістю інтелектуальних
проблем, що екстраполюються в цілісну тканину твору реплікою персонажа, афористичною авторською ремаркою. Як завважує В.Брюгген, “Андріяшик підноситься над рівнем
вправного побутописця-етнографа чи, скажімо, сільського лірика, бо його твори оживлені плином глибокої і змістовної думки, зігріті жаром неспокійного серця письменникапатріота й громадянина, перейняті непідробним гуманістичним пафосом, який живиться
вболіванням за долю народну, збирають риси народного життя в фокусі розумної і далекоглядної мислі. Романи Р.Андріяшика дають зразок інтелектуальної прози про західноукраїнське село, і в тому – їхня своєрідна характерність” [4:65].
Виявилися невдалими спроби критиків з’ясувати специфіку романного мислення Р.
Андріяшика за моделями творчої манери інших прозаїків, бо він не вкладався в жодну
наперед задану схему. Чи не з великим запізненням йому було дано Шевченківську премію, яку, на переконання сьогоденної критики, “він мав би одержати ще 1967 року, коли
за рік перед тим було надруковано його роман “Люди зі страху” – твір, що “виламувався”
з узвичаєних тоді канонів, його лірико-трагічна настроєвість була новою в літературі, а
художня розробка екзистенційної концепції страху подібна до подібної проблематики
творів Г. Бьолля, Е. Хемінгуея та Ж.-П.Сартра” [5]. Спорадичні згадки про екзистенційну сутність прози Р.Андріяшика не виявили складну структуру його художнього світу, в
якому поліфонічно поєднується складна філософська проблематика особиста зболеність
невизнаного і не до кінця сприйнятого митця і чітка конкретна предметність. Лаконізм і
деталізація мислення проектується і на виклад письменником власних поглядів на творчість. Так, в одному з інтерв’ю “Літературній Україні” письменник чітко сформулював
своє бачення історичних соціальних та національних проблем і окреслив своє ставлення
до них як незалежного митця, схильного до існування у власній іманентності: “Коли б я
не вірив, то й не писав би! Ніщо мене не зв’язувало і не зв’язує: клятву Іллічеві не давав,
Сталіна з Мавзолею не виносив, стандартної оцінки на Хмельницького і Мазепу, Петлюру і Грушевського, Коновальця і Бандеру не підтримував, в оновленні підходів нашої іс282

торії і до майбутнього нічого нового не знаходжу, вселюдського повстання народів проти
трагічних помилок у минулому ще не бачу, у вигаданому просторі себе не почуваю, бо
українці більшою мірою будували американську півкулю, Азію і Австралію, збудують і
себе” [6]. Не абсолютизуючи нонконформізм у творчості, письменник, по суті, схилявся
до однієї теми – “проблеми насильства суспільства над людиною, здійснюваного в різних формах (війни, національне, соціальне рабство тощо), а також до проблеми страху,
спричиненого цими негативними явищами. Він показав не лише підневільну людину, а й
“мозаїку людського неприйняття “чужого світу” [7: 305 – 306]. Очевидно, цим творчість
Р.Андріяшика суттєво від творчості його колег, в цьому специфіка його “думної дороги”,
позначеній “білими плямами”.
Навесні 1964 року, коли Р.Андріяшик запропонував редакції журналу “Дніпро”
першу книгу “Люди зі страху” (опублікована під назвою “Спадок віку” в трьох номерах 1966-го), співробітники часопису припустили, що то спогади українського січового стрільця, який уник розправ і тюрем. І. Дзюба у закритій рецензії схвально поставився до журнальної публікації. У рік журнальної публікації роману “Люди зі страху”
Р.Андріяшика кращим твором вважався роман “Птахи полишають гнізда” І. Чендея, що
значно випередив свій час. Не поступалися перед цими книгами і такі, як “Хустина шовку зеленого” Є.Гуцала, “Зав’язь” Гр. Тютюнника, “Парость” В.Дрозда, “Чужа кохана”
А.Мороза, “Як на війні” Ю.Щербака, “Посланець до живих” В.Міняйла та інші.
Критик І. Бойчак запропонував книгу Р.Андріяшика видавництву “Молодь”, проте
необхідною була рекомендація певного літературного авторитета, одначе, коли звернулися до М.Стельмаха, то його оцінка була розгромною. Ситуацію врятував В. Іванисенко –
автор передмови до роману. Коли ж твір мали друкувати в Москві, Р. Андріяшик здивував
перекладачів тим, що знав рукопис напам’ять. Він дописав виноски, де з марксистськоленінських позицій трактувалися події роману. Завдяки сприянню Б.Олійника Р. Андріяшик надрукував роман “Додому нема вороття”, а потім і “Полтву” – в журналах “Дніпро”
і “Прапор”. Саме в той час вийшли перші книжки Євгена Гуцала, Володимира Дрозда,
Григора Тютюнника, Валерія Шевчука, які викликали не менше читацьке зацікавлення,
ніж “Людина і зброя” Олеся Гончара. Кожен з них прийшов зі своїм художнім світом і,
що важливо, можна було говорити про індивідуальний стиль письменника, а в цілому
ж можна було сказати і про “багатство проблем і різноманітність художніх характерів
– складних і оригінальних, і не раз відзначувані критикою поглиблену аналітичність,
серйозну психологічну основу, наявність власних концепцій життя і людини тощо. Головне – це загальне звищення якості, піднесення ідейно-художнього рівня в усьому потоці
прози” [8:7].
Як самобутній прозаїк, Р.Андріяшик зазнав еволюції шістдесятництва, породженого
“хрущовською відлигою”, пережив долю покоління, схильного до креативності, до небанальної манери художнього мислення, до оновлення жанрово-стильових традицій, які
безсумнівно зумовлюють його художній світ. Щодо притаманному йому гуманістичному
світогляду, то пригадаємо, що у виступі на V З’їзді письменників України (1967) Олесь
Гончар наголошував саме на гуманістичних, людинознавчих устремліннях літератури,
поглибленні її філософського підгрунтя, намаганні сягнути в найглибші надра психіки.
Таким чином, спостерігаємо прямий зв’язок між складовими художнього мислення
письменника, особливостями його світобачення (світосприймання, світорозуміння) та
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своєрідністю його художнього світу, зумовленою також і актуальними його часу тенденціями культури та провідних митецьких концепцій. Художній світ відтак є фундаментально-змістовим засобом не просто в інтерпретації літературознавців [9], справедливим
при цьому буде зазначити, що художній світ твору постає через свідомість реципієнта.
Пролонгованість такого процесу щодо творчості Р.Андріяшика є явищем спорадичним,
що й визначається багатьма чинниками, зокрема, тим, що тексти прозаїка є майже невідомими для широкого загалу.
Якщо погоджуватися з концепцією Г.Клочека, що художній світ як естетичний
об’єкт, що «живе» в свідомості читача, є енергетичним феноменом, а його енергетика
породжується візуальною виразністю, смислогенеруючою настроєвістю, гуманістичною
спрямованістю та багатьма іншими чинниками, серед яких не завжди очевидною, але
завжди сущою є його цілісність, системна організованість [1, 10], то вочевидь, енергетика художнього світу визначається енергетикою автора як особистості. Специфіка художнього світу визначається власним світоглядом митця, тому дослідження художнього
світу письменника – це дослідження його власного бачення, його художнього мислення.
Отже, незаперечно, що для художнього світу Романа Андріяшика властива поліфункціональність, спровокована примхливим поєднанням особистісних чинників, світоглядні
моделі, вироблених для себе автором та екстралітературних факторів.
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РАННЬОБАРОКОВИЙ ПАНЕГІРИК
«ЕВФОНІЯ ВЕСЕЛОБРМЯЧАА»: ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ЗОБРАЖЕННЯ ПЕТРА МОГИЛИ
Стаття присвячена аналізу лінгвопоетичних особливостей зображення Петра
Могили у панегірику «Евфонія веселобрмячаа», зокрема ранньобарокових інновацій, висвітлених у поетичних фігурах, тропах, мовних символах, барокових антиноміях та
оригінальній архітектоніці тексту.
Ключові слова: «Евфонія веселобрмячаа», панегірик, раннє бароко, лінгвопоетика.
Статья посвящена анализу лингвопоэтических особенностей изображения Петра
Могилы в панегирике «Эвфония веселобрмячаа», в частности раннебарокковых инноваций, выраженных в поэтических фигурах, тропах, языковых символах, барокковых
антиномиях и оригинальной архитектонике текста.
Ключевые слова: «Эвфония веселобрмячаа», панегирик, раннее барокко, лингвопоэтика.
In the article the linguopoetical peculiarities of Petro Mogyla’s image in panegyric
“Euphony veselobrmyachaa” are analyzed, especially baroque innovations are enlightened in
the poetic figures, tropes, linguistic symbols, baroque antinomies and unique architectonics of
the text.
Key words: “Euphony veselobrmyachaa”, panegyric, early baroque, linguopoetics.
В контексті дослідження ранньобарокових панегіриків варто проаналізувати текст
«Евфонії веселобрмячої» як репрезентанта українського мовного бароко, що розширить
коло досліджуваних одиниць панегіричного жанру початку XVII ст. з позицій лінгвопоетики.
У XVII ст. починають активно функціонувати поетики та риторики, що мали як теоретичний, так і прикладний характер, функціонуючи насамперед в середовищі КиєвоМогилянського колегіуму («Оратор могилянський» Й. Кононовича-Горбацького (1635
р.); «Liber artis poеticae» A. Старновецького і M. Котозварського (1637 p.), рукопис втрачено; «Наука, албо Способ зложеня казаня» І. Галятовського (1659); «De arte rhetorica…»
(1706 р.) та «De arte poеtica…» (1786) Ф. Прокоповича та ін.). Дослідженню поетик та
риторик періоду бароко присвячені праці П. Попова [1], Г. Сивоконя [2], В. Маслюка [3],
Д. Наливайка [4] та ін.
Поетику раннього бароко вивчали В. Крекотень (становлення поетичних форм в
українській літературі XVII ст.) [5], Б. Криса (українська поетична самосвідомість, поетичний образ світу у поезії XVII – XVIII ст.) [6], Д. Степовик (система тропів в українському бароко) [7] та ін.
Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення ранньобарокових текстів, зокрема панегіричного жанру, що зумовлено зростанням лінгвістичного інтересу
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до лінгвопоетичних аспектів вивчення панегіриків першої половини XVII ст., а також
дослідження їх унікальної архітектоніки.
Метою статті є з’ясування лінгвопоетичних особливостей зображення Петра Могили в ранньобароковому панегірику «Евфонія веселобрмячаа», аналіз оригінальної архітектоніки тексту першої половини XVII ст.
Для реалізації визначеної мети необхідно вирішити такі завдання: з’ясувати екстралінгвальний контекст написання панегірика; висвітлити особливості ранньобарокової
лінгвопоетики зображення Петра Могили, вираженої в поетичних фігурах, тропах, символах та барокових антиноміях; показати специфіку архітектоніки панегірика «Евфонія
веселобрмячаа».
Об’єкт дослідження – ранньобароковий панегірик «Евфонія веселобрмячаа» в системі текстів староукраїнської літературної мови кінця XVI – першої половини XVII ст.,
предмет – визначення лінгвопоетичних особливостей ранньобарокового панегірика та
дослідження архітектонічної естетики «Евфонії веселобрмячої».
В контексті лінгвопоетичного аспекту зображення Петра Могили дотичними є поняття поетики взагалі та історичної зокрема. Найбільше досліджень історичної поетики
у XX ст. (зокрема відомі праці О. Веселовського, В. Виноградова, Д.  Лихачова, С. Бройтмана, С. Аверинцева та ін.), хоча всі вони беруть початок з «Поетики» Аристотеля, який
розумів її як науку про створення поетичних творів, оволодівши якою можна творити
досконалі зразки.
Новий етап розвитку поетики репрезентують праці К. Борисенко «Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби» (2003) [8], А. Ліпгарта «Основы лингвопоэтики» (2007) [9], Н. Фатєєвої «Синтез целого: На пути к новой
поэтике» (2010) [10] та ін.
Поетику панегірика варто розглядати як сукупність поетичних засобів та способів
зображення, які використовує автор, характеризуючи ту чи іншу особистість з метою
її уславлення. Для комплексного аналізу панегірика з позицій лінгвопоетики варто розглядати текст не лише в мовознавчому плані, а й залучати до контексту вивчення екстралінгвальні чинники, зокрема соціально-історичні та культурні обставини, що зумовили
появу тексту.
Стосовно екстралінгвальних умов написання «Евфонії веселобрмячої», зазначимо,
що Петро Могила, отримавши від польського короля титул Митрополита київського,
приїздить до Києва, де студенти Братського колегіуму вітали його панегіриком, написаним польською мовою «Mnemosyne sławy prac y trudów... Piotra Mohily... na pożądany
onego wjazd do Kijowa od studentów gymnasium w Bractwie Kijowskim» (1633), а друкарі
Києво-Печерської лаври презентували «Евфонію веселобрмячую» (1633), в яких автори
прославляли знатне походження Петра Могили, сприяння розвиткові наук, а особливо
його церковну діяльність.
Панегіричні тексти творились не випадково, а за певними правилами. Так, Феофан
Прокопович у праці «Про риторичне мистецтво», зокрема у розділі «Похвали особам»
зазначає: «Похвали особам черпаються з таких п’яти джерел: з природи, долі, навчання,
вчинків, обставин», причому «дії і вчинки постачають невичерпний і майже, скажу, чи
не єдиний матеріал для похвал» [11]. Також філософ вказує на різноманітні прийоми та
методи оформлення тексту похвали, якими повинні були керуватися книжники.
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Так, для барокової характеристики Петра Могили як людини, що постійно перебуває
у вірі, автор вживає епітети «побожний», «преосвященний»: Пєтръ Митрополитъ Могила … Пастыръ побожный (Евф., с. ТÈ), Преwсmєнный Пєтрє (Евф., с. ТF). Поєднання
церковних епітетних характеристик Петра Могили зі світськими чеснотами, наприклад:
«снє Вєлможный Пнє нашъ (Евф., с. ТF), Мwгила славный (Евф., с. ТZ) та ін., відображає барокову естетику поєднання протилежностей, зокрема церковного та світського.
Антитетичне поєднання світського та християнського з метою характеристики Петра
Могили є також у цитатах: Мwгила славный <,> на Fрwнъ Митрополи Встuпuєтъ годнє <,> з нб(с)нои воли (Евф., с. ТZ); Им# Могилиы и в(ъ) словенской Зwни <,> И в(ъ)
Бгомыслимомъ бuдєтъ мhти Трїwни (Евф., с. ТÈ).
Такі авторські характеристики митрополита відображають обов’язкові елементи барокової похвали особам, які згадуються у Феофана Прокоповича, що передбачали оспівування найвагоміших чеснот людини як власне людських, так і таких, що якнайкраще
характеризують світську та церковну діяльність особистості.
Автор також називає митрополита «Парнассwвъ аw(н)скихъ Фuндаторомъ» (Евф., с.
ТF), вказуючи таким чином на символічну назву Києво-Могилянського колегіуму Парнасом, додаючи епітет «аw(н)скихъ» з метою підкреслення святості колегіуму та набожності його викладачів і студентів (алюзії на гору Афон у Греції як одне з найголовніших
святих місць).
Накладання античних символів на слов’янський ґрунт відображає поєднання античного та християнського, наприклад: Єстъ добрый и Полскои Дрuкарнh початокъ, Жебы
Книгъ было розныхъ в(ъ) Парнассh достатокъ (Евф., с. ТF). Цитата репрезентує накладання античного образу Парнасу, що символізував осередок муз на образ Києво-Могилянського колегіуму, що відображає бароковий прийом антитетики.
Також у тексті є індивідуально-авторські композити, що характеризують особу Петра
Могили. Наприклад, у фразі «Wрлоwкимъ Розuмомъ всє ты проникаєшъ» (Евф., с. ТF)
композит «орлоокий» характеризує нового митрополита як мудру особистість. Символічне значення поєднаних лексем «орел» та «око», що входять до складу композита, додає до образу Петра Могили такі риси як далекоглядність та проникливість.
Естетика бароко виявляється також у використанні автором персоніфікації: Тєбє Софїи Рuины чєкали (Евф., с. ТÈ). Використання цього тропу дало змогу авторові показати
потрібність митрополита для відновлення національної культури.
Репрезентантом барокової лінгвопоетики є також риторичні запитання: Акожъ то
тилко Злото дар єст(ъ) знамєниты<;> Бєз ср(д)ца єсли важны бuдuть хрvзолиты <;>
єєє(Евф., с. ТF), що були невід’ємною складовою барокових текстів. Їх використання вказувало на добре засвоєння авторами курсу поетики в тому чи іншому навчальному закладі
(найчастіше – Києво-Могилянський колегіум) з метою створення зразкових текстів.
Текст панегірика також рясніє однією з найпоширеніших барокових стилістичних
фігур – гіперболою: Aбо то свhтu w твоихъ нє «вно Працахъ wдважныхъ <,>котрими
вспираєшъ <,> Рuсь оукрашаєшъ (Евф., с. ТÈ), яку автор вживає для підсилення значущості Петра Могили.
Барокова естетика виявляється також в унікальній архітектоніці панегірика, що відображає ранньобарокові інновації. Так, анотаційна назва містить ім’я особи, якій присвячено панегірик, перелік титулів: …прєwсmєн(н)ому є(г) мл(ст)<:> г(с)дну ^цу кvр
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Пєтру Мwгилh, воєводичу зємль молдавських <,> Православномu Упривилейованомu
митрополиту Кієвскому <,> Галицкомu и все# Рwссїи, Ekарсh С(т) <:> Fрwнu Кw(н)
стантінополскогw <,> Архімандрітu с(т) <.> Чuдотворнои Лавры Пєчє(р) <:> Кієв
<:> (Евф., с. ТS) , а також обов’язкову вказівку на місце та дату видання: ^ Тvпографwвъ
в тойжє с(т) <.> Чuдотворнои Лаврh Пєчєрской працuючихъ <,> при оунижономъ
поклонh прuдко Дєдикована# <.> Лhта Гн# aõëã <.> Їюл# å дн# < .> (Евф., с. ТS), тобто
5 червня 1633 року.
Варто зазначити, що перше слово панегірика – «Ευφώνία» – написане грецькою
мовою. К. Студинський таке вживання трактує як залишки греко-слов’янської школи,
яку змінила «наука латинська», що почала вкорінюватись у Києво-Могилянському колегіумі [12:5-6]. На розвиток «латинської традиції» вказує також той факт, що починаючи
з другої половини XVII ст. більшість текстів панегіричного жанру писалися польською
або латинською мовами.
Традиційним для панегіричного жанру є вірш на герб особи, якій присвячені хвалебні вірші. «Евфонія» також містить такий вірш, що підкріплений зображенням герба роду
Могилів з усіма обов’язковими атрибутами та відповідною символікою. З обох боків
герба розміщені літери: П. М. В. М. М. К. Е. К. А. П., що мають наступне потрактування:
Петро Могила, Воєводич Молдавський, Митрополит Київський, Екзарх Константинопольський, Архимандрит Печерський [12:7].
Репрезентантом ранньобарокових інновацій є також техніка акростиха, що використовується у панегірику. Так, початкові літери чотирьохрядкових віршів складаються в
назву особи, якій присвячений панегірик: «Пєтр Мwгила Митрwполит Києвскии».
Загалом панегірик не переобтяжений графічними прикрасами, проте перша літера
вірша все-таки оздоблена орнаментом, що відображає прагнення барокових авторів до
візуальної естетизації. Слід додати, що оздоблена літера «П» є початком імені Петра
Могили в акростиху.
Завершальною частиною тексту панегірика є вірш «Дєдикаціа» (лат. dedicatio, від
dedico – посвячую, присвята), в якому автор вкотре вказує ім’я особи, якій присвячено
панегірик, висловлює вітання з нагоди отримання нового титулу, а також виголошується
похвала за світські заслуги Петра Могили, зокрема меценатство. Згадується тут також
робота лаврських друкарів, зокрема початки книгодрукування польською мовою.
Отож, проаналізувавши лінгвопоетичний аспект панегірика, зокрема систему барокових фігур і тропів, оригінальну символіку та архітектоніку тексту, що підкріплені
антиноміями, можна вважати, що «Евфонія веселобрмячаа» повною мірою відображає
барокову естетику тексту кінця XVI – першої половини XVII ст.
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МОТИВ РАЗРУШЕНИЯ В РОМАНЕ Э. ЮНГЕРА «НА МРАМОРНЫХ УТЕСАХ»
Стаття присвячена вивченню функцій мотиву деструкції в романі Е. Юнгера
«На мармурових скелях». В рамках концепції магічного реалізму автора розглядається
питання про поетичний сенс соціальної руйнації в романі.
Ключові слова: деструкція, мотив, поетизація, магічний реалізм.
Статья посвящена анализу мотива деструкции в романе Э. Юнгера «На мраморных
утесах». В русле концепции магического реализма автора рассматривается проблема
поэтического содержания социального разрушения в романе.
Ключевые слова: деструкция, мотив, поэтизация, магический реализм.
The article deals with motif of destruction in the novel by Ernst Junger «On the marble
rocks». In keeping with the concept of author’s magical realism is considered the problem of
poetical meaning of social destruction in the novel.
Keywords: destruction, motif, poetization, magical realism.
Творческая личность и художественное наследие Эрнста Юнгера, отмеченные в 1982
г. литературной премией Гете, принадлежат к числу неизученных объектов отечественной германистики. Для этого своеобразного научного забвения существуют достаточно
веские основания в виде неоднозначной репутации писателя, во-первых, в чине капитана
служившего во время второй мировой войны в вермахте, а во-вторых, культивировавшего в своем творчестве повышенно субтильную, рафинированно-утонченную стилевую
форму, сложным образом впитавшую и трансформировавшую интеллектуально-образные открытия сюрреализма, экзистенциализма, позднего декаданса. Например, о манере письма писателя критики отзываются: «…eine Kaltnadeltechnik, die selbst scheinbare
Nebensächlichkeiten mit Bedeutung aufzuladen weiß» («..хладнокровная техника острой
иглы, умеющая наполнить значением даже кажущиеся второстепенными детали») [1:
324]. Оценивая наследие Юнгера исходя из этих аргументов, критики забывают, что
личные убеждения и позиция эстетизма скорее разделяли, чем связывали писателя с национал-социализмом. Так, он даже не пытался скрывать свое эстетское пренебрежение
к национал-социализму, например, когда отказался вступить в 1933 г. в число членов
Прусской Академии искусств. Не менее красноречивым фактом биографии Юнгера является его увольнение из рядов вермахта за причастие к кругу заговорщиков после знаменитого покушения 20 июля 1944 г. Все это побуждает относиться к личности Юнгера
не столь однозначно и более дифференцированно. Возможно, именно поэтому немецкий
германист К. Модик приходит к взвешенному заключению о том, что «исключительно и
только критически-идеологическая трактовка оставляет в стороне и не затрагивает важнейшие измерения его творчества» [1: 324].
Объект нашей статьи – роман Э. Юнгера «На мраморных утесах» (1939), необычайно сложный с точки зрения символического образотворчества, и у нас практически
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не изученный. Зарубежная германистика определяет поэтику этого произведения как
закрытую – символически зашифрованную, ритмизованную стилизацию: «Symbolisch
verschlüsselter, rhythmisch hochstilisierter Prosatext, der… durchaus als Form der inneren
Emigration, aber auch des geistigen Widerstands, begriffen wurde» [1: 325]. Помимо отказа от генологически четкого жанрового определителя, признания симбиотических черт
(«текст в прозе»), в данной характеристике не менее важен отмеченный литературоведом
значительный идейный потенциал, действительно присущий сочинению: «форма внутренней эмиграции, а также и духовного протеста». В процессе интерпретации данного
произведения, на наш взгляд, важно учесть, что предложенная автором стилизация необычна и осознанно сублимирована. Она превращает характер повествования в темный,
местами – непроницаемый, и парадоксальным образом необъяснимый язык, притом не
только для реципиента, но даже для самого писателя. Между тем, данная установка на
символизацию составляла творческое кредо Юнгера, обратимся к дневниковым записям
писателя: «…и даже хорошо, если останутся темные места, которые порой не под силу
объяснить даже самому автору, именно они, как я со временем понял, нередко являются
залогом позднейшего плодородия» (цит. по: [2: 246]). Любопытно, что сам автор воспринимал это произведение как каприччио и подчеркивал в нем тройственный смысл:
«Единство красоты, величия и опасности, как мне представляется, проявится в нем, пожалуй, еще лучше» [3: 47].
Современное российское литературоведение не обошло данное сочинение своим
вниманием, хотя глубокому всестороннему анализу оно, насколько нам известно, еще
не подвергалось. Переводчик и автор послесловия к русскоязычному изданию романа
Е. Воропаев отзывается о «На мраморных утесах»: «Перед нами роман-провидение и
концепция жизни в глубокой гармонии с природой и культурой, жизни, открытой тайне мироздания, трудолюбивой, а главное, лишенной низкого страха» [2: 245–246]. Разумеется, что характеристика сочинения в ключе «романа-провидения» хотя и лишена
терминологического смысла, однако она улавливает нечто существенное, пророческое в
знаменательном начинании и усложненном творческом почерке Юнгера-провидца, способного увидеть и обобщить важнейшие – судьбоносные и даже фатальные – тенденции
в развитии европейского сообщества XX ст. в период между двумя мировыми войнами.
Написан роман был в тот период, когда традиционные ценности гуманистической
литературы исчерпали себя. События первой мировой войны открыли истинную цену
человеческой жизни для современного мира; свобода для западных демократий и для
тоталитарных государств приобрела совершенно иное значение; гуманистический запрет на насилие, физическое и духовное, сменяется рутиной массовых расстрелов и
концлагерей: «Эта война ожесточила массы. Она была страданием, горечью и обидой
для миллионов людей, вовлеченных в водоворот массовых убийств и разрушений. Она
приобщила массы к оружию и насильственным действиям, поселила в них веру в могущество силы и сомнение в универсальной значимости права и правовых путей. Сознание
масс в значительной мере уже не укладывалось в формальные рамки права и требовало
силовой переоценки ценностей. Все это трансформируется в сознание кризиса, который
мыслится как всеобщий кризис западной культуры и цивилизации» [4: 59].
Необычный язык повествования – язык «магического реализма» погружает читателя в мир некоего «идеального ландшафта». Поэтика магического реализма органически
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объединяет элементы реального и фантастического, обыденного и мифического, действительного и таинственного. В самом термине заложена двойственность, связанная
с объединением противоположных понятий: «реальность» (материальное, то, к чему
можно прикоснуться, обыкновенное) и «магия» (неожиданное, фантастическое, необыкновенное, мистическое начало бытия). В романе Э. Юнгера реализован один из главных
принципов магического реализма – изображение сказочного, фантастического как реально существующего и поэтому будничного, обыкновенного; фантастические элементы
не объясняются и действующие лица принимают и не оспаривают логику магических
элементов. О времени и месте повествования мы можем сделать лишь некоторые выводы, то есть течение времени субъективным образом трансформируется, даже искажается, оно иногда кажется вовсе отсутствующим, а временами создается впечатление, что
настоящее повторяет прошлое. В этом же духе необъяснимого очарования вневременного плана бытия перед нами возникает смешение эпох: рядом с машинами упоминаются свитки-пергаменты, таинственные зеркала, Польша и Бургундия – рядом с Альта
Планой, дикими степями, полными кочевников. Таким образом, мы наблюдаем своего
рода «коллапс» времени, что тоже является характерным для произведений магического
реализма. Роман повествует о двух братьях, живущих в Рутовом скиту близ Мраморных
утесов. Живут они в уединении, довольно аскетическом, довольствуясь простой пищей
и проводя время в занятиях ботаникой, – Юнгер постулирует невинно-созерцательный
образ жизни как исконный, свойственный праформам эмпирического, доцивилизационного бытия. Однако заведенному укладу жизни не суждено длиться вечно: «В ту пору,
правда, казалось, что дни нам омрачает какая-то забота, какое-то горе; и прежде всего нас
заставлял быть начеку Старший лесничий» [5: 8].
Образ Старшего лесничего, один из важнейших, провоцирующих тему разрушения,
однако зловещий смысл его нигде не проступает однозначно или явственно, он лишь
угадывается в темном и глубоком подтексте сочинения. Примечательно, что братья знали его лично и «часто видели его на конвентах и иногда ночью ужинали и бражничали
с ним за игрой». В прошлом братья были введены в орден мавританцев. Какова же была
причина этого? Ответ прост: «Мы чувствовали тоску по участию, по действительности
и проникли бы в лед, огонь и эфир, чтобы избежать скуки. Как всегда, когда сомнение
соединяется с преизбытком, мы обратились к силе – а не является ли она тем вечным
маятником, который продвигает стрелки вперед, будь то днем или ночью? Итак, мы начали мечтать о власти и силовом превосходстве…» [5: 47–48]. Такая тоска и метания
характерны для периода смены эпох, когда устоявшийся порядок «приедается», и человек ощущает жажду действия и перемен, причем не всегда имеет значение, принесут ли
эти перемены плохое или хорошее, добро или зло. Здесь можно провести параллели со
временем кануна первой мировой войны, «сломом» довоенного порядка и зарождением
новых черт мира и мироустройства. То, что мир стоит на пороге изменений, европейские
мыслители понимали еще до первой мировой войны. Например, Г. Лебон писал: «Современная эпоха представляет собой один из таких критических моментов, когда человеческая мысль готовится к изменению. В основе этого изменения лежат два главных фактора. Первый – это разрушение религиозных, политических и социальных верований,
давших начало всем элементам нашей цивилизации; второй – возникновение новых условий существования и совершенно новых идей, являющихся следствием современных
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открытий в области наук и промышленности. Идеи прошлого, хотя и наполовину разрушенные, все еще достаточно сильны; идеи же, которые должны их заменить, находятся
пока еще в периоде своего образования – вот поэтому современная эпоха есть время
переходное и анархическое. Нелегко предсказать, что может выйти из такого периода,
поневоле имеющего хаотический характер. Каковы будут основные идеи, на которых
воздвигнутся новые общества, идущие нам на смену?» [6: 148].
Именно такие или подобные переломные моменты являются плодородной почвой
для появления таких личностей, как Старший лесничий: «Страх окутывал его, и я уверен, его силу следовало скорее искать в этом облаке страха, нежели в нем самом. Он мог
действовать только в том случае, если вещи сами по себе начинали расшатываться…»
[5: 55]. Агенты Старшего лесничего начали захватывать власть над степью, а затем и в
городах, поскольку пастушьи роды были связанными родственными отношениями и с
городами Лагуны. Вековой порядок ломается. Это можно увидеть из рассказа о символическом обряде чествования мертвых – eburnum. Обряд еburnum – пожертвование тем,
кто убил чудовищ, а затем и для тех, «кого называли покровителями или оптиматами»
[5: 77] – теперь стал исполняться в честь людей недостойных, едва ли заслуживающих
«даже того, чтобы их закопали ночью и без света» [5: 78]. Присутствуя на одних из таких
торжественных похорон и наблюдая искаженную церемонию, братья четко осознали, что
всё переменилось: «При этих звуках нас охватила скорбь, и с нами некоторых, ибо мы
почувствовали, что добрый дух предков ушел из Лагуны» [5: 80]. Правда, следует отметить, что истинные певцы и поэты отказались от подобного осквернения, и на смену
им вышли второсортные певцы и поэты, «которые перед питейными заведениями публичных домов веселят пьяных гостей…» [5: 79]. Можно предположить, что во многом
схожую позицию идейно-этического дистанцирования занимал Э. Юнгер, когда не примкнул ни к одной реакционно-реваншистской группе и отказался вступить в Прусскую
Академию искусств.
Экспансия новоявленной опасности изображается Юнгером как некое ритуальномагическое действо, смысл которого далеко не сразу открывается тем, кто под него подпадает. Медленно, но верно зловещий вождь продвигается к своей цели, используя при
этом любые средства: «Он отмерял страх малыми дозами, которые постепенно увеличивал и целью которых был паралич сопротивления» [5: 81]. Подручные Старшего лесничего «по-новому измеряли страну, ибо велели рыть в земле ямы и устанавливать шесты
с руническими знаками и звериными символами», «они бродили по издревле распахиваемой земле, точно по языческой пустоши … не отдавали дани уважения священным
иконам» [5: 86]. Некоторые ученые критики усматривают в образе Старшего лесничего
отражение личности Гитлера, но масштаб обобщения Юнгера позволяет утверждать, что
это скорее собирательный образ лидера или вождя, ведь многие стоящие у истоков власти или приближенные к ним имели и сейчас еще имеют схожие типологические черты.
Технократия власти и ее захвата предполагает некую узнаваемую схему: он «ненавидел
плуг, зерно, лозу и домашних животных», ему «были противны светлое поселение и открытое человеческое существование» [5: 87], он «не любил также ни крестьянских усадеб, ни келий поэтов, ни вообще тех мест, где действовали обдуманно» [5: 88], то есть это
образ абсолютно темного начала. Плугу, зерну, лозе, усадьбам и домашним животным,
то есть всему тому, что символизирует мирное человеческое существование, противопо293

ставляются развалины соборов, летучие мыши, кабаны и бобры, то есть образы уничтожения и зла, – все, что приносит разрушение или сопутствует ему, «серебристая цапля
столкнулась … с черным аистом» [5: 87]. Обратим внимание, что цапля как солярная
птица символизирует «творца света» [7: 842], тогда как черный аист воплощает лунное
и темное начало, таким образом созиданию противостоит хаос, свету – тьма, благу – зло.
Но Юнгер далек от однозначности: темное начало не изображается как смертоносное, а одновременно поэтизируется, как поэтизируется и деструкция. Понятие «деструкция», «деструктивность» обозначает негативные, разрушительные явления действительности, точнее – «нарушение, разрушение нормальной структуры чего-либо» [8: 383].
Это понятие предполагает, что нормальный ход вещей, развитие какого-либо процесса, исторического, эволюционного движения может быть искажено и нарушено, связи,
обеспечивающие устойчивость той или иной системы могут быть разорваны. На событийном уровне сюжета роман заканчивается уничтожением Лагуны. В символическом
плане такой финал означает гибель, но вместе с тем и торжество, начало, совмещенное
с концом, то есть настоящее течение жизни: «Не построить дома, не создать плана, в
фундаменте которого не была бы заложена гибель, и не в наших трудах покоится то,
что непреходяще живет в нас. Это нам открылось в огне, но в блеске его лежало также
и что-то радостное» [5: 224]. Огонь, в котором сгорает город, выступает символом очищения, дающего надежду на создание чего-то нового: «Мы видели мрачные картины в
холодном дыму, и все-таки в нас жила новая уверенность» [5: 227]. Э. Юнгер изображает
ужасающе-красочный закат старой эпохи. Гибель городов Лагуны описывается со всей
восторженностью, без отрицания; любование пожаром с кромки утесов – это еще один
момент, где разрушение поэтизируется: «Из всех ужасов уничтожения до мраморных
утесов поднималось только золотое мерцание. Так вспыхивают дальние миры для услады глаз в красоте заката» [5: 214].
Рисуя отшельническое существование людей, живущих в согласии с природой, автор
тем четче смог показать фигуру наблюдателя, дистанцирующегося от происходящего,
находящегося в поисках смысла, и его столкновение с миром зла, миром зарождающейся тирании. В манере, характерной для эстетической философии магического реализма,
читателю предоставляется право самому вершить суд над героями, поскольку авторский
повествователь не дает им ни абсолютно положительной, ни абсолютно отрицательной
оценки. Осмысленная как неизбежная, гибель сказочной страны и попытка братьев ее
спасти описывается с почти научной обстоятельностью, но вместе с тем не сухо и сжато,
а с неоромантической поэтичностью, в приподнятой интонации воодушевления. И разрушение выступает в русле этой динамики не целью, а средством для построения новой
действительности, движением от разрушения к созиданию.
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ЕТНОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА СЛОВЕСНИХ ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ
НОВОЗЕЛАНДСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Стаття спрямована на виявлення особливостей новозеландської мови та культури
через інтерпретацію словесних поетичних образів новозеландської поезії з точки зору
їхньої етнокультурної специфіки.
Ключові слова: етнокультурна специфіка, словесний поетичний образ, метафора,
культурний код, картина світу.
Статья является попыткой выявления особенностей новозеландского языка и
культуры, а также его значения для мировой культуры с помощью анализа словесных
поэтических образов новозеландской поэзии на основе раскрытия их этнокультурной
специфики.
Ключевые слова: этнокультурная специфика, словесный поэтический образ, метафора, культурный код, картина мира.
The article is directed to revealing the peculiarities of New Zealand language and culture
and its meaning for world culture by means of analysis of verbal poetic images of New Zealand
poetry on the basis of their ethnocultural specificity.
Key words: ethnocultural specificity, verbal poetic image, metaphor, cultural code, picture
of the world.
Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю наукового дослідження у
галузі етнолінгвістики на виявлення специфіки новозеландської поезії, її вивчення з точки зору визначення особливостей новозеландської мови та значущості новозеландської
поезії для світової культури. Відсутність робіт з дослідження новозеландської поезії у
лінгвокогнітивному та лінгвокультурологічному ракурсі посилює актуальність обраної
теми.
Теоретико-лінгвістичною підставою написання статті є системні дослідження країнознавчого, лінгвокульторологічного, лінгвістичного та літературознавчого характеру.
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Країнознавчі дослідження базуються на вивченні історії виникнення та розвинення Нової Зеландії (Г. Афанасьева, Л. Бараковський, М. Кауфман, К. Малаховський, П. Стюарт) та її існування як незалежної країни (Л. Бараковський, М. Кауфман, Г. Томахіна).
У лінгвокультурологічному аспекті розглядається взаємозв’язок мови та культури, мови
та мислення та становлення етнокультурної картини світу (Л. Баер, Д. Беярд, Т. Беляєва, В. Ощєпкова, В. Телія, В. Гумбольдт, А. Потебня, Е. Сепір, Б. Уорф, А. Вежбицька).
Літературознавчі роботи досліджують художній образ (В. Халізєв) та його зв’язок із етнокультурним контентом (Ф. Вуд, Л. Стед, А. Петриковська). Також до розгляду підпадають критичні зауваження, які надають редактори антологій новозеландської поезії
(А. Керноу, Місіс Р. Вільсон, А. Петерсон, В. О’Салліван). Лінгвокультурологічний аналіз базується на дослідженнях поетичного словесного образу та його зв’язкуіз етнокультурним контентом (Л. Бєлєхова, В. Маслова).
На початку ХХІ сторіччя наукова спільнота зіткнулась із проблемою сприйняття
важливості культури, як одного з критеріїв сприйманнядійсності та світобачення людини. Всебічні характеристики даної сфери постають центральними питаннями багатьох
наук, таких наприклад як антропологія, соціологія, філософія, історія культури, когнітивна психологія [1].
До уваги лінгвістики початку ХХІ сторіччя припадає формуванням нового підходу для вирішення проблеми співвідношення культури та мови. Трактування мови як
„культурного коду нації” започатковано такими видатними лінгвістами, як В. Гумбольдт,
А. А. Потебня та інші [2: 3]. За В. Гумбольдтом мова розуміється у єдності із культурою.
Відображення реальності культури відбувається через рідну мову та під впливом рідної
мови. Мова – універсальний провідник людини у культуру. [3]. Дещо схожою до концепції Гумбольдта є гіпотеза Сепіра-Уорфа. За Е. Сепіром мова постає лише „символічним
порадником до поняття культури”, постулюючи значний вплив на мислення [4: 162].
Кожна окрема нація розмірковує про навколишній світ та сприймає потік культурно-значимої інформації одиницям рідної мови [4; 5].
За подальшим розвитком нового підходу мова виявляє тісний зв’язок із ментальністю та культурно-історичною спадщиною окремого народу [4; 5]. Більшість подій минулого можна виявити через аналіз фразеологізмів, прислів’їв чи приказок. Формування
людини та її національної свідомості можливе лише завдяки долученню її до мовного
середовища, внаслідок і культурного. Різні нації мають своєрідне світобачення, унікальне відчуття дійсності, яке передається через мовні одиниці, що набули символічне, еталонне, образно-метафорічне значення в культурі та узагальнюють результати людської
свідомості [2: 35].
Деякі лінгвісти вбачають зв’язок суспільства та мови через лексику, спираючись на
країнознавчий культурний компонент слова [6]: „Вони [слова]<…>становлять безцінні
ключі до поняття культури” [1 : 18]. Вважається, що для адекватного сприйняття тексту
суттєво виявити національно-культурне чи культурно-історичне підґрунтя слова: визнання предмету тією чи іншою мовою, відображення дійсності у значенні слова, бачення
світу представниками різних лінгвокультур [5; 6]. Проте роль мови полягає перш за все у
накопичені та транслюванні повідомлень. Дійсним хоронителем культурно-значимої інформації виявляються тексти – міфи, легенди, ритуали, обряди, фольклорні та релігіозні
дискурси, поетичні та прозаїчні художні тексти, фразеологізми та метафори, символи й
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паремії (прислів’я та приказки), – в яких фіксується особливості етнокультурних уявлень
людини про світ.
Особливу увагу привертає поетичний текст, який як найвищий ступінь втілення напрямів осмислення реального та уявного світу людиною [7: 5]. Проте твір не є лише
низкою семантично, лексично та граматично пов’язаних номінацій, „вказівником буквального сприйняття інформації” [6]. Художня образність поетичного тексту розглядається у контексті домінантної ознаки поетичного тексту, та поетичного словесного образу зокрема. Відмінність історичного досвіду, культурного спадку, розходження понять
мешканців певної країни значно впливає на образний світ їхніх творів, який сприймається носіями іншої культури лише під час поглибленого аналізу усіх лінгвістичних та
екстралінгвістичних факторів. Таким чином, особливості етнокультурного уявлення про
світ виявляються у словесному поетичному образі та визначають його етнокультурну
специфіку.
Особливу групу складають твори молодих країн, які стали зовсім нещодавно незалежними й намагаються вивільнити себе з-під впливу традицій та звичаїв колишніх метрополій, якою постає новозеландська поезія.
Новозеландська культура загалом виникла та розвивалась під тиском наслідування
англійській традиції та її упередження щодо музики, мистецтва та особливо віршування
[8: 152]. Багатьма літературознавцями новозеландська поезія сприймається як „зразок
ідеального балансу між незалежним власним віршуванням, міцною англійською традицією та збільшеним впливом американської моделі” [8: 153].
Перші її паростки з’явились у другій половині XIX сторіччя. Вірші декількох авторів
цього періоду концентрували увагу на двоякості почуттів поета-колоніста – „ностальгія
за однією півкулею, та чарівність іншою” [9: 17]. Новозеландська поезія другої половини
ХІХ сторіччя мала нестійкий характер. Вона не репрезентувала особливості менталітету
новозеландців, як окремого етносу, через низький рівень національної самосвідомості.
Це зумовило відсутність інтересу до неї більшості лінгвістів [8; 9].
Проте з 30-х років ХХ сторіччя поезія відрізняється зацікавленістю авторів до більш
розширеного кола тематики. Молоді поети виявляють інтерес до соціального життя нової сформованої нації новозеландців. Поширення національної самосвідомості постає
центральною проблематикою більшості віршованих текстів. Проте поети звертаються
до історико-культурної спадщини, набутої за короткий період становлення Нової Зеландії, до особливостей географічного положення та долучають маорійський міфологічний
світогляд [9; 10]. У поезії звучить новий голос, який можна визначити словами новозеландського літературознавця Е. Маккорміка, – „голос палкої юності, яка запально обурюється через несправедливість та пригноблення, який повний жалю до слабких, який
презирливо відмовляється й від компромісу, й від боязливої розсудливості” [10: 581].
Проте особливістю новозеландської поезії від початку ХХ сторіччя й до сьогодення постає не стільки зацікавленість у різноманітній тематиці. Серед різноманітності поетів
важко виокремити схожість між ними та визначити окремі групи тих чи інших авторів
за стилем або літературним напрямом. Кожен вірш новозеландської поезії – це вияв індивідуального досвіду поета, набутого за недовгий термін існування нової країни. Не
зважаючи на походження автора, центральною узагальнювальною ланкою їхніх віршованих текстів постає расова або історично-культурна спадщина, деякі деталі міфології
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та фольклору, невідомого досі світовій спільноті [9: 21]. Отже, новозеландська поезія
– це низка індивідуумів. Формування поетичної образності будується на загальному етнокультурному підґрунті. Розуміння та інтерпретація словесного поетичного образу на
засадах етнокультурної специфіки допомагає в конструюванні повної картини світогляду
новозеландців.
Розглянемо приклади виявлення етнокультурної специфіки словесних поетичних образів.
The breezy bluff: an’ the clover that smells so over the land,
Drowning the reek o’ the rubbish, that plucks the profit out o’
your hand;
That bit o’ Bush paddock I fall’d myself, an’ watch’d, each year,
come clean
(Don’t it look fresh in the tawny? A scrap of Old-Country
green):
This air, all healthy with sun an’ salt, an’ bright with purity:
An’ the glossy karakas there, twinkling to the big blue twinkling sea…
(B. E. Baughan „The Old Place” [9: 3])
У вірші „The Old Place” Б. Е. Боуген змальовує Нову Зеландію очима звичайного
фермера, в якого виникають двоякі почуття до цієї землі. Автор порівнює Нову Зеландію
із колишньою батьківщину, яку вона називає „Old-Country”, підкреслюючи своєрідність
нової землі через словесний поетичний образ „the glossy karakas”. Ключовим елементом
метафори виступає реалія „karakas”, що в перекладі на українську визначає особливий
тип дерев та кущів – корінокарпус або карака [11: 122]. Серед різноманіття рослинного
світу Нової Зеландії автор обирає корінокарпус. На нашу думку, автор намагається підкреслити своєрідність Нової Зеландії, виявляючи особливості країни через властивості
дерева.
Карака являє собою найкрасивіше дерево із округлою кроною. Воно може пережити
різні погодні умови, проте найбільш сприятливим є клімат батьківщини рослини – Нової
Зеландії. Взагалі-то рослина ендемічна, тобто на інших територіях окрім Нової Зеландії
вирощують її декоративні види. Цвітіння дерева дуже красиве, проте у кімнатних умовах
воно не цвіте та не має тієї ж краси крони, як у зонах природного виростання. Незважаючи на неповторність рослини, кісточка містить отруту. Ще з XIX сторіччя караку
культивували та використовували маорі – корінне населення Нової Зеландії, як один з
видів рослинного раціону [12].
Отже, розглядаючи перелічені нами властивості рослини, можемо визначити, що
ключовий елемент метафори „karakas” імплікує образ Нової Зеландії, як найкрасивішої
країни, яка може пережити будь-які політичні або економічні зміні. „Ендемічність” рослини та використання її місцевим населенням вказує на неповторність та унікальність
землі, на якій вона росте. Автор нарікає на те, що Нову Зеландію важко назвати країною
гостинною. Незважаючи на красу природи країни більшість рослин, як і плоди караки,
отруйні. Секрет приготування знали лише маорі, які не відрізнялися дружелюбністю.
Підсилює значення ключового елемента метафори використаний епітет „glossy” –
блискучий, глянсовий, привабливий зовні, складний, проте штучно багатий. Епітет допомагає змалювати привабливість Нової Зеландії для поселенців, як таку, що вражає лише
298

з першого погляду, але прояв її „штучності” – результат подальшого досвіду проживання
на землі та деякого розчарування.
Отже, можемо зробити висновок про те, що метафора „the glossy karakas” імплікує
двояке почуття фермера-переселенця до країни – любування красою природи та розчарування через не здійснені надії.
Так само як словосполучення, речення та фразеологічні вирази, так й окремі слова
можуть створювати та виражати словесні поетичні образи. Розберемо приклад з наступних рядків:
And, hark, through the empty silence and dimness
Solemnly clear,
Comes the wistful, haunting cry of some lonely, far-away
morepork,
‘Kia toa! Be brave!’
(B. E. Baughan „From A Bush Section” [9: 5])
У наведених вище рядках створений образ самотності, спорожнення та мору. Основний акцент образу підкреслюється останнім елементом, який виражений через словесний поетичний образ – morepork. На нашу думку, розкриття етнокультурного навантаження словесного поетичного образу впливає на подальше сприйняття наступних рядків
вірша. Отже, у новозеландській мові слово morepork означає голоногу новозеландську
сову [11: 142]. Це єдина місцева сова островів, що вижила. За маорійською традицією
morepork або ruru (назва виникла через звуки, які птах створює під час палювання)
сприймається як пильний охоронець. Його рідкісний високий проникливий крик завжди
провіщав погані новини такі, як смерть. Іншими словами маленькі на вигляд сови асоціюються у місцевого населення із вісниками смерті [13]. У прикладі єдиною живою істотою, що з’являється на тлі спустошеного змертвілого середовища, постає сова. Сприймання птаха як нічного мешканця та вісника смерті місцевим населенням допомагає у
інтерпретуванні образу сови з точки зору етнокультурної специфіки. А її оклики у спустошеній тиші можна розпізнати як заклики або більш попередження перед початком ночі
або наступу смерті: „Be brave!”
Ми можемо зробити висновок про те, що мова будь-якого етносу є вмістилищем
культурних кодів, закладених окремим народом за час історичного розвинення. Зчитування цих культурних кодів допомагає у вимальовуванні загального уявлення етносу про
навколишній світ, тобто у формуванні картини світу окремої нації. У нашому дослідження пропонується спосіб виявлення культурно значимої про новозеландську націю під час
інтерпретування словесних поетичних образів новозеландської поезії з точки зору їхньої
етнокультурної специфіки. Для коректного аналізу та сприйняття словесного поетичного образу важливою ланкою постає розкриття історико-культурного підґрунтя обраного
слова чи вислову, тобто етнокультурні особливості. У прикладах наведено тлумачення
образів через міфологічне та повсякденне уявлення новозеландців про зовнішній світ.
Отже, з обраних прикладів можемо виявити культурно значиму інформацію про те, що
у житті новозеландців значну роль відіграють багатий рослинний та тваринний світ. Через образи рослин та тварин у новозеландській поезії виражається ставлення етносу до
власної країни або уявлення смерті.
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Стаття присвячена розгляду історії співробітництва редактора журналу
“Русский вестник” М.Н. Каткова та письменника І.С. Тургенєва. Автор ставить за
мету проаналізувати не лише історію публікації творів Тургенєва, але й відобразити
неоднозначність взаємовідносин письменника з редактором журналу, виявити причину
розбіжностей та суперечок на основі аналізу їхніх політичних, ідеалогічних та філософських поглядів.
Ключові слова: журнал, публікація, редакторська правка, антинігілістична позиція,
ідейно-естетичний конфлікт.
Статья посвящена рассмотрению истории сотрудничества редактора журнала
“Русский вестник” М.Н. Каткова и писателя И.С. Тургенева. Автор ставит своей целью проанализировать не только историю издания произведений Тургенева, но и отобразить неоднозначность взаимоотношений писателя с редактором журнала, выявить
причину разногласий и споров на основе анализа их политических, идеологических и философских взглядов.
Ключевые слова: журнал, публикация, редакторская правка, антинигилистическая
позиция, идейно-эстетический конфликт.
In the article the history of the collaboration between the ‘Russkiy vestnik’ editor M. Katkov
and the writer I. Turgenev is under consideration. The author aims at analyzing not only the
publication history of Turgenev’s works, but also depicting the controversy of relationship
between the writer and the journal’s editor, establishing the reasons for their disagreements by
examining their political, ideological and philosophical views.
Key words: journal, publication, editing, antinihilistic position, ideological and aesthetic
conflict.
С 1861 года журнал «Русский вестник» под редакцией М.Н. Каткова стал основным
печатным органом, с которым сотрудничал И.С. Тургенев. Здесь появились такие произведения, как «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «История лейтенанта Ергунова» и
«Несчастная». Однако отобразить точную картину взаимоотношений редактора и писателя довольно сложно – их переписка сохранилась лишь частично: опубликованы 33
письма Тургенева к Каткову, а ответные письма Каткова и вовсе утеряны. Таким образом,
переписка, по сути, является односторонней, и лишь в отдельных случаях возможно восстановить содержание писем Каткова.
Тургенев познакомился с Катковым в 1841 году в Берлинском университете, где они
одновременно изучали философию [1 (2: 77)]. Позднее их пути разошлись.
В 1855 году Катков, получив разрешение на создание нового журнала «Русский вестник», стал подбирать для него сотрудников, среди которых и оказалось имя Тургенева
– на то время активного члена редакции «Современника». Катков пытался связаться с
© Николаева Е.В., 2012
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писателем посредством своего брата Мефодия Никифоровича, а также через Е.Ф. Корша, приглашенного в число сотрудников «Русского вестника». Тургенев ответил Каткову
коротким письмом, датируемым 28 ноября 1855г., – по всей видимости, это письмо и
было началом их многолетней переписки.
Когда революционно-демократические идеи Чернышевского и Добролюбова стали
все сильнее доминировать в «Современнике», и Тургенев начал постепенно от них отдаляться, редактор «Русского вестника» первым обратился к Тургеневу с предложением
о сотрудничестве.
Ответ не заставил себя долго ждать. Тургенев через А.А. Фета передал в редакцию
«Русского вестника» свой новый роман «Накануне». Он сам хотел руководить процессом его печатания и держать «авторскую» корректуру. Но Катков вовсе не собирался
отказываться от редактирования романа. Н.Л. Бродский, исследователь творчества Тургенева, писал: «Катков явно имел намерение пройтись по ней (повести) основательно
редакторскою рукою, и лишь в условиях спешной подготовки к печатанию ему не удавалось сделать этого в достаточной, желательной для него мере» [2: 24]. Таким образом,
с появления «Накануне» началось фактическое сотрудничество Тургенева с редакцией
«Русского вестника».
Следующий этап взаимоотношений писателя и редактора связан с выходом в свет
романа «Отцы и дети». Тургенев сам предложил свою будущую рукопись редакции «Русского вестника». По воспоминаниям Анненкова, 13/1 октября 1860г. Тургенев попросил
его передать записку на имя И.И. Панаева, в которой «полунасмешливо-полувызывающе» отказывался от участия в «Современнике»: «У меня ничего готового нет, и… большая вещь, за которую я только что принялся теперь и которую не окончу раньше будущего мая, уже назначена в «Русский вестник» [3: 536-537]. Как видим, вопрос о месте
печатания романа «Отцы и дети» был решен.
Посылая рукопись романа в «Русский вестник», Тургенев просил Анненкова прочитать её и прислать ему свои замечания. Анненков передаёт в своих воспоминаниях
разговор с Катковым о романе: «Как не стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь как перед заслуженным воином, — говорил Катков. — <...>
Базаров господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора. Даже и смерть его есть ещё торжество, венец, коронующий эту достославную
жизнь, и это, хотя и случайное, но всё-таки самопожертвование <...> Кто может знать, во
что обратится этот тип? Ведь это только начало его. Возвеличивать спозаранку и украшать его цветами творчества, значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии.
Впрочем <...> я напишу об этом Тургеневу и подожду его ответа» [3: 468-469].
Перед началом доработки «парижской рукописи» по замечаниям Анненкова, Тургенев писал Каткову, обеспокоенный его реакцией на роман: «Я надеюсь, что вследствие
моих поправок — фигура Базарова уяснится Вам, и не будет производить на Вас впечатления апофеозы, чего не было в моих мыслях» [2: 39]. Ответные письма Каткова с замечаниями о романе неизвестны. Но по письмам Тургенева к редактору «Русского вестника» можно хотя бы отчасти восстановить замечания Каткова, увидевшего в романе «апофеозу «Современника». В статье «По поводу «Отцов и детей» (1869) Тургенев цитирует
одно из писем Каткова к нему; в письме этом редактор журнала замечает: «Чувствуется
что-то несвободное в отношениях автора к герою повести, какая-то неловкость и при302

нуждённость. Автор перед ним как будто теряется и не любит, а ещё пуще — боится
его!» [4 (2: 92-93)].
За относительно небольшой промежуток времени (между предложением Тургенева
Каткову своего романа и выходом в свет «Отцов и детей») в обществе резко обозначились различные, принципиально враждебные течения. Бродский писал: «Часть прежних
«либералов», как например, В.П. Боткин, один из ближайших друзей Тургенева, решительно переходила на сторону реакции. Быстро эволюционировал в том же направлении
Катков, в начале 1860-х гг. ставший уже во главе крайнего правого фланга дворянского
либерального лагеря, иногда, впрочем, отстаивавший и некоторые самостоятельные позиции, что приводило его к столкновениям с бюрократическими правительственными
«сферами» [2: 28]. Понятное дело, что Тургенев, сотрудничавший с «Русским вестником», подвергался резким нападкам со стороны его бывших соратников по журналу «Современник». Ответы писателя на такого рода выпады можем найти в его письме Анненкову: «Кстати, о «чиханьи на голову» – очень хочется мне пробежать «Современник».
Как то они меня там уснащивают! Видно я им сильно насолил. – И что неприятно: и
вперед солить буду» [2: 29]. Примечательным в этом смысле является и письмо Каткову,
где Тургенев заявляет: «Вы, развернувши первую попавшуюся книжку Современника,
прочтя даже его программу, можете убедиться, что я не боюсь разрыва с людьми, которых перестал уважать» [2: 41].
Тургенев также разделял позиции Каткова по принципиально важным вопросам литературы. Например, в письме от 19(31)июля 1862 г. он горячо приветствовал статью
Каткова «О нашем нигилизме. По поводу романа Тургенева»: «Не могу не сказать Вам,
хотя собственно дело до меня касается, как мне понравилась Ваша статья о моем романе.
<…> С нетерпением ожидаю второй половины» [2: 45]. Таким образом, Тургенев поддержал выпад Каткова против нигилистов.
Продолжением сотрудничества редактора и писателя стала работа над романом
«Дым». Несмотря на то, что было запланировано напечатать это произведение в первой
книжке «Русского вестника», по причине болезни автора срок выхода романа перенесли
на март. Катков и Тургенев встретились в марте 1867 г. для обсуждения редакторских
изменений, которые Катков хотел внести в текст романа. Как утверждает Бродский: «…
Каткову очень хотелось изменить и ослабить впечатление от памфлета, обращенного
«направо», а также сгладить некоторые, возможные, портретные сходства героев с действительно существующими лицами». Так, в доказательство этому утверждению, исследователь приводит письмо Тургенева Полине Виардо от 28 марта (9 апреля) 1867 г.,
в котором писатель утверждает, что «Катков хочет сделать из Ирины добродетельную
матрону, а из генералов – примерных граждан» [2: 33]. Последующая корреспонденция
Тургенева Каткову затрагивает преимущественно процесс печатания романа и денежные
вопросы.
Роман «Дым» был встречен жестокими упреками критики. Многие также негативно
отзывались по поводу сотрудничества писателя с Катковым. Так, например, в ответ на
укоры Герцена: «…Что ж ты поддерживаешь Каткова, это больно видеть; будто ты не
нашел бы издателя без гнусного доносчика, о котором ты сам отзывался (кажется, мне
говорил Авдеев) с омерзением» [5 (19: 321)], Тургенев отвечал: «…Помещаю я мои вещи
не в «Московских ведомостях» – эдакой беды со мной, надеюсь, никогда не случится,
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– а в «Русском вестнике», который не что иное, как сборник и никакого политического
колорита не имеет; а в теперешнее время «Русский вестник есть единственный журнал,
который читается публикой – и который платит. Не скрываю от тебя, что это извинение
не совсем твердо на ногах, – но другого у меня нету. <…> А мнение мое о «Московских
ведомостях» и об их редакторе остается то же самое, которое я высказывал Авдееву»
[1 (2: 249)]. В обстановке не замолкающей в его адрес критики Тургенев стал искать
для своих произведений другой орган печати. Им впоследствии стал «Вестник Европы»
М.М. Стасюлевича, где Тургенев, по совету и с помощью Анненкова, разместил рассказ
«Бригадир».
Первая попытка отойти от редактора Каткова была предпринята Тургеневым в связи
с повестью «История лейтенанта Ергунова». Это небольшое произведение Катков приобрел у Тургенева еще при печатании «Дыма». Писатель настойчиво просил редактора
уведомить его о планах насчет купленной им повести, а также добавлял, что «сгладил
несколько штрихов» [2: 52]. Ответ Каткова нам неизвестен, однако уже в первом номере «Русского вестника» за 1868 г. «История лейтенанта Ергунова» появилась целиком,
без каких либо изменений, внесенных редактором. Сам автор был доволен результатом сотрудничества: «…сей час получил я 1-й № Русского вестника с моей повестью,
которая напечатана очень исправно, без опечаток» [2: 53]. В этом же письме Тургенев
предлагает Каткову уже новую «большую повесть» – по всей видимости, речь шла о
повести «Несчастная». Это произведение и стало последней работой Тургенева, которая
появилась в «Русском вестнике» в первом номере за 1869 г. Как утверждает Бродский,
«история помещения этой повести в органе Каткова была уже простой продажей рукописи автором богатому предпринимателю-издателю». В доказательство этому он приводит
слова Тургенева, адресованные Герцену: «Увы! Я не вполне заслужил твою похвалу, насчет того, что более не печатаюсь у Каткова… Катков платит очень дорого, а меня мой
почтенный дядюшка, управляя имением, чуть по миру не пустил» [2: 35- 36].
Дальнейшие взаимоотношения Тургенева и Каткова не имели уже ничего общего с
теми уважительными фразами, которые мы видим в письмах Тургенева и читаем в воспоминаниях современников. Их дороги разошлись и более никогда не пересекались. С
этих пор Тургенев в письмах друзьям не стеснялся в выражениях, когда затрагивалось
имя Каткова. Например, в письме Фету, выражая свое негодование по поводу его выпадов против программы Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, он
заявлял: «Довольно, Афанасий Афанасьевич! Довольно!.. Полно швырять (или швыряться, как хотите) грязью! А то ведь эдак, пожалуй, соскользнешь в Каткова… в Булгарина
упадешь!» [1 (2: 445)]. Затем, в процессе обсуждения с Фетом реформы образования,
по которой резко разграничивались между собой реальное и классическое образование,
Тургенев писал: «Классическое, как и реальное, образование должно быть одинаково
доступно. Катков говорит противное – но я в жизни ненавидел только одно лицо (не его,
то уже умерло, слава богу) – а презирал только трех людей: Жирардена, Булгарина – и
издателя «Московских ведомостей» [1 (2: 448)].
Катков, в свою очередь, не оставался в долгу и в 1870-х сделал несколько выпадов
против бывшего своего сотрудника Тургенева. Так, например, в заметке, вызванной сообщением Стасова («СПб ведомости», 30 октября(11 ноября) 1974, № 299) об экземпляре
«Отцов и детей» в Публичной библиотеке с отмеченными Тургеневым местами редак304

торского вмешательства Каткова, редактор настаивал на том, что все изменения в тексте
«Отцов и детей» при публикации в «Русском вестнике» были сделаны с согласия Тургенева («Московские ведомости», 1(13)ноября 1874, № 273). Так на самом деле и было, однако, Тургенев парировал в письме В.В. Стасову: «Поступок Каткова достоин его; этому
человеку следовало бы быть бонапартистом – до такой степени он лжет самоуверенно
и нагло. <…> Я все-таки виноват был в том, что согласился на урезывания «Русского
вестника», по крайней мере, не протестовал против них – и еще больше в «Дыме», чем в
«Отцах и детях» Надо было знать, с какими мазуриками я имел дело» [6 (3: 322)].
Таким образом, проанализировав развитие творческих взаимоотношений Каткова и
Тургенева, можно сказать, что различия в политических и идейно-эстетических убеждениях привели к их разрыву. Тургенев не выступал на защиту революционного демократизма, однако новая позиция «Русского вестника» с 60-х гг. не соответствовала его убеждениям. Катков же не мог отступить от своей редакторской позиции, пытаясь править
произведения Тургенева в соответствии с направлением журнала и личными идейными
убеждениями. Различие позиций, нарастающая идейная борьба и общественно-политическая обстановка – все эти факторы стали непреодолимым барьером в отношениях
Каткова и Тургенева.
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НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ
ПСИХОЛОГІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ
(своєрідність персонажної розповіді другого рівня
в малій прозі М.Коцюбинського)
Своєрідність гомодієгетичного викладу визначається стратегією форматування
історії, що становить основу сюжету. У статті досліджені основні параметри художнього світотворення у фокусі наративної модифікації. Мала прозова форма творів
М.Коцюбинського представлена в системоутворювальному комплексі чинників, які забезпечують психологічну цілісність і завершеність художнього світу.
Ключові слова: рецептивна проекція тексту, комунікативна ситуація, наративна
стратегія, гомодієгетичний наратив, художній світ.
Своеобразие гомодиегетического изложения определяется стратегией форматирования истории, составляющей основу сюжета. В статье исследованы основные
параметры создания художественного мира в фокусе нарративной модификации. Малая прозаическая форма произведений М.Коцюбинского представлена в системообразующем комплексе факторов, обеспечивающем психологическую целостность и завершенность художественного мира.
Ключевые слова: рецептивная проекция текста, коммуникативная ситуация,
нарративная стратегия, гомодиегетический нарратив, художественный мир.
The singularity of homodiegetic narration is determined by the story formatting strategy
which forms the basis of the plot. The paper examines the main parameters of artistic worldmaking in the focus of narrative modification. The short fiction by M. Kotsiubynsky is presented
in the system-forming complex of factors which provide the psychological integrity and
completeness of the literary world.
Key words: receptive projection of a text, communicative situation, narrative strategy,
homodiegetic narrative, the literary world.
Важливе питання літературознавчої думки – від міметичної концепції піфагорійців
до структуралістських спроб скласти мозаїчну картину значень із розрізнених фрагментів – залишається центром наукового дискурсу: знайти, артикулювати і максимально
зреалізувати спосіб вичерпного осягнення смислу художнього твору. Первинна проекція
тексту, здійснена під час першого читання, поступово моделює комунікативну ситуацію,
що спрямована водночас на актуалізацію колективного естетичного досвіду та на пошук індивідуальної особистісної відповіді читача на запрошення автора до діалогу. За
визначенням П. Рікера, «інтерпретація […] є роботою думки, що полягає у перетворенні смислів таємних в смисли виявлені, показує рівень значень, що містяться в значенні
буквальному» [6: 295]. Складність інтерпретаційних зусиль передбачена самою суттю
літературної творчості: призначена для трансформації творчих здобутків автора у пізна© Мацевко-Бекерська Л.В., 2012
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вально-естетичне надбання адресата, вона має у своїй внутрішній структурі необхідні
передумови для встановлення продуктивного смислотворчого діалогу. Кількісний простір шукання істинного смислу твору в реальній художній комунікації є набагато більшим, аніж свідомо закладений і закодований автором у текстовій тканині. Кожна наступна інтерпретація спричинена феноменологічними чинниками, значну частину яких не
можна ані достеменно дослідити, ані виявити при сторонньому спостереженні за самим
процесом розгортання інтерпретації.
Однією з найприкметніших рис української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.
є концентрація оповідної структури навколо обмеженої кількості персонажів, передусім задля поглибленої психологізації зображення, а також із метою якнайточнішого відтворення перипетій становлення душевної біографії особистості в різних обставинах її
життя. Тому в оповіданнях як класиків української літератури, так і представників нової
генерації авторів знаходимо яскраво індивідуалізований тип гомодієгетичного наратора
в інтрадієгетичній ситуації (за моделлю В. Шміда – вторинний дієгетичний наратор):
«гомо-» – від грец. ομος – рівний, однаковий; «інтра-» від лат. intro – всередину. Такий
наратор упізнається за ототожненим виявом своєї приватної історії з максимальною самопрезентацією та індивідуалізованим утіленням певної емоційності. Введення вторинного наратора у матерію тексту може відбуватися одночасно з презентацією первинного
наратора різним обсягом художнього часопростору або з формальним окресленням його
відсутності. Центром смислотворення є біографія оповідача, а в малій прозі – її фрагмент.
Саме гомодієгетична конфігурація інтрадієгезису найбільш повно репрезентує авторську інтенційність. Читач мимоволі ототожнює «я-виклад» із голосом автора, тому
ілюзія його присутності в нарації посилює комунікативну складову рецепції. Переконливість викладу полягає у точності подробиць описового плану, а також у намаганні втілити відтінки психологічного стану, зумовлені перебігом його контексту. На відміну від
гомодієгетичного наратора, що кореспондує екстрадієгезис, тут відбувається активніше
дистанціювання наратора, який розповідає, від автора, який пережив певну ситуацію.
Ситуативна, часто підсвідома емоційність трансформується у синтезовану її рефлексію,
де поєднуються як первинні враження, так і наступні міркування, роздуми та аналіз. Читач стає не стільки співавтором наративного дискурсу, скільки спостерігачем внутрішньої трансформації джерела викладу.
На думку У. Еко, «саме існування текстів, які адресат може не тільки вільно інтерпретувати, а й бути їхнім співтворцем – бо ж «оригінальний» текст становить собою гнучкий
тип, який може легітимно реалізуватися в багатьох окремих зразках, – створює проблему
досить своєрідної стратегії спілкування, що ґрунтується на гнучкій системі означування» [2: 23]. Тобто гнучкість творення сама собою передбачає та певним чином проектує
гнучкість сприймання та розуміння, однак специфіка гомодієгетичного форматування
інтрадієгетичної ситуації полягає у значно тіснішому (порівняно з усіма іншими типами викладу) зв’язку біографічного автора із концептуальною наративною настановою.
Факти приватної біографії автора відіграють значну роль у відборі елементів наративної
історії, ціннісна парадигма художнього часопростору якнайтісніше «прив’язана» до світоглядних, етичних, особистісних вартостей автора. Таким чином, цей тип викладової
стратегії має підстави класифікуватися як автобіографічний наратив або, за визначенням
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В. Шміда, – «автобіографічний наратор» [8: 93]. Як ключова ознака для розуміння особливості його смислотворчого призначення тут акцентовано на тому, що «класичне автобіографічне повістування передбачає велику часову відстань між «я», про яке оповідається, і
«я», що оповідає, представленими як пов’язані психофізичною ідентичністю» [8: 93].
У дослідницькому колі дефініювання названого типу наратора слушно викликає
чимало суперечностей. З одного боку, викладова інстанція репрезентує ту саму особу
як належну до фікційного світу тексту, як першого інтерпретатора описаних чи відтворених обставин наративної історії, а також як джерело оцінного ставлення до проблемно-тематичного і особистісно-персонажного дискурсу твору. З другого боку, слід
зауважити низку факторів, що дають можливість дистанціювати біографічного автора
від «я»-оповідача. Передусім, як справедливо зазначає В. Шмід, «для автобіографічного
наратора характерна тенденція до деякої стилізації свого колишнього «я» [8: 94]. Цією
тезою дослідник підтверджує думку В. Кайзера про те, що «наратор від першої особи не
є прямим продовженням розповідної фігури» [9: 209].
Намагання наратора відтворити певну ситуацію якомога переконливіше та аргументованіше, зазвичай, розширює компетентнісні межі викладу, тому трансформація інтрадієгетичного викладу в екстрадієгетичний видається майже неминучою. Власне процес
творчого самообмеження автора і приховування наратором частини історії супроводжує
розгортання сюжету як на подієвому, так і на психологічному рівнях. Зосередження в
характеристиці автобіографічного наратора на психофізичній єдності також потребує
корекції, оскільки незаперечною видається лише фізична єдність двох викладових сутностей: «я» в історії та «я» в розповіді історії. Психологічна ідентичність порушена саме
часовим аспектом – погляд наратора на фрагменти згаданої ним ситуації, а також сприймання та осмислення ним цієї ситуації загалом відрізняються емоційними засновками,
зумовлюються змінами світоглядних пріоритетів та особистісно-етичних принципів.
Отож гомодієгетичний текст синтезуватиме відтворення фактичного перебігу подій та
мимовільний автокоментар викладу. Позиція читача у процесі проникнення в матерію
тексту зазнає впливу авторської інтенції, рівно ж як і впливу тенденційно присутнього
наративного задуму. Диференціація факту явного та домисленого залишається у компетентності читацької активності та готовності до порозуміння з дискурсом художнього
тексту.
Для української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. характерними є описова
та психологічна концентрація змісту твору. Як зазначає І. Денисюк, «елементи зацікавлення, «технологія оповіді» зумовили композиційно-стилістичні прийоми концентрації
матеріалу» [104: 11]. Гомодієгетична структура оповіді сприяє поширенню концентрації
також на рецептивну складову твору. Читач опиняється між двома викладовими площинами, де центром першої є факти реального, біографічного часопростору, а другої – потреба особи знову пережити частину власного минулого в значно ширшому ціннісному
полі. Важливим є те, що до особистих переживань наратор долучає чужу свідомість,
інший життєвий досвід. Таким чином, увага читача зосереджена не стільки на безпосередньому розгортанні деякого ланцюга подій, скільки на внутрішній трансформації
вихідних позицій презентації нарації.
Наявність гомодієгетичного викладу через деталізацію інтрадієгетичного простору
характеризує деякі оповідання Михайла Коцюбинського. Зокрема, вражаюча за силою
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сугестування трагізму та відображення особистісного його переживання наративна історія представлена в оповіданні «Цвіт яблуні» (1902) (за жанровим визначенням автора
– «етюд»), яке Ю. Кузнецов уважає прикладом «реалізації можливостей монологічної
оповідної форми» [5: 249]. Архітектоніка твору унікальна структуруванням художнього
матеріалу, відсутністю майже усіх сюжетотворчих елементів, крім кульмінації та редукованої зав’язки. Принаймні, смислова значущість презентації нарації досягається ретардованим відображенням максимального драматизму, а далі – трагізму життєвої біографії
«я»-оповідача.
Зауважена проф. І. Денисюком відмінність новели, в основі якої є внутрішній монолог, від „новели-акції” підтверджується текстовим аналізом
твору. Коцюбинський
деталізує лише одну емоцію – страждання батька, якому помирає донька. Тут представлений лише один персонаж, причому характерною його рисою є те, що він радше особа,
котра думає, а не дійова особа. Смисловий центр наративної історії – родинна трагедія.
Словесна матерія тексту є суцільним потоком свідомості оповідача. Хаотичність, фрагментарність його думок паралельно виявляється у синтаксичних конструкціях, що посилюють напругу внутрішньопсихологічного конфлікту: «Я щільно причинив двері [...]
Я ходжу вже третю ніч, чуткий, як настроєна арфа [...] Я стрепенувсь [...] мене морозить
[...] я завмер [...] я мчусь наосліп, все перекидаю, б’юсь руками об двері [...] я біжу у
спальню...» [3: 395–398]. Фокус уваги чоловіка, який перебуває в стані максимальної
психологічної напруги, постійно змінюється, мимоволі вихоплюючи з предметного світу
речі, що дають підстави вірити в неможливе. Так, персонаж-наратор, «проходячи повз
стіл, поправив фотографію. О! Тепер симетрично» [3: 395], чує, як «дзвенить відро залізною дужкою» [3: 396], «годинник у столовій пробив другу» [3: 397]. Першоособова
нарація дає характерові персонажа можливість виявитися у двох площинах: свідомій та
підсвідомій. Приміром, він здає собі звіт у причині свого страждання, підносячи на щит
власне «я»: «Я не спав три ночі [...] мене гризе горе, я втрачаю єдину й кохану дитину
[...] І мені так жалко стає себе, я такий скривджений, такий бідний, одинокий, я весь
кулюся, лице моє жалібно кривиться, в очах крутиться гірка сльоза...» [3: 396]. Страждання охопило не лише особу наратора, воно стає майже пластично відчутним, набуває
персоніфікації, сприймається як дещо, що існує поза людиною, керуючи її діями і думками. Ймовірно, цим спричинене введення своєрідного «персоніфікованого мікрообразу
«хтось другий сидить у мені» [4: 137], що забезпечує панорамне поднання двох планів
оповіді – «безпосереднього сприйняття і самосвідомості, [які] не тільки взаємодіють, але
й знаходяться в суперечливих відношеннях» [4: 138].
Етюд Коцюбинського створює складний онтологічний вимір дитинства як категорії,
що визначає настрій і здатна сконцентрувати сугестію як у носія емоції, так і в її інтерпретатора. Крім того, дитинство у цьому творі відіграє важливу композиційну роль. Поперше, з образом недужої Оленки пов’язана межова ситуація переходу з життя у вічність,
цей образ «притягає» всі думки зображеного «я-персонажа». По-друге, дитинство має
сюжетотворче значення: смерть дівчинки поляризує спрямування емоційної тональності,
спричиняє зміну простору твору. Граматичне окреслення просторового плану точки зору
підтверджує, що наростання трагізму відбувається в кімнаті («кабінеті») за щільно зачиненими дверима з майже втраченим зв’язком з реальним часом. Проте думка стосується
події «тут і зараз», персонаж відчуває себе частиною трагедії, жадібно ловлячи кожен
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звук, який долинає з кімнат поза кабінетом. Одним із асоціативних образів, який синхронізує хронотоп, є свист з грудей Оленки. Він – знак того, що вона ще жива, а також знак
найміцнішого зв’язку з реальністю: «Я не маю вже сили слухати його. […] А тим часом я
цілком певний, що не вийду з сеї хати, бо я не можу не слухати його. Він мене приковує.
Поки я чую його, я знаю, що моя дитина ще жива» [3: 396]. Отже, в умовно названій
першій частині твору дитинство існує як суб’єкт, що організовує художній світ, мотивує
і пояснює емоції персонажа.
Наступна частина оповідання пов’язана з присутністю дитинства в минулому, в спогадах, поза дійсним життям розповідача. Новий вимір буття окреслений зміною часопростору: «Геть, геть із дому якомога швидше...» [3: 399]. Тепер рушієм думки й настрою стає природа: «Цвітуть яблуні. Сонце вже встало і золотить повітря. Так тепло,
так радісно. Птахи щебечуть під блакитним небом. Я машинально зриваю цвіт яблуні і
прикладаю холодну од роси квітку до лиця. Рожеві платочки од грубого дотику руки обсипаються і тихо подають додолу. Хіба не так сталося з життям моєї дитини?» [3: 399].
Трагедія втраченого дитинства сплітається з нескінченністю природи, і внаслідок цього
з’являється настроєва переміна: «Чого не змогла зробити картина горя, те викликала радість природи. Я плачу» [3: 399]. Словесно змальований контраст «людина-природа»
значно посилює аналогію «дитина-природа». Адже з закапелків пам’яті посиротілого
батька виринають спогади із семантикою щастя, втіхи, звучанням перекручених трирічною Оленкою слів. Коротке, як мить, життя дитини споріднюється з правічною природою, з її гармонією, спокійною величчю та постійною мінливістю. Поступово дитинство
займає нішу у свідомості героя, примітно ділячи місце в ній між двома несумісними
суб’єктами: «[тіло] серед цвіту яблуні і гру світла на посинілих лицях, і мій дивний настрій» [3: 401].
Важливою є розстановка смислових акцентів у творі. Батько відчуває свою провину
перед донькою за те, що втрата її стане «колись [...] як матеріал» для пам’яті; дитинство
буде згадуватися не як особа, а як привід пережити пов’язану з ним емоцію. Самоаналіз, заведений у підсвідомість, збагачуватиметься новими нашаруваннями, деталізуючи
і драматизуючи настрій.
Етюд «Цвіт яблуні» зображає швидше батьківство як особистісно-психологічний
феномен, а не певну особистість. Персонаж, який трансформований у постать гомодієгетичного наратора, постає поза реальним світом, він цілком свідомий того, що втрата
доньки рівносильна із втратою себе. Фізично відгородившись від усіх («щільно причинив двері»), батько простує «емоційною драбиною»: спочатку намагається «прив’язати»
трагедію до дійсності, придивляючись до деталей інтер’єру наче в новому світлі; далі
занурюється у власні думки і настрій, ретельно їх аналізуючи; побачивши доньку мертвою, закодовує свою свідомість винятково на спогади. Розірвавши ізоляцію, опинившись
у саду, знайшов відповідь на емоції, що руйнували його. Відтепер Оленка назавжди залишилася подібною до цього саду в буянні весни: «ми [...] слухали, як грають у цвіту
бджоли», «коли я чесався, вона називала се «тато замітає голову», «вся тепла і рожева, з
голими рученятами й пухкими ніжками» [3: 400]. Виснажений стражданням, персонаж
у власний спосіб декларує усвідомлення неперехідності між мертвим і живим: «Я почуваю, що воно [тіло] мені чуже, що воно не має жодного зв’язку з моїм живим організмом, в якому тече тепла кров, що я кохаю не те, що я сумую не за ним, а за чимсь іншим,
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живим, що лишилося у моїй пам’яті, відбилось там золотим промінням» [3: 401]. Особливого ракурсу інтрадієгетична ситуація набуває при кількісному дослідженні частоти
вживання окремих слів та їх граматичних форм. Так, займенник «я» у найрізноманітніших модифікаціях вжитий у тексті оповідання 184 рази, в той же час – «ми» трапляється
лише п’ять. Тобто навіть на рівні формально-візуального сприйняття «я»-презентація
історії поглиблює емоційний контакт наратора із читачем, максимально точно й переконливо повідомляє про найменші настроєві зміни й мотивує їх.
Психологічна складова становить ключовий аспект розгортання гомодієгетичної нарації у циклі етюдів М. Коцюбинського «З глибини» (1903), кожен із яких, на думку Ю.
Кузнецова, пов’язаний із «певною категорією психічного» [4: 158]. Екзистенціональні
категорії позиціонуються активними дійовими особами, однак динаміка їх присутності зумовлена емоційно-психологічним станом наратора. Його миттєвий настрій домінує
у змістовому наповненні тексту. У перцептивному плані точки зору завдяки текстовій
інтерференції досягається цілковита тотожність сприйняття світу персонажем і наратором, чому знову-таки явно сприяє частота і спосіб внутрішньосмислової трансформації
конструкцій «я дивлюсь» – «я бачу» – «я розумію» – «я не дивуюсь» – «я співчуваю».
Деталізоване відображення власних переживань, пов’язаних не так з певними подіями
чи обставинами предметного світу, як із внутрішньою емоційною динамікою характеру,
становить основний часопростір творів. Читач невідступно простує за ходом роздумів
наратора, сягаючи у ті приховані мотиви поведінкової, інтелектуальної чи мовленнєвої
активності, в пошуку яких і перебуває «я»-оповідач.
Невипадково синтаксичне оформлення усіх чотирьох автопсихологічних етюдів привертає увагу до численних риторичних фігур – вигуків, запитань, а також логічно незавершених фраз. З одного боку, такий виклад зближує текстову матерію з потоком думок
наратора-персонажа, з другого – відкриває значну рецептивну перспективу, роблячи її
гнучкою у смислотворчому аспекті. Нагнітання експресії прив’язується до певного ключового образу – душі поета, яка вгадується в обрисах хмар; втоми, слід якої можна побачити в усьому живому навколо; самотності, тягар якої підкреслює всюдисущий натовп;
половині серця, загубленій та знайденій у першому снігові. Щоразу хід думки обривається, повертає в інший бік, своєрідне враження настроєвого хаосу супроводжує рецепцію твору. Однак цілісна інтерпретація мозаїчно складається із відокремлених фрагментів «я»-біографії в її психологічному форматі і лише так поступово антропоморфізується
постать самого наратора.
Цікаво, що присутність «я» у центрі викладеної історії зазвичай притаманне тим
творам М. Коцюбинського, що мають авторську жанрову дефініцію «етюд». Приміром,
оповідання «Невідомий» (1907) не дає підстав для сумніву в окресленні природи наративного дискурсу, що матеріалізує внутрішній світ героя [див.: 1: 167]. Кількісно підтверджена (104 рази вжита граматична форма «я» у певних видозмінах) присутність наратора як єдиного активного персонажа описаної ситуації свідчить про форматування
гомодієгетичної інтерпретації власної історії оповідача. Самостилізація, характерна для
автобіографічного наратора, тут посилюється та ускладнюється, позаяк ситуація постає
в уяві наратора двояко – через спогад про неї у фрагментах подій та осмисленні її саме
у момент презентації нарації без апелювання до емоційного досвіду минулого. Погляд
на себе самого фіксує ті риси фізичної сутності людини, які відчужують наратора як
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суб’єкта викладу від предметного світу усієї історії, створюють враження розповіді з
позиції стороннього спостерігача: «Але я ще живий. Чую під собою твердий тюремний
матрац, бачу своє тіло, простягнене на ліжку, свої великі ноги, узуті у черевики, свої
руки, якими я…» [3: 6]. Враження зумисного дистанціювання емоцій від безпосереднього перебігу подій посилюється незавершеними синтаксичними конструкціями, своєрідними пропусками в ланцюгу смислотворення, які рецептивно проектуються на потребу
в читацькій активності і значною мірою передбачають наявність ситуативної компетентності у процесі інтерпретації первинного значення тексту. Цьому значною мірою сприяє
жанрова специфіка твору, особливість якої полягає у тому, що «етюдно-недбалі, швидкі.
Гарячі, рвані, не заокруглені штрихи, пленерні зарисовки передають живі бризки життя»
[1: 176–177].
Центром екзистенціонального конфлікту є самоусвідомлення особою втрати власної індивідуальності, адже процес перетворення «я» у «невідомого» відтворений через
подробиці емоційно-суб’єктивного плану. Наратор як актор (носій дії) постає у лаконічних епізодах подієвої ситуації, натомість як власне наратор концентрує наростання
психологічного драматизму саме в момент презентації нарації. Характерна для автобіографічного викладу часова дистанція форматує часопростір твору, конкретизує фікційну дійсність. Однак зауважуємо брак психологічної дистанції у сприйнятті ситуації, всі
переживання подій становлять продовження розповіді. Акцентування голосу наратора
відбувається через стилістичні фігури, зокрема через монологізований діалог: «Ага!» Се
я сказав? Ні, лиш подумав» [3: 7] або «Так треба». Се я сказав? Ні, лиш подумав» [3: 7].
Переконливим вказівником для реципієнта щодо емоційної настанови тексту і психологічної потреби його свідомого сповільнення є використання пейзажу: «Раз… пам’ятаю…
Ранком йшов сніг. Рівний, густий і теплий. Дрібні істоти, що вмерли на небі, спадали на
землю, на вічний спочинок, у тихий цвинтар. Ряди домів, ряди дерев, як білі тіні, йшли
кудись у далеч і розпливались в тумані» [3: 8]. Завдяки алітерації досягається ефект посилення драматичної напруги у свідомості наратора-актора в момент, про який йдеться,
а також у час теперішнього розгортання розповіді про нього. Спогад вихоплює невиразні
силуети і гнітючі кольори, отож читачеві залишається досить вузький рецептивний простір – проникнути у світ химерних відчуттів наратора у його приватному минулому і
синхронізувати з теперішнім емоційним станом. Контрастно сформатований художній
світ твору представляє об’єктивний переказ наративної історії та глибоко суб’єктивне її
переживання і явно дистанціює моменти фактичного розвитку подій та час пригадування про них. Натомість фінальна фраза кардинально порушує задану динаміку нарації:
«Вікно високо? Високо… А підкопатись? Що, неможливо? А може?..» [3: 12]. Таким чином, послідовне намагання наратора психологічно відсторонитися від особистої драми,
пошуки тих емоційних орієнтирів, що допоможуть прийняти реальність як неминучу,
все-таки вивершуються у рефлективне бажання звільнитися, полишити невластивий для
людини замкнений простір в’язниці, а найголовніше – онтологічно покинути статус «невідомого».
Подібний до попереднього твору психологічний контраст становить формально-композиційну основу інтрадієгетичної ситуації в новелі «симфонічного» плану М. Коцюбинського «Intermezzo» (1909). Її композиційна та смислотворча структура переконливо
засвідчує народження принципово нової викладової стратегії в українській малій прозі
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початку ХХ ст., одну із домінантних ознак якої визначив І. Денисюк: «Є речі, про які не
говориться. Не можна, наприклад, розповідати пейзаж так, як його малює Коцюбинський в «Intermezzo» (Курсив автора. – Л. М.-Б.) [1: 165]. Гомодієгетичний наратор ставить власне «я» у центр уявного світу. Потреба особистісної комунікації зумовлює персоніфікацію оточення наратора не зовсім звичними персонажами: «моя утома», «ниви у
червні», «сонце», «три білих вівчарки», «зозуля», «жайворонки», «залізна рука города»,
«людське горе». Їх присутність помітно структурує текст, конкретизує адресацію ситуативного переживання. Характерним для авторської стратегії видається стирання будьякої дистанції між реальним фактом як основою наративної історії та відтворенням його
в комплексі роздумів-вражень-відчуттів. Синхронізації часових рівнів сприяє поляризація намірів наратора, зумовлених особистими потребами і дійсними можливостями їх
реалізації:
Експозиція в сюжеті оповідання
Постпозиція в сюжеті оповідання
«Признаюсь – заздрю планетам: вони мають «Прощайте. Йду поміж люди. Душа
свої орбіти, і ніщо не стає їм на їхній дорозі. готова, струни тугі, наладжені, вона
Тоді як я скрізь і завжди стрічаю людину» [3: вже грає…» [3: 51]
41]
Маємо, таким чином, необхідні підстави для рецептивного пізнання даного оповідання як психологічного етюду. Фізичний рух наратора у просторі художнього світу супроводжується його самопрезентацією. Виписані в авторській ремарці «дійові особи» є
умовно дійовими, адже їх активність є радше емоційною, наратор-актор апелює не стільки до них безпосередньо, скільки намагається через ілюзію зовнішнього спілкування
деталізувати особистий внутрішній пошук. Розповідна динаміка характеризує передусім
нараторську самоідентифікацію, усвідомлена наявність психологічного дискомфорту і
його причини спонукає оповідача до пошуку деяких смислотворчих констант у зовнішньому світі. Процес відчуження від людей, тотожний зближенню з природою, логічно
завершується поверненням у вихідну точку пошуку внутрішньої гармонії. Однак руйнація очікувань, суб’єктивна неспроможність цілковито ізолюватися від реального життя в
оповіданні набуває мажорного звучання, наратор впродовж розгортання нарації готував
реципієнта до однозначного фіналу: «Хто дасть мені втіху бути самотним? Смерть? Сон?
Як я чекав їх часом!» (Курсив і підкреслення наше. – Л. М.-Б.) [3: 42]. Останнє слово фрази є смислотворчим ключем для інтерпретації всього твору. Конкретизується зауважений
дослідниками прийом «еліпсичного опису», коли відбувається художнє, промовисте замовчування або пропуск інформації, що її сам читач повинен, за законами співавторства,
домислити» [7: 32]. Таким чином, оповідання М. Коцюбинського «Intermezzo» представляє тенденційного гомодієгетичного наратора, чия психологічна активність покликається винятково на власний життєвий досвід, а притаманні йому об’єктивні суперечності
трансформує в емоційні переживання.
Таким чином, серед найбільш важливих ознак гомодієгетичної наративної стратегії
в околі інтрадієгетичної історії, зокрема, у малій прозі М.Коцюбинського слід зазначити тяжіння до автобіографічного відтворення фактів та подій особистого життєвого досвіду, переконливу компетентність, самопрезентацію світогляду, окремі подробиці со313

ціально-побутового статусу. Так, ситуативна компетентність наратора позначається на
переважанні в більшій частині художніх текстів чітко вираженої його «тут-присутності»
й «тут-знання», одночасне перебування як на місці безпосереднього розвитку подій, так
і на значній часовій відстані від них, що надає текстові емоційної переконливості та
життєподібності. Граматична форма оприявнення наратора домінує, натомість оцінна
парадигма набуває об’єктивної трансформації. Тому втілення світоглядно-ціннісних пріоритетів щоразу є конкретним та дуально адресованим. Досить специфічна роль розповіді про себе самого забезпечує нараторові можливість тенденційної самопрезентації
як іронічного, розчарованого, зацікавленого, сатиричного або ж як цілком об’єктивного
джерела знання про події, що становлять цінність для наративної історії чи пізнання
важливих рис персонажів. Характерне для української літератури початку віку тяжіння
до нових способів естетичної комунікації цілком виявилося у присутності автобіографічного наратора: особисто присутній завдяки артикуляції «я», він щоразу окреслює свою
емоційно-психологічну дистанційованість від викладу. Висловлене запрошення читачеві
до співтворчості у моделюванні фікційного простору та оцінюванні персонажів поєднується зі свідомим нав’язуванням деякого формату оцінного дискурсу – тоді читач не
лише самостійно повинен «надбудувати» значення окремих елементів тексту, але й спробувати згармонізувати своє розуміння з пропонованим і присутнім у творі.
Таким чином, для втілення гомодієгетичного наратора не є істотно важливою кількість подій, що формують наративну історію: одна значуща в подієвому чи психологічному плані чи кілька згромаджених ситуацій не змінюють стратегії твору. Центральна,
індивідуально значуща проблема, що відтворює або важливий елемент соціального середовища, або концентрує напругу в межах драматичного факту біографії персонажа,
відкриває простір для поглинання текстом наратора мовленнєвих площин решти персонажів як одну з модифікацій текстової інтерференції. На різних рівнях зауважуємо
максимальне взаємопроникнення текстів наратора та персонажів, що зближує всезнання
та особисту зацікавленість, створюючи ілюзію внутрішньої комунікації. Тобто для читача є важливою особиста оцінна позиція наратора як основа його власного ставлення до
розповідної історії.
Отже, проблема становлення новітньої української літератури пов’язана з численними варіантами та модифікаціями наративного дискурсу. Поряд із окресленням нових
тематичних горизонтів, з персоніфікацією актуальних психологічних типів розширюються оповідні можливості тексту. Викладові стратегії авторів демонструють формально-змістову гнучкість, готовність до комунікації як у межах власної історичності з проектуванням інтерпретації навколо певних смислотворчих констант, так і з настановою
на майбутнього, віддаленого в часі читача, пропонуючи цілісний морально-етичний та
образно-символічний простір.
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Метафорический концепт «Голос»
в русской литературе первой половины XX в.
У статті представлено авторську інтерпретацію поняття метафоричного концепту та викладено основні положення запропонованої методики його аналізу. На базі
розробленої методики описано зміст та структуру метафоричного концепту «Голос».
Ключові слова: метафоричний концепт, узуальна метафора, оказіональна метафора, репрезентант, асоціат.
В статье дана авторская интерпретация понятия метафорического концепта и изложены основные положения предлагаемой методики его анализа. На базе разработанной методики описаны содержание и структура метафорического концепта «Голос».
Ключевые слова: метафорический концепт, узуальная метафора, окказиональная
метафора, репрезентант, ассоциат.
The article sets forth the author’s interpretation of notion of metaphorical concept and
the basic points of the proposed technique of its analysis. A content and structure of «Voice»
metaphorical concept are described in accordance with the developed technique.
Key words: metaphorical concept, usual metaphor, occasional metaphor, representative,
associative.
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Изучение национально-культурных особенностей метафорической концептуализации и репрезентации мира, присущих тому или иному этносу, представляется значимым
для постижения сущности метафорического мышления и механизмов метафорической
номинации. Метафоры, ярко отображающие своеобразие образного мировосприятия,
играют важную роль в когнитивных процессах и выступают языковыми (речевыми) репрезентантами каких-либо метафорических концептов, которые содержат релевантные
для носителей данной этнокультуры образные представления о мире, складывающиеся
у них на основе устойчивых ассоциаций, и определяют специфику национального метафорического мышления.
Понятие метафорического концепта, которое вошло в широкий научный обиход
лингвометафорологии в конце XX в. (А. Н. Баранов, И. М. Кобозева, М. В. Никитин,
И. В. Толочин, А. П. Чудинов и др.), трактуется чаще всего как устойчивое соответствие
между областью источника и областью цели, фиксированное в языковой и культурной
традиции этноса, и отождествляется с понятием концептуальной метафоры (Дж. Лакофф, М. Джонсон). Однако до настоящего времени нет однозначного толкования метафорического концепта, его комплексной характеристики, единой методики анализа.
Целью данной статьи является описание метафорического концепта «Сон», выявленного в произведениях русских поэтов-прозаиков первой половины XX в., на основе
разработанной автором методики исследования.
Метафорический концепт понимается нами как ментальный конструкт, отражающий
устойчивые в коллективном и индивидуальном сознании образные аналогово-ассоциативные связи реалий и эксплицируемый в процессе креативной вербальной деятельности человека в виде конкретных метафорических реализаций. Понятия метафорического
концепта и концептуальной метафоры, по нашему мнению, не тождественны [1: 270].
Метафорический концепт является неким образно-ментальным инвариантом, который
реализуется в различных языковых (речевых) метафорических вариациях.
В лингвистике существуют разные методики исследования концептов (В. А. Маслова, М. В. Пименова, З. Д. Попова, И. А. Стернин и др.). Предлагаемая нами методика
анализа метафорического концепта предполагает следующие этапы: 1) установление
узуальных репрезентантов метафорического концепта на основе анализа данных толковых словарей; 2) определение его окказиональных репрезентантов на основе контекстуального анализа остальных метафорических контекстов; 3) выявление когнитивных признаков метафорического концепта (ассоциатов) на основе компонентно-семантического
анализа всех его репрезентантов и когнитивной интерпретации сем; 4) подтверждение
полученных результатов когнитивной интерпретации сем результатами метафорического моделирования (семантико-когнитивные форманты соответствуют квалификаторам
ассоциатов); 5) описание содержания метафорического концепта на семантическом (репрезентанты) и когнитивном (ассоциаты) уровнях; 6) определение частоты и характера
репрезентации определенных когнитивных признаков (ассоциатов) в исследуемых текстах; 7) описание структуры метафорического концепта – его ядра, приядерной и периферийной зон.
Разработанная методика анализа метафорического концепта позволяет устанавливать его содержание (метафорические репрезентанты и ассоциаты) и структуру (ядро,
приядерную зону и периферию). Поддерживая идею З. Д. Поповой и И. А. Стернина
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[2] о выделении и разграничении понятий содержания и структуры концепта, все же
считаем, что содержание концепта складывается из всех репрезентирующих его номинативных единиц и ментальных конструктов (представлений, ассоциаций), а его структура
определяется иерархией смыслов, релевантных для носителей языка, и упорядочивается
как ядерная, приядерная и периферийная зоны концепта. Содержание метафорического
концепта образуют все его языковые (узуальные метафоры) и речевые (окказиональные
метафоры) репрезентанты и ассоциаты – когнитивные признаки, определяющие образные аналогово-ассоциативные связи реалий и выраженные средствами языка. Структурация метафорического концепта осуществляется в зависимости от значимости тех
или иных когнитивных признаков метафорической проекции в данной этнокультуре:
ядро и приядерную зону метафорического концепта, как правило, составляют наиболее существенные для носителей языка ассоциаты, что определяется количественным
составом репрезентантов данного концепта, а его периферию – индивидуально значимые когнитивные признаки. Следовательно, метафорические концепты представляют
собой сложные образно-ментальные образования, включающие в свой состав единицы
вербального и невербального уровней.
Метафорические концепты, присущие той или иной этнокультуре, в целом составляют метафорическую концептосферу данного народа. Совокупность метафорических
концептов индивидуума образует его индивидуальную метафорическую концептосферу, которая, с одной стороны, является частью метафорической концептосферы и общей
концептосферы этноса, а с другой – входит в концептуальную картину мира автора, реконструируемую на основе его идиолекта. Исследование разных индивидуальных метафорических концептосфер одного исторического периода на конкретном текстовом материале способствует установлению определенных компонентов концептосферы этноса
данной эпохи.
В русской литературе первой половины XX в. – стихотворных и прозаических текстах А. Ахматовой [3], А. Белого [4; 5], З. Гиппиус [6], В. Инбер [7; 8], М. Кузмина [9],
Б. Пастернака [10; 11], И. Сельвинского [12; 13], М. Цветаевой [14] – выявлен метафорический концепт «Голос», репрезентантами которого являются языковые и речевые (традиционно-поэтические, индивидуально-авторские) метафоры голос, голосистый, говор,
говорливый, говорить, речь, болтовня, болтливый, вопль, вопить, крик, кричать, бормотание, бормотать, лепет, лепетать, шепот, шептать, шушукать, хриплый, охрипнуть, безмолвный, безмолвствовать, молчание, молчаливый, молчать, немой и др.
Голос является уникальной способностью человека выражать словами свои мысли и чувства. Метафорический концепт «Голос» отражает авторские представления о
мире, наполненном разными звуками, как о «собеседнике», голос которого слышится
повсюду, – так проявляется творческая потребность писателя «общаться» с окружающим
миром. Он передает звучание (громкость, отчетливость и т. д.) тех или иных реалий и
состояние (степень и характер проявления чувств, настроения и т. п.) внутреннего мира
человека.
Содержание метафорического концепта «Голос»:
I. Семантический уровень:
1. Узуально-метафорический подуровень (узуальные метафорические значения): голос («1) веление, зов какого-л. внутреннего чувства, инстинкта, убеждения; 2) мнение,
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высказывание»); говор («прерывистый шум, гул»); говорливый («безумолчно журчащий»); говорить («1) внушать, вызывать какие-л. чувства, мысли; 2) свидетельствовать
о чем-л.»); крик («сильное, бурное проявление какого-л. чувства»); лепет («легкий шум,
неясные звуки чего-л.»); лепетать («издавать тихие, неясные звуки»); шепот («слабый,
едва слышимый шум, шелест, журчание»); шептать («издавать какие-л. тихие звуки»);
шептаться («слабо, едва слышно шуметь, шелестеть, журчать и т. п.»); безмолвный
(«не нарушаемый звуками, тихий»); молчать («не проявляться, не давать о себе знать
(о чувствах, переживаниях)»); немой («1) тихий, безмолвный; 2) не обнаруживаемый,
не высказываемый прямо, затаенный»); немота («полное отсутствие звуков, безмолвие,
тишина»): голос радости [3: 133]; голос разума [8: 89]; голос новых поколений [12: 148];
говор моря [6: 526]; птичий говор [9: 109]; говор дворов [11: 10]; говорливого ручейка [3:
234]; небо говорило мне [6: 466]; седые камни говорят [7: 322]; крик сердца [13: 124];
крик души [11: 213]; туфельный лепет [5: 274]; лепеты дождя [6: 222]; лепет лип [9:
135]; осинка лепечет [4: 126]; ручей лепечет [7: 328]; шепот фонтанов [4: 108]; шепот
шагов [6: 312]; шепот пены [12: 20]; шепчет струйка [5: 211]; шепчущей воды [6: 530];
орешник шепчет [11: 13]; шепчутся ночи [3: 231]; шепчется ветер с листвой [4: 42];
безмолвные тополи [6: 308]; безмолвна гладь [9: 164]; сердце молчит [6: 106]; немой
любви [4: 170]; мысли немые [6: 106]; немоту симфоний [12: 65].
2. Окказионально-метафорический подуровень (окказиональные метафорические
значения): голос («1) звуки, производимые чем-л.; 2) что-л. характерное для какого-л.
исторического периода»); голосистый («издающий громкие звуки»); говор («изложение,
повествование о чем-л.»); говорливый («непрерывно шумящий»); говорить («1) выражать, изображать что-л.; 2) издавать размеренные, прерывистые звуки»); вещать («издавать отрывистые звуки»); твердить («издавать однообразные, повторяющиеся звуки»); речь («1) размеренные звуки, издаваемые чем-л.; 2) проявление чего-л. (о чувствах,
переживаниях)»); красноречие («яркое убедительное свидетельство чего-л.»); разговор
(«прерывистый шум, гул»); возглас («громкие отрывистые звуки»); вопль («1) громкий
резкий звук; 2) сильное проявление чего-л.»); вопить («издавать громкие пронзительные звуки»); крик («громкие звуки, издаваемые чем-л.»); окрик («то же, что возглас»);
кричать («издавать громкие звуки»); раскричаться («издать резкие звуки»); зов («то
же, что голос в 2 знач.»); звать («неожиданно возникнуть, появиться (о чувствах, воспоминаниях)»); болтовня («непрерывное журчание воды»); болтливый («непрерывно
журчащий»); бормотание («быстрые тихие невнятные звуки»); бормотать («издавать
быстрые тихие невнятные звуки»); ворчание («короткие низкие звуки»); ворчать («издавать короткие низкие звуки»); гортанный («издающий глухие отрывистые звуки»);
грассировать («издавать громкие раскатистые звуки»); картавить («издавать невнятные звуки»); хриплый («издающий глуховатые звуки»); охрипнуть («издавать глуховатые звуки»); лепетать («выражать неясный смысл»); шепот («слабое проявление
чувств, переживаний»); шептать («слабо проявляться (о чувствах, переживаниях)»);
шушукать («издавать слабый шум, шелест»); шамкать («издавать невнятные глухие
звуки»); безмолвный («не обнаруживающий себя, не проявляющийся внешне»); безмолвствовать («не нарушать тишины, не производить каких-л. звуков»); безглагольный («то же, что безмолвный»); молчание («состояние полной тишины»); молчаливый
(«то же, что безмолвный»); молчать («то же, что безмолствовать»); немой («не со318

держащий чего-л. существенного, не вызывающий какого-л. отклика»): голос ветра [3:
65, 182; 7: 327]; дождевые голоса [6: 124]; голос времени [8: 441]; голосистая пила [7:
498]; говор событий [4: 46]; деревьев говорливых [10: 35]; поэзия заговорила [11: 120];
ивы что-то говорят [3: 182]; говорят скворцы [7: 307]; квакша вещала [10: 102]; ручей
твердит звончей [10: 149]; сердца речь [6: 131]; красноречие любви [9: 223]; разговор
балок [11: 24]; стрижей возглас [10: 35]; вопль паровоза [3: 235]; вопль судьбы [3: 181];
вопил телефонный нерв [12: 50]; крик ветра [14: 261]; окрик пароходика [13: 7]; вихрь
кричит [3: 98]; закричал автомобиль [6: 270]; зов эпохи [12: 34]; зовут воспоминанья
[9: 93]; ручейков болтовня [10: 126]; болтливыми ручьями [6: 379]; бормотание гагары
[8: 77]; воды бормотали [6: 528]; басовое ворчание грома [12: 284]; гром поварчивает
[5: 130]; ворчит тишина [6: 194]; гортанные ручьи [12: 124]; грассирует ручей [12:
183]; закартавила труба [12: 278]; охрипшая галка [4: 113]; хриплы пастушьи трубы
[9: 88]; лепечет письмецо [12: 122]; шепоток беды [3: 178]; шепот любви [12: 133; 13:
139]; здравый смысл шепнул ей [6: 332]; память шепчет признания [9: 32]; листвой
шушукнут тополя [4: 245]; ветерок шушукал [5: 241]; шамкают замки [10: 24]; душа
безмолвная [12: 171]; башни и ворота безмолствовали [9: 186]; душою безглагольной
[4: 398]; снегов молчанье [6: 64]; снег молчаливый [6: 124]; крейсер молчал [13: 83];
музыка нема [3: 255].
Наибольшей частотностью обладают метафоры голос, лепет, шепот, говорить, лепетать, шептать, шептаться, безмолвный, немой, молчать, меньшей – метафоры
говор, крик, шушукать, остальные встречаются значительно реже или единично.
II. Когнитивный уровень (ассоциаты):
1. Проявления объекта: 1) обнаружение: ‘внутренне проявляющийся’ (голос рассудка); ‘не проявляющийся, затаенный’ (немая грусть; душа безмолвно звала; душою безглагольной); 2) интенсивность: ‘слабо проявляющийся’ (шепот любви; шепоток печали; память шепчет); ‘сильно, бурно проявляющийся’ (крик души; вопль чувств); 3) реакция на что-л.: ‘взаимный, ответный’ (сердца речь); ‘безответный, не реагирующий на
что-л.’ (сердце молчит); 4) реализация: ‘воспроизводящий ч.-л.’ (голос памяти; память
шепчет внятно; зовут воспоминанья); ‘внушающий что-л’ (небо говорило мне); ‘свидетельствующий о ч.-л.’ (седые камни говорят; голос времени; зов эпохи; говор событий);
‘выражающий ч.-л.’ (красноречие моей любви; поэзия заговорила; лепечет письмецо).
2. Звук: 1) сила звука: ‘громкий’ (голос ветра; голосистая пила); ‘очень громкий’
(возглас стрижей; вопль паровоза; вопил телефонный нерв; в крике ветра; окрик пароходика; вихрь кричит; льды раскричались); ‘тихий’ (шепот пены; дерево шепчет;
шепчется ветер с листвой; шепотливы дождевые голоса; деревья шушукают); ‘беззвучный’ (осиновый лист безгласный; безмолвные тополи; башни безмолвствовали;
немые небеса; немота симфоний; снегов молчанье; снег молчаливый; молчит река);
2) ритм: ‘прерывистый’ (разговор балок; говор ласточек; говорят скворцы; квакша вещала; ручей твердит звончей); ‘непрерывный’ (речь ветра; болтовня ручейков; болтливые ручьи; говорливый ручеек); ‘резкий, отрывистый’ (гортанные ручьи; грассирует
ручей); 3) качество звучания: ‘невнятный, приглушенный’ (охрипшая галка; хриплы
трубы; ворчание грома; гром поварчивает; шамкают замки); ‘невнятный, едва слышный’ (лепет птичьих голосов; осинка лепечет; бормотание гагары; воды бормотали;
лес пробормочет; картавит чайник).
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Таким образом, в содержание метафорического концепта «Голос» входят следующие
репрезентанты и ассоциаты:
Семантический уровень:
1) узуально-метафорический подуровень: голос, говор, говорливый, говорить, крик,
лепет, лепетать, шепот, шептать, шептаться, безмол-вный, молчать, немой, немота;
2) окказионально-метафорический подуровень: голос, голосистый, говор, говорливый, говорить, вещать, твердить, речь, красноречие, разговор, возглас, вопль, вопить,
крик, окрик, кричать, раскричаться, зов, звать, болтовня, болтливый, бормотание,
бормотать, ворчание, ворчать, гортанный, грассировать, картавить, охрипнуть, лепетать, шепот, шепотливый, шептать, шушукать, шамкать, хриплый, безмолвный,
безмолвствовать, безгласный, безглагольный, молчание, молчаливый, молчать, немой.
Когнитивный уровень (ассоциативно-метафорический):
‘внутренне проявляющийся’; ‘не проявляющийся, затаенный’; ‘слабо проявляющийся’; ‘сильно, бурно проявляющийся’; ‘взаимный, ответный’; ‘безответный, не реагирующий на ч.-л.’; ‘воспроизводящий ч.-л.’; ‘внушающий ч.-л’; ‘свидетельствующий о ч.-л.’;
‘выражающий что-л.’; ‘громкий’; ‘очень громкий’; ‘тихий’; ‘беззвучный’; ‘прерывисто
звучащий’; ‘непрерывно звучащий’; ‘резко, отрывисто звучащий’; ‘невнятный, приглушенный’; ‘невнятный, едва слышный’.
Структура метафорического концепта «Голос» организована таким образом: ядро –
ассоциаты, квалифицируемые как «звук (сила звука)» – 40 %; приядерная зона – «звук
(качество звучания)» – 20 %; «звук (ритм)» – 15 %; периферийная зона – «проявления
объекта (реализация)» – 10 %; «проявления объекта (обнаружение)» – 9 %; «проявления
объекта (интенсивность)» – 4 %; «проявления объекта (реакция на что-л.)» – 2 %. Звуковые ассоциаты (75 %) образуют ядерную и приядерную зоны метафорического концепта
«Голос», остальные (различные проявления объекта) – его периферию.
Сопоставительное изучение различных индивидуальных метафорических концептосфер носителей той или иной этнокультуры способствует выявлению определенных
компонентов концептосферы данного народа на конкретном этапе его эволюции и постепенной инвентаризации когнитивных признаков выявленных метафорических концептов. Активизация исследований в данной области позволит глубже проникнуть в сущность и механизмы образно-метафорического мышления.
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Стаття присвячена дослідженню елементів екзистенціалізму у романі Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі».
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Статья посвящена исследованию элементов экзистенциализма в романе
«Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
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The article is devoted to the research of existential elements in the novel by J.D. Salinger
«The Catcher in the Rye».
Key words: literary trend, existentialism, psychological analysis, sign of culture, literary
process.
Сьогодні світову прозу просто не можна уявити без такого літературного і культурного явища, як Джером Девід Селінджер. Його творчість цікавила і продовжує цікави©
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ти своєю складністю i загадковiстю, що вiдбилися в його творах, для яких характері
наявнiсть «темних місць», символiв, натякiв, знакiв, якi, на перший погляд, не пiддаються
логiчнiй iнтерпретацiї. Навряд чи можна назвати ім’я ще одного письменника в історії
ХХ століття, чиї твори породили б безліч таких суперечливих оцінок і різноманітних
точок зору, крім Селінджера, якого називають одним з найзагадковіших і «найтаємничіших» митців сучасності. Це стосується і його найвідомішого твору – роману «Над прірвою у житі», який є літературним і культурним феноменом епохи, символом свого часу.
І ведучи мову про цей відомий твір як знак культури, оцінюючи таким чином індивідуально-творчу й історико-культурну своєрідність творчості Селінджера, ми, зрозуміло,
не можемо не розглядати творчість письменника у контексті її зв’язків з літературою
ХІХ-ХХ сторіччя, не спробувати встановити, які стилі і напрямки вплинули на автора
при написанні твору, як, в свою чергу, цей програмний твір американської літератури
п’ятдесятих років вплинув на розвиток сучасного літературного процесу.
У даній статі ми ставимо за мету виявити у творі риси такого літературного і філософського напряму як екзистенціалізм.
Як відомо, сам Селінджер не писав про витоки своєї творчості, не давав жодних
інтерв’ю і не виступав з літературно-критичними працями, але можна чітко побачити,
що роман містить в собі елементи вище названого напряму. Про це говорять і такі відомі
дослідники творчості Селінджера як У. Вігланд, Й. Хамільтон, І. Хассан, Дж. Малколм,
І. Галинська, Т. Денісова, роботи яких послужили методологічною базою нашого доробку.
Бажання не дорослішати обертається для героя справді екзистенціальною драмою.
Це домінуючий у Селінджера сюжет, і до нього письменник повертається постійно,
надаючи щоразу найнесподіваніших смислових відтінків своїй центральній колізії. Він
утілює його у найнесподіваніших художніх рішеннях, як, наприклад, у циклі про Глассів. Тому не дивно, що, як і всі інші твори Селінджера, «Над прірвою у житі» не раз
намагалися прочитувати в контексті екзистенціалізму. Зокрема, А. Мулярчик пише:
«самозаглибленням особистості і її співвідношенням зі світом роман наближається до
екзистенціалістських настроїв» [3:12].
Голден Колфілд знаходиться у «прикордонній ситуації», намагаючись боротися з
навколишнім світом і терплячи поразку. Модель його поведінки повністю «укладається»
у модель поведінки «бунтівної людини»: він ні в якому разі не хоче миритися з існуючим порядком речей. Уся увага у романі «Над прірвою у житі» зосереджена на існуванні
головного героя, який має здатність відчувати, має певні почуття, але вилучений з будьяких соціальних, політичних, релігійних систем. Душевна боротьба героя, його психологічний стан на грані втрати свідомості. Людська душа вагається між тим, щоб будь за що
триматися на плаву, крокувати уперед чи здатися й загинути, тобто між життям і смертю.
Це стосується і сприйняття Голденом дійсності крізь призму першого сексуального
досвіду. Вірніше, відсутність такого. Як і багатьох шістнадцятирічних юнаків, Голдена
болісно хвилює таємниця статі. Йому глибоко огидні ті легкі зв’язки, якими хвастаються
його однолітки. Він несвідомо тягнеться до іншого: він шукає одну-єдину дівчину, її
він бачить у мріях, до неї він прагне, соромлячись власної цнотливості. Щира чистота
Голдена виявляється в сцені з повією в готелі. Йому страшно і соромно, що людське
тіло – те саме таємниче і прекрасне жіноче тіло, про яке він марив, - може бути предметом купівлі і продажу. Як страшно, що ця юна дівчина, майже дівчинка, прийшла до
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нього в номер не тому, що їй хочеться бути саме з ним, що вона обрала його. Вона прийшла діловито, тому що це її бізнес, вона хоче скоріше закінчити і піти, і прийде вона
до кожного, хто їй заплатить.
Нашкрябане на стіні шкільних сходів лайливе слово більше вражає Голдена, ніж,
мабуть, вразило б його повідомлення про якусь планетарну катастрофу. Для нього це
і є катастрофа: проникнення еросу в найрізноманітніших формах як невідворотної непристойності у чистий дитячий світ. «Сутенерські типи і шлюхуваті блондинки» в холі
готелю сприймаються Голденом як провісники Апокаліпсису. Невдачі з ровесницями,
які й не підозрюють, що Голден серйозно сприймає їхні ритуальні протести, - це зовсім
не свідчення його емоційної холодності, це наслідок його інстинктивного страху перед
еротичним посвяченням – теж один з моментів екзистенційного існування людини.
На думку екзистенціалістів, достовірною реальністю є саме існування людини наодинці з буттям. Так і Голден, нікому не довіряючи, залишається наодинці із собою, а
світ сприймає як щось вороже, дисгармонійне, хаотичне. Митець намагається розкрити
внутрішній світ героя, його «я», дослідити його свідомість, людські пориви душі, яка
дорослішає, інстинкти на психіку підлітка епохи становлення попкультури в Америці.
Цікаво, як зріз, розглянути главу сімнадцяту: адже в кожному з епізодів характер
Голдена, котрий є дитям свого часу, що можна назвати за своєю сутністю екзистенцій
ним, просвічує цілком (у цьому позначається і походження книги - вона виникла з окремих новел). Голден повинен зустрітися зі своєю подружкою Саллі, він чекає її у холі
готелю, йде з нею в театр і на ковзанку. Але побачення завершується різкою сваркою. І
тоді він дуже точно і зло малює майбутнє: «Нікуди ми не поїдемо, ні в які «чудесні місця», коли я скінчу університет, усе таке... Нам доведеться спускатися в ліфті з валізами
і купою речей. Нам доведеться дзвонити усім родичам по телефону, прощатися, а потім
посилати їм листівки з усяких готелів. Я буду працювати в якій-небудь конторі, заробляти безліч грошей, і їздити на роботу в машині чи в автобусах по Медісон-авеню, і читати
газети, і грати в бридж усі вечори, і ходити в кіно, дивитися дурні короткометражки
і рекламу бойовиків, і кінохроніку. Кінохроніку. Про господи боже! Спочатку - якісь
стрибки, потім дама розбиває пляшки над кораблем, потім шимпанзе їде на велосипеді
в штанях. Але все це не те! Так ти все рівно ні чорта не розумієш!» [4:142] Ця картина,
намальована юнаком з такою злістю та відчаєм, нагадує нам те добропорядне, розмірене, «стерильне» життя, яким жили батьки Голдена, яким жила вся тогочасна Америка.
У долі Голдена віддзеркалилася доля свого покоління. Він – справжнє дитя свого
часу, часу пошуків й сумнівів, напруженої роботи думки, яка все піддає аналізу, намагається дістатися до самісіньких витоків Добра й Зла. Плоть від плоті свого покоління,
хлопець знаходиться у постійній роздвоєності духу, печатка рефлексії лежить на кожному його кроці. Юнак намагається вирішити для себе питання: як жити, з чого виходити
при визначенні певних життєвих критеріїв й цінностей життя. І вирішує їх в манері, характерній для свого часу, часу «покоління, що мовчить», переживаючи все у собі, відчуваючи душевний дискомфорт і доводячи себе до нервового зриву. Голден Колфілд – ще
й опонент цієї самої культури, що його породила – культури масової, культури «усередненої», культури, яка не враховує людської особистості.
Таким чином, істинно трагічне подається у Селінджера через осмислення характеру
героя, через трагічний конфлікт людської особистості з існуючою системою, через про323

блему свободу і пошуків себе. У цьому розумінні проза Селінджера суголосна з поглядами екзистенціалістів, для яких основою є суверенність свідомості, безумовна свобода
і відповідальність людини.
Процеси, що відбуваються у навколишньому світі, повному внутрішніх суперечностей, алогічні, позбавлені будь-яких закономірностей, вважає герой. Він протиставляє
себе суспільству, державі, середовищу, що його оточує. Всі вони, на думку Колфілда,
нав’язують йому свою волю, мораль, інтереси. Таким чином вибудовується каркас світу
майже апокаліптичного, світу безправ’я та байдужості. Цей зовнішній світ контрастно
протиставляється духовно наповненому, глибокому світу Голдена Колфілда. Посеред
цього сірого світу одноманітних, так схожих одна на одну, позбавлених індивідуальності
особистостей, єдиними інтересами яких є кар’єра та власний добробут, Голден, завдяки
зануренню у своє внутрішнє «я» намагається рятувати від цього бездушного світу малечу.
Вищу життєву цінність представники екзистенціалістського напрямку вбачають у
свободі особистості. Голден Колфілд є яскравим прикладом такої особистості, яка, не
зважаючи на обставини, на абсурд навколишнього світу, не зламалася, а продовжує розвиватися. Голден перемагає, знаходить у собі сили не стати, як всі, не очерствіти, зберегти людську гідність. Його не розчавлює прес держави.
Сартр проголошує: «Екзистенціалізм – це гуманізм» [2:219]. Справді, у захисті свободи і самостійності людської особистості, що існує в епоху маскульту, епоху дегуманізації, полягає справжній, не абстрактний гуманізм екзистенціалістів. Роман стає протестом проти масового суспільства, яке нівелює та нищить людську особистість. Голден
Колфілд – особистість, яка бореться і протистоїть подіям буття, що загрожують його
духовному спокою, силою духу. Отже, це персонаж-носій світоглядних засад автора.
Т.Н.Денісова пояснює близькість Селінджера героям творів письменників екзистенціалістів таким чином: «Індивідуалізм у системі масового суспільства перероджується в
спосіб психологічного відчуження і розщеплення особистості. Трагічність розриву людини із суспільством стала обов’язковою у світовідчуванні людини, переросла в норму.
Ворожість навколишнього суспільства виявляється щодня, вона робить трагічним повсякденне існування американця, наповняє розпачем його будні. Якщо романтичний герой іде від суспільства і намагається знайти гармонійність у природі, то сучасний герой
позбавлений такої можливості» [1:34]. Отже, його доля - повний розрив всіх і всіляких
зв’язків. Якщо він не відповідає меркантильному еталону суспільства, він просто буває
вибитий з життя. Так відбувається з героями Селінджера, Апдайка, Капоте, що відстоюють окремого індивідуума як осередок, що складає основу людського суспільства.
І все ж, треба пам’ятати: «Селінджер ніколи не сприймав такого тлумачення відповідальності, без якого зруйнувалася б уся етична концепція, що її дотримувались і Камю,
і Сартр. Він не вірить, що в умовах, коли вибір повністю невільний, усвідомлення відповідальності, стоїчний гуманізм залишаються – зрештою, залишитися – незнищенними»
[1:36].
Таким чином, у романі Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі» ми чітко проглядають риси екзистенціалізму: герой в центрі абсурдного буття; автор критикує дійсність,
що придушує людську особистість; Голден знаходиться у «прикордонній ситуації» - переживає той період у житті, коли людина у добу великих потрясінь відкриває свою
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екзистенцію і починає розуміти, що жити слід лише заради неї; у центрі уваги письменника – внутрішній світ вільної особистості, яку оточують страх, самотність, страждання і смерть, що є складовими абсурдності буття. Відбувається суб’єктивне зображення
Селінджером реальної дійсності, цим самим твори відрізняються від реалістичних. У
романі показане протистояння між буттям (Всесвітом, природою, соціумом) та існуванням (людиною, її внутрішнім життям). Голден стосовно Всесвіту перебуває у стані
незбагненності, а той, у свою чергу, є байдужим стосовно нього. У результаті цього відбувається розкол: «чужий світ» - стороння людина, а це ї є абсурд – єдиний зв’язок між
людиною і Всесвітом.
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Рецепція національної класики діячами культури наступних епох становить такою ж
мірою перспективну, якою й невивчену царину сучасного літературознавства. У чималій
мірі дане твердження має силу для літератури Німеччини. Тому у пропонованій статті ми
зосереджуємо увагу на таких проблемах, як сприйняття й успадкування класики очима
письменника наступної генерації, інтелектуально-емоційні чинники та складові частини
процесу рецепції, створення рефлективної моделі певної епохи в культурі іншої, «старшої» епохи єдиного національного регіону. Особливу увагу приділено співвідношенню
автора, оповідача й образу героя. Висвітлено сенс осмислення письменником ХХ століття складної проблеми взаємного обумовлення індивіда та історії, зв’язків особистісного
та суспільного. Матеріалом дослідження даного актуального кола питань є твір німецького письменника Гюнтера де Бройна «Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтер».
Життя і діяння надзвичайно складного, суперечливого, багатогранного німецького
письменника кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття покладено в основу відомого творужиттєпису Г. де Бройна «Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера» («Das Leben des Jean Paul
Friedrich Richter», 1975). Г. де Бройн з повним правом завоював широку популярність і
визнання читачів не тільки в Німеччині, але й за її межами. Літературна спадщина майстра слова складає романи, повісті, нариси, оповідання, есе, його творчість приваблювала
багатьох дослідників. У літературі про де Бройна основну увагу приділяють переважно
таким романним творам, як „Buridans Esel“ („Буриданів осел”, 1968), „Preisverleihung“
(„Присудження премії”, 1972), „Märkische Forschungen“ („Бранденбурзькі шукання”,
1978). Проте не менш цікавим є симбіотичний за жанром твір «Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера», який вчені з погляду генології вважають начебто проміжним і зазвичай відносять до біографій. Він вийшов у 1975 році й став значною, майже поворотною подією
у творчому розвитку де Бройна, як і примітною віхою культурного життя Німеччини взагалі. У вітчизняному і зарубіжному літературознавстві цьому досить знаменному творові
приділялося недостатньо уваги.
Знайомство з твором переконує, що видатна людина минулого цікавить письменника
ХХ століття не тільки у зв’язку з епохою, в якій жила, і у зв’язку зі справою, якою займалася, але і сама по собі, як особистість з усією сукупністю проблем, з нею пов’язаних.
Масштаб досягнень і духовних звершень Ріхтера не заслоняє в очах біографа-аналітика
рутини повсякдення і важких обставин Жан-Поля, тобто цілком реальних вимірів переборювання й існування, у які був органічно занурений митець, іноді проти волі. Це
дозволяє заключити, що де Бройн далекий від створення героїчної біографії-ідеалізації,
ним володіє модальність скупого й доскіпливого розшуку фактичних істин, якими б важкими вони не були.
Зрозуміло, що пройшовши через досвід шукань модернізму та постмодерну, усвідомивши логіку психоаналізу, аналітичної філософії, структурної лінгвістики, література
ХХ ст. своєрідно відгукується на ці багатозначні явища, які вирішальною мірою позначилися на зображальній палітрі художності. Цей досвід модифікує структурну сутність образів та характерів персонажів, тобто література в її художньо-історіографічному аспекті
виробляє особливу модальність сприйняття постатей і фактів минулого, які належать
історії культури і є невід’ємними від її традицій. Так, де Бройн позирає на свого попередника з того майбутнього, про конкретику якого Жан-Поль навряд чи здогадувався або
мріяв про те, що колись його колега у річищі нового століття спробує зрозуміти, що по326

передник думав про головне в житті, як визначав його сутність. Тим не менше де Бройн
зробив спробу охопити феномен Жан-Поля цілком, таким, яким він був, і спробував зрозуміти його і пояснити, для чого йому було необхідно ознайомитися з усіма доступними
неупередженими джерелами, які повідомляють про життя і творчість Жан-Поля.
Для того, щоб реконструювати образ митця, де Бройну потрібно було просотатися в іншу епоху, досконало вивчивши історичне тло не тільки Німеччини, а й Європи
кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття. Центром уваги де Бройна була особистість великої
людини, її характер, особливості її мислення, її ставлення до навколишнього життя. Усі
матеріали, багате розмаїття подій і фактів, навіть сама діяльність Жан-Поля послугували засобом до характеристики світосприйняття непересічної особистості Німеччини.
Глибоке вивчення матеріалу допомогло автору проникнути в духовний світ свого героя,
як ми вважаємо, за допомогою здійсненого де Бройном особистісного ідентифікування
історіографічного типу. Підкреслимо, що у зображенні митця слова минулого присутні
як психофізіологічний, так і характерологічний підхід, а у чомусь – навіть ідеалістична
настанова, тому що де Бройн моделює біографію героя, спираючись на редукціоністський принцип фактографічної достовірності і відмовляючись від ідеї самодостатності
художньої оповідної фікції.
Коментуючи твір де Бройна, О. Гугнін слушно зазначив, що сучасний письменник
«выпустил беллетризованную „Жизнь Жан Поля Фридриха Рихтера“, значительно приблизив к нам многострадальную и исполненную творческих поисков жизнь замечательного немецкого прозаика конца XVIII – XIX века» [3: 617]. Письменник-біограф повно
охопив багатогранну постать самого митця і передав дух епохи Жан-Поля в його зв’язку
з минулим і своїм власним часом. Уже сам факт звернення до постаті, життя і спадщини
письменника кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття передбачає неабиякий інтерпретаційний початок. Тим не менше, в процесі портретування де Бройн не афішує своєї власної
позиції, він нібито відсторонюється від персональної оцінної призми, зображує у своєму
творі живу людину у максимальній повноті її життєвих проявів і зв’язків, переконливо
відтворює її спосіб мислення, мову, манери, звички, стиль життя і творчості.
На думку А. Г. Баканова, «автора „Жизни Жан-Поля Фридриха Ріхтера” взволновала
судьба знаменитого некогда писателя, в истории жизни которого де Бройн увидел немало
типичного, дающего яркое представление об эпохе конца ХVIII – начала ХIХ века, наполненной бурными политическими событиями, и одновременно раскрывающего непростой характер и творческую индивидуальность создателя „Геспера“ и „Титана“» [1: 136].
Дійсно, де Бройн зазирнув у минуле для того, щоб на шляху узагальнення реконструйованих фактів краще зрозуміти і уявити собі шлях розвитку історії культури та її перспективи у найближчому майбутньому, висвітлити головні проблеми для інтелектуалів усіх
часів: людина і епоха, людина і її справа.
Книга Г. де Бройна «Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера» багата новими матеріалами
і спостереженнями, літературознавці називають її найкращим твором про цього більш
ніж оригінального письменника. Простежимо особливості підходу біографа до трактування постаті Жан-Поля: «Jean Paul war der Mann der Gegenwart. Er suchte seine Ideale
und Stoffe nicht in der Antike und nicht im Mittelalter. Das war sein Verdienst, und es markiert
seine Grenzen. Denn die Flucht in die Vergangenheit war eine zu der Größe, die die deutsche
Gegenwart nicht bot, ein Versuch, sich geistig über die Misere zu erheben. Indem Jean Paul
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diese Flucht verschmähte, blieb er auf die miserable Realität angewiesen. Das Kleinliche der
Kleinstaaterei und des Kleinbürgertums konnte er darstellen wie sonst keiner. Seine Versuche,
den verachteten Verhältnissen ideale Helden gegenüberzustellen, scheiterten, weil eben diese
Verhältnisse den Helden keine Gelegenheit zu Taten boten» [7: 233]. Звернімо увагу насамперед на стрижень осмислення позиції митця, який, за де Бройном, цілком належав своєму
часу, і це зумовило як велич, так і обмеженість його шукань. Таким чином, де Бройн не
уникає протиріч, притаманних самій натурі об’єкта осмислення і зображення, він виважує і сильні, і слабі сторони письменницького «я» Жан-Поля. Як очевидно випливає
вже із даної, цитатно-стислої характеристики, де Бройн пропонує художньо-публіцистичний аналіз матеріалу: слово оповідача наповнено антитетикою (протиставляє велич
– мізерності в історичному і духовному значенні), заснований на різкому синтаксичному
членуванні стислих, майже посічених фраз, наполегливо повторює одне й те саме поняття – дрібний (klein), нібито прагне викликати в читача логічне і чуттєве уявлення про
мізерний дух часу Жан-Поля і вселяє реципієнту відчуття нетерпимості щодо даного
явища. Вже у зв’язку з наведеною цитатою ми маємо право поставити запитання: що
перед нами – художній текст (романний) у власному смислі чи це історичне (соціологічне, культурологічне, філологічне) дослідження? Проза де Бройна настільки містка, що в
принципі допускає (а можливо, навіть потенціює) багатство тлумачень. Певно, таке вихідне завдання письменника, який пише про письменника: його епоха (і життя) повинна
бути витлумачена з мобілізацією всіх припустимих технік і методів, але й більш того –
вона повинна бути відчута, «прожита» в духовному привласненні – як своє «друге» життя. У зв’язку з цим спостереженням цікаво відмітити такий примітний факт: У. Швайкерт
включає книгу де Бройна під першим номером у бібліографію саме наукових джерел про
письменника в авторитетному виданні [6: 318].
Де Бройн у післямові зазначив: «Meinungen und Urteile auch sehr subjektiver Art
zu unterdrücken habe ich mich nicht bemüht. Nicht Lehrmeinungen zu illustrieren oder
literaturwissenschaftliche Thesen zu verfechten war meine Absicht. Ich wollte aus den
vorhandenen Materialien ein Leben rekonstruieren, das mir Exemplarisches zu haben scheint.
Nicht nur jede Zeit entdeckt ihre Dichter neu, sondern jeder einzelne. Vielleicht hätte ich diese
Lebensbeschreibung „Mein Jean Paul“ nennen sollen» [7: 372]. У цьому міркуванні важлива
міра суб’єктивності, оскільки автор відкрито декларує власне кредо: «Мій Жан-Поль»,
водночас відстоюючи право індивідуального привласнення й осягнення спадщини минулого поряд з правами епохи: «Не тільки кожна епоха заново відкриває поета, а й кожна
окрема людина». Тобто, біограф XX ст. у особі де Бройна не боїться бути й виглядати
суб’єктивним, оскільки він насамперед чесний із самим собою: його кредо утілення історичного матеріалу цілком відповідає найсуворішим вимогам у пошуку істини. Образ,
що вимальовується із сукупності нашарованих матеріалів, повністю коректний і, так би
мовити, саморухомий.
Деякі особливості художнього сприйняття де Бройна вже складали предмет оцінки російських науковців. Зокрема, С. Львов, звернувшись до ретельного аналізу твору де Бройна, з’ясував, що «документальная основа в ней – не сцена или фон для
вымышленных персонажей, а сама суть повествования. Художественная субъективность
книги проявляется не в беллетристическом сочинительстве, а в отборе и трактовке документально засвидетельствованных фактов» [4: 261]. Дослідниця сучасної німецької
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літератури І. Млечина зазначає, що «оставаясь объективным исследователем, придерживаясь научно подтвержденного биографического материала, де Бройн в то же время создает художественное произведение, в котором фигура героя несет на себе печать
эмоционального восприятия автора. Де Бройн демонстрирует конструктивный, творческий подход к истории, «актуализируя» те черты художника, которые представляются ему наиболее существенными с позиций сегодняшнего дня, – бесконечную правдивость и высокие нравственные принципы Жан-Поля, его искренность, неспособность
помириться с социальным, политическим, духовным гнетом» [5: 315]. Погоджуючись із
критиками загалом, зауважимо водночас, що постать Ріхтера у творі де Бройна не є ані
одновекторною, ані героїчно ідеалізованою, – вона набагато складніша, ніж «правильна» абстрактна схема достойностей чи переваг, зокрема інтелектуалізму. Спираючись
переважно на ідеалістичну модель біографії в значенні визнання первинним свідомості
і духовного життя особистості, де Бройн не ідеалізує свого героя і навмисно не робить
того заздалегідь упередженого відбору, на якому мимоволі наголошують екс-радянські
дослідники. «Мій Жан-Поль» може означати у вустах автора надзвичайно глибоку міру
проникнення в це життя, а також реальне емоційне співчуття і співзвуччя й резонування
з Жан-Полем, – згадаємо, наприклад, відвертий пафос його виправдовування у главі
«Останні заручини». Таким чином, семантичне нашарування площин означає, що де
Бройн не відновлює миметично колись прожите життя творчої людини, а ніби продовжує його духовне відлуння в нашому часі, постійно маючи на увазі новочасний темпоральний плин і посилаючись на сучасність, зокрема – на власну призму правомірного
«присвоєння» нащадками, яке не можна недооцінювати або зменшувати з погляду логіки
історико-культурного ритму Німеччини.
Гюнтер де Бройн зазначає, що Жан-Поль належить до тих письменників, у яких надзвичайно гостро виражений мотив самопізнання, осмислення свого „я”. У своїх цитованих біографом нотатках Жан-Поль розповідає: «Однажды утром я, совсем маленьким
ребенком, стоял в воротах и смотрел на сложенные дрова, как вдруг передо мной, словно
молния с неба, сверкнуло внутреннее видение, и с тех пор оно так и сияет: я есть некое
Я, тут мое Я увидело самое себя впервые и навсегда» [2: 27]. Саме ця риса привернула
увагу письменника ХХ ст. до постаті цієї складної особи, оскільки посилений інтерес
до особистого „я” суттєвою мірою притаманний творчій інтелігенції Німеччини 1970-х
років.
Свій життєпис де Бройн починає від самого народження Ріхтера й веде до останніх
днів життя, а це ціла епоха в розвитку мистецтва, літератури. Біографічна лінія Жан-Поля
уявляється де Бройну напруженою, переповненою сумними подіями. Повільно в епічному смислі, стримано за оцінною інтонацією розгортається опис, що відтворює атмосферу Німеччини кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Скупі деталі достеменно й без будь-яких
прикрас окреслюють реальне, приміром щодо походження Жан-Поля мовиться: «ЖанПоль – сын и внук школьных учителей, то есть бедняков» [2: 22], про німецькі провінційні князівства повідомляється: «Фихтельгебиргский городок Вунзидель принадлежал
к одному из более трехсот немецких государств – княжеству Байройт, которым, правда,
с конца средних веков правят также и Гогенцоллерны – их незначительная франкская
ветвь» [2: 21], оповідь торкається французької революції, ґетевського Веймару, наполеонівських війн. Отже, де Бройн зображає Жан-Поля на тлі епохи, яка відтіняє, зумовлює
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й визначає долю героя. Час подій осмислено насамперед як добу Французької революції
та її наслідків. Коли Жан-Поль народився, деспотична Пруссія Фрідріха була на вершині
могутності; коли він помер, вже народився Карл Маркс і в Європі відбулися такі економічні і політичні зміни, які не могла відмінити і Реставрація. На його життя припадають
духовні рухи Просвітництва, «Бурі та натиску», класицизму, романтизму. Після його
смерті представники «Молодої Німеччини» проголосили себе його прибічниками. Отже,
аналітику де Бройну вкрай потрібно співвіднести життєпис з головними віхами духовно-історичної динаміки суспільства. Європейська шкала задає масштаб і точку відліку
особистих подій, авторська рефлексія укорінює об’єкт дослідження, поміщає портрет
людини у контекст динамічного життя епохи.
Для концепції образу і особистості Жан-Поля дуже важливо, що де Бройн нічого не
додумує за героя, він об’єктивно актуалізує його духовну спадщину, зафіксовану в листах, творах, замітках та ін., автор постійно і незмінно знаходиться в полі не вигаданих,
а власних думок і почуттів Жан-Поля, нібито відновлює реальне життя душі героя за
допомогою абсолютно точних, документально підтверджених і незмінно актуалізованих
реалій, представлених в більш сучасному контексті. Створюється враження, нібито те
коло подій та ідей, яке не могло бути підтверджено документально, свідомо залишено де
Бройном поза увагою і поза художньою тканиною його книги, воно взагалі не входить
у роман, навіть як потенційний предмет зображення. Саме такий принцип відбору ми
вважаємо провідним для художнього документалізму де Бройна. Таким чином, можна
визначити образ оповідача як не стільки натхненного образом письменника минулої епохи, скільки ретельно і виважено обмежуючого роль власної фантазії коментатора, такого
що практично не допускає домислу (особливо – художнього домислювання з точки зору
сучасності). Його манера оповіді відмічена хронікальною правдоподібністю. Завдяки
коментарю автора стає зрозумілим багато подій: «Таким образом, работает он усердно, острое чувство, что он обязан писать, продолжает терзать его; но часто это усердие
на холостом ходу» [2: 331]. Характер Жан-Поля у творі синтезується на основі фактів,
їх співставлення і переосмислення. Тому оповідач де Бройна існує в іпостасі аналітика. Автор займає позицію дослідника, що наполегливо й невтомно відшукує непросту,
іноді глибоко приховану істину. Де Бройн сумнівається, сперечається, пропонує версії і
заперечує гіпотези подій: «Решающую роль здесь сыграли не столько его безусловные
способности, сколько покровительство баронессы фон Плото из имения Цедтвиц, которая ценила в нем музыканта, учителя музыки ее дочерей и остроумного собеседника»
[2: 133] або «Не в том была его ошибка, что он давал слишком мало чувства, а в том,
что с безграничной щедростью отдавал все, что имел в голове» [2: 171]). Розшарована, аналітично розщеплена і знову синтезована в аспекті причин та наслідків інстанція,
здійснюючий перебір їхніх відтінків і варіантів, вимогливий і пристрасний побратим з
корпоративного духу «гільдії» майстрів слова – ось хто коментує життя і творчість ЖанПоля в особі оповідача де Бройна.
Автор наділяє героя соціальною зіркістю, чуткістю, уразливістю. Уже в хлоп’яцтві
Жан-Поль гостро сприймає соціальну нерівність. Адже сім’я його знаходилась майже
на найнижчій сходинці ієрархічної драбини. Де Бройн бачить у цьому одну з причин
його пізньої жаги самоутвердження. Ось характерний уривок: «Однажды отец даже взял
его с собой в замок. Там мальчику, опьяненному всей этой красотой, дозволили гулять
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с «переполненным сердцем» среди арок и фонтанов парка и пасть на колени перед
высокой персоной баронессы и поцеловать край ее платья. Эту сцену следует запомнить,
чтобы понять, что впоследствии для него будет значить готовность благородных дам
почтительно пасть на колени перед его высокой персоной» [2: 262]. Уже звідси можна
відчути, що причинно-наслідкова парадигма де Бройна дуже щільна, вона не припускає
навіть гадки про випадковість, другорядність, периферійність тих чи інших деталей в
біографії людини, зокрема творчої, що не були б підхоплені та розвинені в її досвіді
пізніше, це особливо стосується Жан-Поля, головну рису якого, за Бройном, окреслює
непохитність «я», незмінна вірність собі.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА САТИРЫ В РОМАНЕ
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «РАКОВЫЙ КОРПУС»
Стаття присвячена розгляду стилістичних засобів сатири в романі О.І. Солженіцина «Раковий корпус», які використовуються з метою засудження апологетів тоталітарного режиму у творі. Проводиться аналіз використаних стилістичних засобів сатири з опорою на систему творчих поглядів автора.
Ключові слова: стилістичні засоби сатири, карикатура, гротеск, гіпербола, алогізм.
Статья посвящена рассмотрению стилистических средств сатиры в романе
А.И. Солженицына “Раковый корпус”, которые используются с целью осуждения апологетов тоталитарного режима в произведении. Проводится анализ использованных стилистических средств сатиры с опорой на систему творческих взглядов
автора.
Ключевые слова: стилистические средства сатиры, карикатура, гротеск, гипербола, аллогизм.
The article deals with the stylistic means of satire in the novel «Cancer Ward» by
O. I. Solzhenitsyn which are used for blaming supporters of totalitarian regime in the novel. The
stylistic means of satire are analyzed in accordance with author’s system of creative values.
Key words: stylistic means of satire, caricature, grotesque, hyperbole, alogism.
«Столкнуть две судьбы – палача и жертвы, связать социальную трагедию сталинизма с трагедией смертельной болезни и перед лицом этих неумолимых роковых сил поставить вопрос: чем люди живы, – это замысел большого художника» [2: 88], – такими словами завершает Е. Б. Тагер свое письмо-рецензию на роман А.И. Солженицына
«Раковый корпус», видя в нем подлинное художественное открытие. Критик одним из
первых высоко оценил существенный сатирический элемент в романе, проявляющийся
в разоблачении идеологии, которая стала, по его словам, «защитным панцирем, внутри
которого подлец уверен в своем праве на самоуважение» [2: 86]. Создав произведение
высокой художественной ценности, Солженицын в «Раковом корпусе» мастерски выписал целую галерею сатирических портретов, преисполненных многомерности и содержательной наполненности.
Вопиющее и взывающее к совести каждого, противоестественное осознание зла как
добра, преступления как добродетели, а человеконенавистнической и кровавой идеологии как в высшей степени гуманной безапелляционно осуждает и подвергает высмеиванию Солженицын посредством стилистических средств сатиры на отдельных представителей сталинской эпохи в романе «Раковый корпус». Сам Солженицын был убежден,
что не бывает зла и добра в чистом виде, как нет и совершенно доброго и злого человека,
путь к лучшему в себе лежит через постоянную работу над собой, неотступное преодоление препятствий в себе же.
© Акопьянц Н.М., 2012

332

На примерах апологетов власти А.И. Солженицын показывает механизм зла: совершая злой поступок, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие, для того, чтобы простить преступление самому себе
еще только зарождающееся, только подготавливающееся к совершению в его сознании,
найти достойное по его меркам оправдание своим поступкам. Потому стилистические средства сатиры в данном произведении несут в себе глубоко нравственный характер грозного, разящего и уничтожающего смеха, а последний, по емкому выражению
В. Г. Белинского, часто бывает великим посредником в деле различения добра и зла [1: 179].
В романе “Раковый корпус” А.И. Солженицына налицо существенный сатирический
элемент, который в наибольшей степени реализован при изображении приверженцев тоталитарной системы, в частности Русанова и его семейства. Введение данного «идеологического лагеря» персонажей в канву романа в высшей степени принципиально ввиду
сатирического изображения и изобличения русановского типа сознания, людей, которые
прямо или опосредованно поддерживают систему массовых репрессий и представляют
собой влиятельную социальную прослойку общества.
Как справедливо отмечает А. Макарян, давно работающий в области теории сатиры
критик, сатирический герой никогда не жертва, а деятель, идеолог, лидер, который задает
тон общественной жизни [3: 172], а потому неизбежным становится отрицательное отношение к нему и наступательный смех как попытка, если не разоблачить раз и навсегда
осмеиваемый порок, то существенно отдалить, не дать распространить свое тлетворное
влияние и посягнуть на то, что представляет ценность и значимость в плане духовности. Именно в этом ключе создан образ Павла Николаевича, являясь тем самым образом
огромной сатирической и художественной силы.
Созданный Солженицыным, собирательно-обобщающий образ Русанова – это сатира на один из многочисленных элементов исправно работающей репрессивно-тоталитарной машины, звено ее партийно-бюрократического аппарата. Писатель прибегает к
обширному ряду стилистических средств сатиры таких, как гротеск, сарказм, пародия,
ирония, шутка, насмешка, окарикатуривает и утрирует комические стороны персонажей
с целью выявления и осуждения отрицательных черт личности.
Павел Николаевич представляет собой собирательный образ, по словам Е. Б. Тагера,
«не только просто доносчика и клеветника, а человека, искренне впитавшего в себя ту
атмосферу лжи, при которой стала возможна система доносов и клеветы» [7: 289], а потому острие солженицынской сатиры направлено наибольшим образом на него. И в раковом корпусе апологет советской системы не может оставить привычку, выработанную
всем его добольничным опытом, к заискиванию и фарисейству перед «сильными мира
сего», сопряженную с подавлением инакомыслящих. В то время как другой главный герой Костоглотов, невинно пострадавший «навечно ссыльный», именует мысленно Сталина «людоедом» как не требующий доказательств факт, то для Русанова его отношение
к верховнокомандующему выражено в таких перифразах, как «Хозяин», «Самый Любимый», «Самый Мудрый» и «Великий Продолжатель». При этом чиновник рассыпается
мысленными перечислениями «заслуг» вождя. Контраст в мировосприятии героев – еще
один весомый прием в сатире.
Чем неожиданнее выпады Костоглотова против тоталитарной власти, тем комичнее
внешний облик Русанова, в котором преобладает гротеск. Как справедливо отмечает
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Ступницкая, «если автор идеализированного образа описывает лоб, улыбку, глаза, то
автор сатирического – живот, щеки, уши, нос» [10: 64]. Сатирически изображая образ
Русанова, его неспособности не только видеть, но и слышать вне рамок идеологических
догм, автор метонимически переносит изменения его внутреннего состояния на состояние ушей во время спора с Олегом. Сначала у него «покраснели верхние кончики его
чутких белых ушей и на щеках кое-где выступили красные круглые пятна» [9: 123], но
услышав прямую критику власти, «теперь и оба уха Павла Николаевича налились в полный красный налив» [9: 123]. При этом в плане внешней динамики ничего не происходит, герои так же занимают свои койки в палате.
Стилистические средства сатиры, которые преобладают в речи героев-антагонистов,
также представляют собой важный элемент в раскрытии сути конфликта произведения.
Непререкаемая правота идеологических догм Русанова сильно идет на убыль, когда в
речи Костоглотова используется автором логизм в построении суждений и риторические
вопросы как приемы сатирического разоблачения. «Почему нравственное усовершенствование вызывает у вас такую изжогу? Кого оно может обижать? – один за другим
задает вопросы госаппаратчику Костоглотов и сам же отвечает. – Только нравственных
уродов!» [9: 122]. В другом же идеологическом споре о дифференциации оплаты труда
Костоглотов и вовсе позволяет себе каламбурить, играть с устоявшимися словосочетаниями, использовать алогизм, который в результате звучит очень убедительно и сатирически разоблачает двойные стандарты и парадоксальность проводимой политики: «Что ж,
по пути к коммунизму привилегии одних перед другими должны увеличиваться, да? Значит, чтобы стать равными, надо сперва стать неравными, да? Диалектика, да?» [9: 354].
Костоглотов открыто насмехается над чиновником, но в этих философских сентенциях
и едких насмешках слышится горькая мудрость, за которую пришлось заплатить герою
своим благополучием и счастьем. На замечание Вадима о том, что советское общество
еще молодое и его не время критически осуждать, Олег разоблачает скрытый алогизм
и несостоятельность его суждений посредством проведения параллели с собственной
жизнью: «Так и мне не больше! – с быстротой откликнулся Костоглотов. – И всегда будет
меньше! Что ж мне поэтому – всю жизнь молчать?» [9: 354].
Каламбур возникает и когда Русанов часто понимает слова в их широком, общем
смысле, который исходит из непререкаемых для него догм социализма, в то время как
Костоглотов подставляет под эти значения более узкое и тривиальное понимание жизни
как она есть, этим сатирически высмеивая зашоренность сознания чиновника. Так, например, на замечание Русанова о том, что в палате разные люди и надо делать различия,
Костоглотов не преминет употребить черный юмор, сведя значение этих слов к более
внешнему, буквальному их аспекту: «Сделают, – оклычился тот. – Вам некролог напишут, член с такого-то года, а нас – ногами вперёд» [9: 20]. Как справедливо замечает Е.К.
Озмитель, «эмоциональная оценка в сатире – всегда отрицание изображаемого смехом
над ним» [5: 22], потому диалоги Костоглотова и Русанова, жертвы режима и его рьяного
служителя, всегда носят ярко экспрессивный характер.
«Навечно ссыльный» Костоглотов многое перенес и был близок к смерти, но вернулся к жизни и осознал ее самую суть, поэтому его мировосприятие отличается от «детского лепета» Русанова, который проживает лишь иллюзию жизни, считая, что к сорока
годам о человеке можно и должно судить по квартире, нажитому и заработанному. Олег
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высмеивает суетливую мечту госаппаратчика о персональной пенсии, его мнимую видимость работы герой заключает в аллегорическую формулу: «Вы даже на одном субботнике сами бревно поднимали, только посередине становились!» [9: 353].
Следует сказать, что во многом сатирическое отношение автора передано посредством реплик Костоглотова, но порой и сам автор изобличает жалкую природу Русанова,
используя сатирические эпитеты, которые по форме несут положительный заряд, но отрицательный по смыслу, поскольку не соответствуют действительности. Так, например,
Русанов все время делает акцент на своих исключительных качествах характера, проявляющихся в храбрости и прямолинейности, но терпит фиаско, поскольку автор, используя сатирические средства, каждый раз не преминет уличить его в фальши. Так, растолковывая сыну вину шофера, который покинул госимущество во время сильного бурана,
Русанов, который никогда не принимал участия в военных действиях, не обинуясь, проводит параллель именно с этой никогда неизведанной им частью жизни: «А – на фронте?
В любую погоду люди стоят и умирают, но с поста не уходят! – Павел Николаевич даже
пальцем показал в ту сторону, где стоят и не уходят» [9: 347], – и это авторское дополнение к словам Русанова способствует изображению комичности данного персонажа,
проявляющейся в его нарочитом пафосе, высоких фразах, за которыми обнаруживается
отсутствие действий и опыта. Подобные ситуации раскрытия малодушия и низких моральных качеств персонажей В.Я. Пропп называет «посрамлением человеческой воли»
[6: 72], что, в свою очередь, является приемом огромной сатирической силы. Сам же
Солженицын так объясняет суть позиции Русанова, идеализируя его посредством развернутой метафоры, а на самом деле резко шаржируя его жизненное кредо: «И пересекая
Чёрное море на пароходе, он нисколько не боялся морской глубины. А боялся ли он высоты – нельзя сказать, потому что не был он так пустоголов, чтобы лазить на горы или на
скалы, а по роду своей работы не монтировал мостов» [9: 168].
Сатирический эффект достигается в романе также при помощи таких стилистических средств как сарказм, ирония, гипербола, гротеск и метонимия. Так, например,
пропуская образ Русанова через видение других обитателей палаты № 13, в частности
Ефрема, автор именует его уже не Павлом Николаевичем, а такими стилистически яркими сатирическими прозвищами и эпитетами как «золотоочкастый», «белорылый курортник», и просто «белорылый», «чистюля», «хиляк», «профессор», «доцент», «лысый»,
«очкарик», делая акцент на его физической невнушительности и претенциозно ученой
внешности. Ю. Манн обнаруживает ряд психологических закономерностей, при которых
гротеск в сочетании со свойственным ему приемом остранения выводит содержание
образа на более широкий уровень ассоциаций и обобщения [4: 60]. Так, образ Русанова
предоставляет подступы к пониманию природы целого класса советского общества.
Порой Солженицын изобличает своего героя с сочувствием, но это не умаляет целостного сатирического эффекта при создании образа. В романе приверженец тоталитаризма предстает не властителем дум, грозным и не знающим страха, а жалким существом «с испариной на лбу» в бреду переживающим возвращение реабилитированных
и свое скорое разоблачение и возмездие над ним. Авторская сатирическая позиция по
отношению к Русанову просматривается и в описании партийного чиновника: «Редкие
белые волосики, уцелевшие от облысения, были разлизаны по темени» [9: 193], что свидетельствует о снисходительности в изображении героя.
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Сатира на тиранический режим и его представителей пронизывает весь роман, подчиняет и его языково-стилистические средства. Оставшись наедине со своей болезнью,
Русанов испытал чувство безысходности, так удачно обходимое им ранее. Несобственно-прямой речью передает Солженицын состояние своего героя: «Стоило только переодеться под лестницей, проститься с родными и подняться в эту палату – как захлопнулась вся прежняя жизнь» [9: 10]. Не случайно путь от жены до больничной палаты
преодолевается Русановым по лестнице как символу перехода из мира здравствующих в
мир болезней, причем векторная направленность движения происходит вверх, что свидетельствует о нелегкости предстоящего, о пребывании Русанова на его собственной символической Голгофе. Но нарастающий пафос восхождения автор спешит снизить, а то и
вовсе снять с помощью иронии, как бы забывая ключевое слово «эшафот» в ряду патетически выстроенных образов мученического восприятия мира. «Сердце его забилось, и
еще не от подъема совсем. Он восходил по ступенькам,– сообщает автор о Русанове,– как
всходят на этот, на как его… ну, вроде трибуны, чтобы там, наверху, отдать голову» [9: 9].
Солженицын показывает, что его герою не чуждо болезненно-внимательное отношение
к себе, жалость, приобретающая окраску самоисступленного погружения в свои страдания. Но более несносно Русанову как карьерно продвинувшемуся апологету советской
власти то, что «надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь ему как
бы равных» [9: 10]. И это «равенство среди неравных» очень сильно досаждает герою.
Сатира в произведении распространяется не только на мир реальный, но находит
свое отражение и в метафизической плоскости. Оторванный от системы, брошенный
болезнью в чуждое и презираемое им окружение, Русанов во сне загнан в трубу, по которой ползет в поисках выхода. В. А. Каверин отметил: «… сила этой фигуры в том, что
скальпель смерти вскрывает и страх доносчика и убийцы. Он, конечно, сильное воплощение мертвого идола сталинизма, может быть, сильнее еще написан во сне, чем наяву,
потому что вскрыты какие-то глубины его существа» [7: 254]. Этот сон Русанова Е. Б.
Тагер назовет позднее «фантастической логикой бреда» [2: 84], одной из сложнейших задач, которую только может поставить перед собой автор – сатирически изобразить героя
изнутри через сновидения, вызванные болезненной реакцией на укол, где грань между
действительностью и сознанием в бреду стерта умелым росчерком пера гения.
При этом примечательным в произведении является метонимическое упрощение,
сведение портретного образа всего героя до образа-детали, образа-характеристики, что
является, в свою очередь, одним из наиболее ярких приемов сатирического изображения.
На использование метонимии в качестве художественного приема при создании образа
как характерную черту творчества А.И. Солженицына указал А.В. Урманов [11: 27]. Исследователь работ А.И. Солженицына обращает внимание на то, что писатель не дает
подробного портрета своего героя, а ограничивается конкретными деталями внешности
персонажа, по которым читатель воссоздает целостный образ.
В романе «Раковый корпус» автор метонимически сводит весь физический и нравственный облик Русанова к ушам и очкам, тем самым, подчеркивая в нем дух доносничества, а
порой и вовсе отождествляет его с органами перцепции. Русанов все видит и все слышит,
присматривается и подслушивает, а потом решает, что надо неблагонадежного «проверить».
Увидеть или услышать, а потом донести, а не открытые выпады, являются определяющими в его методах борьбы с подпавшими под подозрение. Это понимает и ху336

дожественно изображает автор с помощью метонимии, тем самым снабжая образ все
большей убедительностью. По мнению А. В. Урманова, предметный мир в случаях с
изображением «сильных мира сего» в произведениях А. И. Солженицына носит «аристократический характер», подчеркивает кастовую принадлежность персонажа. Не случайно, именно очки с золотой оправой у Русанова выбраны Солженицыным в качестве
антропологизированной вещи, свидетельствуя о его привилегированном статусе. Очки
здесь, кроме своей основной роли, выполняют еще и дополнительную функцию идейноэстетической нагрузки. Образ очков здесь – это приспособление, с помощью которого
Русанов привык смотреть на мир, через что преломляется его собственный природный
взгляд на вещи, то, что скрывает его сущность и без чего он уже не может жить. Образ
очков – это русановский взгляд на мир, со свойственной ему догматичностью и узостью.
Так, Ефрем Поддуев, не обинуясь, отождествляет Русанова с его очками, называя его
«золотоочкастым», а сам автор и вовсе антропологизирует этот предмет обихода, сообщая, как «потешались золотые очки», когда Русанов издевательски растолковывал образ
писателя Л. Толстого, видя в нем «не нашу мораль».
Солженицын не только замещает весь образ Русанова очками, но и упоминает о них,
когда речь идет о выражении эмоций: Русанов «блеснул очками и оправою» [9: 122],
выражая сдержанный гнев в споре с Костоглотовым, в другом же эпизоде «Костоглотов
уставился темным недоброжелательным взглядом в светлые очки и светлые глаза Павла Николаевича» [9: 133] или же, наоборот, посредством очков выражается одобрение,
так, например, при высказывании идеологически правильных мыслей Вадима, Русанов
«приветливо сверкал очками» [9: 178].
Очки придают Русанову большей внушительности: «лысый, в тюбетейке и в очках,
строго сидящий в постели, Павел Николаевич почему-то напоминал учителя, да не какого-нибудь, а заслуженного, вырастившего сотни учеников» [9: 43], а во время сна после
укола оказывается и еще одна немаловажная деталь, что «без очков да еще на подушке
голова его не имела начальственного вида» [9: 169]. Так и система власти, которую отстаивает Русанов, придает ему значимость в обществе и лишает ее, когда Павел Николаевич оказывается в больничной палате вне системы ее анкетного хозяйства, которое
он досконально изучил и использует кроме всего прочего в качестве запугивания и наказания.
Если, говоря о Павле Николаевиче, автор замещает его образ отдельной характерной
деталью, а именно «золотыми очками», сводя его посредством сатиры к образу человекавещи, то говорящими предметами гардероба для Капитолины Матвеевны, жены Русанова, являются ее ридикюль и шуба как признак накопительства и роскоши. Капитолина
Матвеевна на протяжении всего произведения постоянно пользуется этими предметами
гардероба. Образ шубы свидетельствует о том, какую значимость имеет Капитолина Матвеевна в семье и какую хочет представлять в обществе. Свидетельства этому находим
в тексте: «объятая по плечам двумя чернобурками» [9: 5], «в чернобурках и в шубе она
казалась втрое мощней мужа» [9: 8], а «рукава ее шубы так уширены были манжетами
из чернобурки, что едва входили в раззявленную пасть сумки» [9: 162], «своей широкой
фигурой, со сдвоенной чернобуркой, ридикюлем величиной с портфель и хозяйственной
сумкой с продуктами заняла добрых три места на скамье в самом теплом углу» [9: 156].
Духом стяжательства и непомерности наполнены описания жены Русанова.
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Образ Капы сатирически диссонирует с образом Павла Николаевича: муж представлен слабым и беспомощным, капризным и легко ранимым, в то время как его жена проявляет способ действия, характерный больше для мужского типа мышления, она выбирает
сильную и покровительственную позицию по отношению к своему супругу. Мужское и
женское начало здесь каламбурно смешано, что можно проследить на примере поведения супругов в ситуации особого душевного волнения и страха перед расплатой: «Капитолина Матвеевна вытянула с плеч своих из-под пальто шаль, и окутала его» [9: 158],
«и посадила она его на отвернутую полу своей шубы, чтоб ему было теплей» [9: 156],
«она подхватилась сильными руками взять его за плечи» [9: 163], «она держала его за
плечи» [9: 163], Русанов же, напротив, находится в состоянии крайнего уныния и растерянности, он разговаривал с женой «приглушенным голосом» и «плачущим шепотом»
[9: 163], «был откинут к спинке и женским движением стягивал на себе её шаль» [9: 163],
«произвел без слез плачущее вздрагивание грудью и головой» [9: 163], был настолько испуган, что стал «белей белья» [9: 163]. Такое нелицеприятное сравнение с бельем может
применяться только к сатирически высмеиваемому персонажу, а ситуация, когда, будучи
представителем власти в обществе, начальник в семье становится подчиненным и опекаемым, и вовсе воспринимается как шарж.
Сам автор всегда высоко ценил роль сатиры в создании художественного произведения. «Русановых миллионы, – говорил А. И. Солженицын во время обсуждения «Ракового корпуса» в «Новом мире», – над ними не будет юридического суда, тем более должен
быть суд литературы и общества. А без этого мне и литература не нужна, и писать не
хочу» [8: 146]. Таким образом, осуществленный анализ стилистических средств изображения в романе «Раковый корпус» А. И. Солженицына представляется нам в высшей
степени принципиальным с точки зрения его идейно-художественной значимости ввиду
осуждения как носителей камерного сознания, находящихся в узких рамках диалектикоматериалистического мировоззрения, так и тоталитаризма как явления в целом.
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КОНЦЕПЦІЯ ДОБРОЧЕСНОГО КОХАННЯ
В НІМЕЦЬКОМУ «ГАЛАНТНОМУ» РОМАНІ
У статті осмислюються етико-філософські елементи художньої концепції кохання, розробленої німецьким письменником-романістом «галантного» літературного напряму пізньобарокової доби.
Ключові слова: поетична філософія почуття, «галантний» роман, поетика.
В статье рассматриваются этико-философские составляющие художественной
концепции любви, разработанной немецким писателем-романистом «галантного» литературного направления эпохи позднего барокко.
Ключевые слова: поэтическая философия чувства, «галантный» роман, поэтика.
The paper deals with the problem of the German «gallant» postbaroque romance with its
philosophical and conceptual principles of sensual world of the heroes.
Key words: artistic philosophy of sense, «gallant» romance, poetics.
Романічна етика сталості, що склала невід’ємну ланку розгалуженого моральнофілософського комплексу ідей німецького бароко, суттєвою мірою визначає проблемне ядро традиціоналістичного роману риторичної епохи, сюжетика якого нормативно
організує поведінку спрямованих до моральної досконалості персонажів. Оригінально
перетворена словесно-естетичними програмами авторів-романістів бароко та післябарокових напрямів, зокрема рококо і раннього сентименталізму, художньо-філософська
етика сталості всотує й переробляє уявлення християнського неоплатонізму і спирається
на розумові тенденції неостоїцизму. Її положення конституюють виразну епістемологічну константу жанру й, будучи зреалізованими майстрами слова у системі образно-психологічних рішень широкого діапазону, окреслюють концепцію доброчесного кохання
романістики Німеччини протягом століття. Серед етико-психологічних рішень такого
плану ми виділяємо зокрема наступні: кодекс взаємної щирої відданості вірних закоханих, філософію внутрішньої стійкості людини в нескінченних мирських випробуваннях,
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важливий принцип ставлення героя до життя й самооцінки себе та своїх можливостей
під час перебування у сфері нелегкого земного існування.
У сукупності провідні ціннісні орієнтири системи Beständigkeit намічають і логічно
мотивують духовний стрижень constantia як моральну опору особистості посередині динамічно несталої стихії мінливості життя й очевидної крихкості та нестабільності людської долі. Динаміка етичної думки протягом століття показує, що післябарокові літературні напрями у цілому сприймають значення етичного нормативу Beständigkeit, хоча
пріоритетний статус беззаперечного постулату ним поступово втрачається: переоцінка
художньо-особистісного зображального аспекту образу людини, нове відчуття чарівності життя у кожній його поточній миті провокує експерименти письменників з романічними уявленнями сталості у психології персонажів аж до перегляду позитивного смислу
constantia, що тим не менше не виключає даного світоглядного принципу з стрижневого
складу етико-філософської концепції кохання письменників кінця XVII ст.
Можна стверджувати, що бажаний принцип стабільності духовного світу людини
задає письменникам художньо-філософський ритм осмислення й зображення алегоричного балансу особистісних цінностей, витриманого в ключі духовного опосередкування
інтимного й космологічного, зрівноважування земного й небесно-есхатологічного починань, а також визначає міру реалізації прагнень «я» у контексті найближчого середовища. Роман кануну сентименталізму, що більш диференційовано сприймає інтелектуально-психологічну природу людини та протиріччя її душевного світу, заглиблюючись у
перипетії сердечно-емоційного життя зокрема, будує не тільки окремі ключові мотиви й
сцени, але навіть цілі тексти на основі художнього експерименту з логікою Bestädigkeit,
чим також підтверджує значимість даного етичного постулату для естетики й художньої філософії доброчесного кохання німецького роману. Ми маємо на увазі передовсім
творчість А. Бозе (Таландера), щодо якої не поділяємо ані зневажливого ставлення, ані
дослідних упереджень стосовно манери автора, нібито відзначеної «схильністю до сатиричної скандальності», «плоско-дотепної графоманії» [1: 119], «театралізованого зображення амурних ігор і інтриг» [2: 43], спрощення сюжетної дії роману [3: 128–129]. Через
образливу репутацію поверхово розважального або навіть непристойного [4: 259; 1: 119]
Бозе виключений із числа значних письменників, що заслуговують проте пильної уваги
й ретельного вивчення (див.: [5; 6]).
Підступи до характерної для наступного розвитку літературного сентименталізму
поетизації «чутливої інстанції серця» [7: 38] можна відчути в ключовому для «галантного» напряму літератури Німеччини романі Бозе «Люб’язна європейка Костянтина»
(1698). Прикметно, що значиме ім’я героїні-удови містить уже не опоетизований, а негативний відтінок: автор натякає його семантикою на ефект сліпої страсті, оскільки відданість жінки обов’язку зберігати вірність пам’яті покійного чоловіка відіграє з нею злий
жарт, адже Норман живий і під чужим ім’ям одружений з іншою. Письменник створює
сюжет-ситуацію, в основі якого лежить серія зустрічей Костянтини з кавалерами – покорителями сердець, потенційними кандидатами у чоловіки. За зовнішнім плином дії
можна розпізнати глибокий та інтенсивний аспект динаміки внутрішніх подій, що видає сюжет пригод серця. Любовні захоплення, побачення, розлуки, перипетії нюансованих почуттів від страждання до надії створюють емоційно піднесену атмосферу закоханості та невтомних пошуків персонажами Бозе істинних прихильностей та «вічних»
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прив’язаностей, котра складає ідейно-естетичну особливість і власне матерію жанру
«галантного» роману і одночасно характеризує його як джерело формування напряму
Empfindsamkeit.
Відступаючи від традиції роману бароко, Бозе насичує свій, проникнутий тонкими
спостереженнями за психологією поведінки закоханих, твір неметафізичною свідомістю
розподілу земного та небесного планів: «Хоча шлюбні союзи й укладаються на небесах, але безумства кояться все ж таки на землі» [8: 157]. Відповідно до цього й життя
почуттів людини тлумачиться без посилань на надприродні причини, а зумовлено, на
думку автора, знаменною для нового роману бінарністю – «der Himmel und die Natur» [8:
554], тобто дилема божественного й земного планів поступається місцем більш чітко й
тверезо осмисленому співвідношенню волі небес та людської природи. У даному творі
Бозе майже безсторонньо й аналітично досконально трактує протиріччя любовних почуттів центральної «галантної» пари, по відношенню до якої безоглядне й за будь-яких
обставин незмінне служіння барокового аристократа своїй сердечній володарці здається
майже простим та психологічно нерозчленованим рішенням.
Любов героїв у осмисленні Бозе – це справжня хитромудра дипломатія (Politik),
в якій персонажі переслідують власні цілі, відстоюють різними способами свій прагматичний інтерес «unter einem politischen Vorwande» [8: 183], – процес, в якому одне
з провідних місць посідає мотив зваблення почуттів. Суперечлива мозаїка стосунків
включає удавання, розіграш, ніжність, підозрілість, взаємну недовіру та гру в почуття,
коли компліменти поступаються місцем розчаруванню та обоюдним докорам, бажання
уразити – спалаху ревнощів, за щирою прихильністю до партнера слідує охолодження,
освідчення змінює бажання обережної дистанції. За щирою прихильністю до партнера
слідує охолодження, потім – розставання й нова зустріч. Ця складна й мінлива палітра
любовних почуттів, представлена в епічно концентрованому романі, виникає багато в
чому навколо прагнення чоловічого персонажа зберегти незалежність і автономію, «любити Костянтину / але не вступати з нею в шлюб» [8: 183]. В основі даного рішення
лежить індивідуальна психологічна мотивація: обережному героєві рисуються «тисячі
небезпек» в одруженні з особою – втіленням «європейської галантності», – надмірні гідності люб’язної й витонченої героїні становлять у зображенні Бозе якийсь нав’язливий
лейтмотив-каталог більш ніж чудових властивостей, розроблений з буквальними повторами й метафоричним обіграванням поняття galant. Наприклад, вставна характеристика
героїні така: «Bey ihr findet sich eine gantz ungemeine und recht artige Harmonie der galanten
Sitten / und Geberden / welche der Leibes-Schönheit ungemein zustatten kommet... Sie hat
an Anmuth und Lieblichkeit / wie auch an Wunder-würdigen Qvalitäten ihres gleichen nicht.
Ihr gantzes Wesen bestehet in Sanfftmuth / Güte / Clementz und lauter Annehmligkeiten»
[8: 71–72]. «Галантне» листування героїв спирається на особливу мовну клишованість,
створювану нескінченним множенням епітетів семантичного ядра «граціозного», обміном real-complimenten [8: 344], наскрізними мотивами незрівнянної принадності дами,
її примх (Grillen). Роман насичений французькими стійкими модними зворотами ( при
переконанні, що далеко не все французьке – поштиво: «manierlich» [8: 257]), гармонізованою ідеєю приємного сприйняття життя, містить переосмислення традиційного романічного «nach guter Romaneñ Art» [8: 312] у напрямку культу граціозного, миловидного,
чарівного, витонченого, чемного.
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Відступаючи від метафоризованої мови-канону «високого» роману бароко, Бозе виробляє «витончений» (zierlich) стиль, за допомогою якого створюється образний світ
«галантного»: тонкі хитросплетення колізій і почуттів, спосіб життя героїв (їх етикетна
поведінка, витончене спілкування – Conversation, змістовне цікаве дозвілля – відвідування опери, читання романів, благопристойне застілля, обмін візитами, гра в кості), образ
граціозної героїні («сьогоденне чудо світу» [8: 72], «галантна у своїй досконалості дама»
[8: 164]), ідеал honnêteté. Епітет «галантний» застосовується до наступного понятійного
ряду: Leute [8: 53], Auffputz [8: 65], Mine [8: 98], Gespräche [8: 155], Leben [8: 165], Paar
[8: 188], Conduite [8: 224], Liebe [8: 259], Schreib-Art [8: 404], Losament [8: 532], Schmuck
und Kleidung [8: 592], – очевидно, що це ключове поняття максимальне широко захоплює
етику поведінки й культурну філософію стилю й способу життя людини в програмі «галантних» авторів, окреслює своєрідний кодекс образу мислення закоханих.
Роман перебудовується, зберігаючи трансформоване романічне як історію «галантних» закоханих, у якій чоловічий персонаж займає «сильну» позицію, перебуваючи в
ролі того, кого спокушають, чиє серце дама відчайдушно прагне завоювати. У тому ж
руслі трактується психологічна проблема самої центральної героїні, думки й почуття,
а також поведінка якої відзначені суперечливою подвійністю. З одного боку, вона переконана в згубності заміжжя й дає собі клятву не виходити заміж у черговий раз, з іншого
боку – прагне «затягти» (ins Garn ziehen [8: 310]) чергового шанувальника й прив’язати
його до себе доступними їй засобами, так що інтимні плани й таємні спонукання Костянтини засновані на тонкому розрахунку і не щоразу нею усвідомлюваній чисто жіночій
своєкорисливості: daß du ihn so weit bestrickest / ...mit dir eine Vermählung einzugehen
[8: 379].
Щиросердечна непослідовність і внутрішні коливання Костянтини проявляються в
тому, що вона те в запальності заявляє, що «не вийшла б навіть за принца» [8: 412], те
відступає від своїх намірів і вважає своє упередження «шкідливою впертістю» [8: 291].
В обох взаємовиключних випадках Костянтина проявляє щирість під впливом хвилини.
Передбачаючи сентименталізм, Бозе протиставляє не тільки розум і почуття, але усвідомлене й несвідомо-інтуїтивне, їхню складну боротьбу в душі героїні, що створює роздвоєність жіночої душі. Оповідач визнає, що міркування героїні про шлюб («Шлюб змушує підкорятися / навіть коли партія вдала. Я високо ціную волю / якої повністю розташовують тільки в незамужньому стані…» [8: 302]) «не цілком ідуть від серця» [8: 302], –
раціональне й почуттєве в душі героїні, по-жіночому слабкої, розходяться й протилежно
розведені. Дане протиріччя знаходить свою паралель у лінії долі Вандайма. Настільки ж
уперто упереджений проти шлюбу, як і Костянтина («Цей тяжкий тягар подружніх уз» [8:
155]), «парно»-відповідний за складом душі чоловічий персонаж, чия історія розбитого
серця співвідноситься з образом героїні, прагне зберегти незалежність, у тому числі й від
придворної служби, і віддає перевагу насолодам самітності: «Я не продам своєї волі ні
за які гроші» [8: 155]. Письменник прагне до максимального урахування індивідуальних
чинників тих чи інших поступків та міркувань людини. Тут позначається уже не юний
вік чоловічого персонажа, що привертає до розважливості, коли «усі незручності шлюбу
порівняно із задоволеннями занадто ретельно зважують на вагах» [8: 369], а також відіграє роль драматична особиста доля, – передчасна смерть гаряче улюбленої нареченої, у
Вандайма своя серцева передісторія, що визначає психологію й долю персонажа.
342

У змалюванні Бозе кохання уособлює неоднозначну, пластичну й надзвичайно складну у психологічному відношенні субстанцію. Так, дозволяючи своєму прихильникові
Вандайму упадати за собою, Костянтина уступає, проявляє слабість. Відверто визнаючись у своїх почуттях, вона втрачає владу над ним, а обіцяючи йому побачення, поцілунок, вона поступається позиціями: «Тому що згодом вона поступилася / то багато
з його жагучих бажань ослабшали» [8: 370], вона не може більш його зачарувати, поки,
упевнившись у його охолодженні, не пориває перша їхніх відносин, за чим слідує каяття
Вандайма й новий сплеск почуттів у його душі. Парадокси проявів почуттів «галантної
пари», нібито в дусі преціозників упередженої проти шлюбу й все-таки націленої саме на
нього, коментує в просторічному стильовому регістрі слуга, що перекладає непояснені
вигадливі пориви закоханих на мову природної розсудливості, властивого простолюдинові: «Що це за милі справи / коли люди прагнуть бути поруч / але при цьому біжать у
різні сторони?.. Те вони прагнуть / те знову ні / і уявляють собі безліч труднощів / які відразу б відпали / якби вони стали подружньою парою. І якщо вже в їхні голови вселилося
навіженство / те розсьорбувати все доводиться бідному гінцеві-слузі» [8: 554], формула
«галантної» поведінкової колізії зазнає раціонального опрощення.
Однак фінальне з’єднання героїв обумовлене не тільки каяттям і запізнілим прозрінням чоловічого персонажа, але й прозаїчною матеріальною практикою, раптово
одержаним у спадок багатством Костянтини й пов’язаними з цим щасливим випадком
тверезими розрахунками Вандайма: «Він сподівався поклонитися своєму сьогоденному
золотому сонцю…, тепер Вандайм серйозно захотів одержати таку теплу підкладку під
свою шубку» [8: 581]. Поєднуючи в єдиному мовному ряді стильовий поетизм із прозаїзмом, оповідач, що іронізує, пропонує грайливий компроміс для вирішення центральної
колізії, тому що внутрішня проблемачність знімається багато в чому за рахунок уведення
зовнішніх, не пов’язаних із психологією любові, додаткових обставин.
М’який еротичний натяк оповідача у фіналі на відсутню ще молодим «насолоду міцними обіймами в подружній постелі» [8: 595] ще раз дозволяє відчути сенсуальне новаторство, притаманне концепції любові «галантних» письменників. Метафорична мова
кохання значною мірою відчувається автором як умовність, тому що подібне лабіринту
почуття (Irr-Garten) не відповідає істинній природі (Naturell) людини [8: 257]. При цьому Бозе руйнує конвенціональний код успадкованого романічного і створює натомість
більш невимушене своє: «У якому романі ви знайшли такі формулки?» [8: 340], – вигукує героїня у відповідь на адресований їй вигадливий у своїй штучності комплімент.
Зменшуючи екзальтований пафос славослів’я коханців («…і справді, у цих похвалах не
все було вигадано» [8: 332], – формула антифразиса), голос оповідача звучить тверезою
противагою пафосу одушевления героїв, травестуючи в тому числі, приміром, також і
кліше закоханості за портретом: у подарованому портреті була тільки та подібність із
оригіналом, що «обидва мали очі, рот і ніс» [8: 106].
Змальовуючи афективну мову кохання, Бозе вдається до системних позначень рококо
з характерним для його світосприймання піднесенням семантичного ядра «граціозного»
– artig, anmutig, liebreitzend, angenehm, höflich, polit, liebenswürdig, manierlich, яке явно
тіснить бароковий етичний примус величної постійності. Трактуючи любовний сюжет,
письменник опирається на характерну просвітницьку оцінку любові як почуття, природнього для людини: Die Natur weiset uns dazu an... [8: 347]. Бозе відступає як від ідеального
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платонізму, так і від традиційної для німецької літератури ще з часів середньовіччя ідеї
гріховності жіночої природи. Письменник-мислитель розрізняє три види любові: порочну, подружню, галантну (honnette [8: 258]), а також проводить розмежувальну лінію між
коханням і шлюбом, тому що любити й вступити в шлюб – це «принципово різні речі»
[8: 412]: укласти шлюб можуть і повинні рівні (gleiche), тоді як нерівним (ungleiche) слід
задовольнитися «любов’ю без подальших намірів» [8: 412], так наповнений увагою до
реальних обставин життя особистості в суспільстві й враховуючий досвід преціозного
кохання сюжет «галантного» роману виходить на осмислення сучасного, обумовленого
соціально-становими чинниками інституту шлюбу.
Хоча вустами Костянтини письменник і обіграє книжкове «високе» романічне, як
би підкреслюючи переважний адресат романів – жіночу аудиторію, більш чуйну до
романічних вигадок («Перечитайте всі романи / де так правдоподібно представлено
/ як закохані досягають найвищої досконалості. Хіба немає людей / які в дійсності
просунулися б так далеко або ще далі / чим оповідають про цих вигаданих персонажів?» [8: 251]), але така жагуча неоплатонічна апологія лише відтіняє істинну дистанцію між «придворно-історичними» романами бароко й творами Бозе, що виважує
простиму людську матерію вчинків і практичних стосунків значно більшою мірою,
ніж ідеальний божественний складник, важливий, але не визначальний у природі
людині.
Таким чином, логіка осмислення долі закоханих у суспільстві, насамперед жінки як
носія найбільш щирих і вірних почуттів, не позбавляє автора ані сумніву у можливості
ідеальних, вільних від тверезого розрахунку відносин закоханих, ані ревізії позитивного смислу constantia, перетвореного у персоніфіковану жіночу принадність образу
Костянтини, що уособлює вірність попри все, але іноді вже навіть собі на шкоду. Тим
не менше автор далекий від засудження переконань доброчесної героїні, як і від можливої трактовки їх в річищі дамських оман. Насправді аналізований матеріал показує,
що нова концептуальна міфологема доброчесного кохання «галантних» письменників
і його характерологічне уособлення в образі героїні (Constantine), очевидно, спираються на урахування плідних літературних традицій осмислення любові і реалізують
збагачувальну для літературного розвитку логіку художньо-філософського феномену
природних почуттів.
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ЛИРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ПОЭЗИИ
АННЕТТЫ ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСХОФ

Стаття присвячена вивченню ліричних мотивів в творчості німецької поетеси
Аннети фон Дросте-Гюльсхоф у річищі співвідношення з поетикою літературної течії
Німеччини середини ХІХ ст. – «високого» бідермейера.
Ключові слова: «високий» бідермейер, лірична поезія, мотив.
Статья посвящена изучению лирических мотивов в творчестве немецкой поэтессы
Аннеты фон Дросте-Гюльсхоф в русле соотношения с поэтикой литературного течения Германии середины ХІХ в. – «высокого» бидермейера.
Ключевые слова: «высокий» бидермейер, лирическая поэзия, мотив.
The article considers lyric motifs in poetry of German poetess Annette von Droste-Hülshoff.
The article deals with collation of Annette von Droste-Hülshoff works with “high” Biedermeier
– German literary school in the XIX century.
Key words: “high Biedermeier”, lyric poetry, motiff.
Предмет данной статьи составляет мотивный фонд лирической поэзии крупнейшей
немецкой поэтессы А. фон Дросте-Гюльсхоф, по отношению к которой известная сдержанность ученых-литературоведов только в последнее время начинает уступать место
искренней заинтересованности проблемами творчества, что сопровождается отрадной
переоценкой творческой репутации блестящей художницы слова. Однако и до сих пор
еще приходится читать нелестные характеристики и эпитеты по отношению к ней как
потомственной аристократке и католичке, например: «Аннета фон Дросте-Хюльсхоф сознательно и последовательно представляла „консервативную“ линию литературы 1815
– 1848 гг.» [1: 77]. Поэтическое наследие Дросте принято понимать и трактовать в ключе
узкой камерности, патриархальности, вынужденно ограниченной замкнутости душевной жизни. Отдавая дань исповедальной тенденции лирики поэтессы, исследователи
вместе с тем еще сильно колеблются в оценке религиозных позиций лирического «я»,
подчеркивают настроения смирения и уничижения в самооценке.
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В противоположность к отмеченным подходам мы полагаем, что лирике Дросте
свойственно эмпирическое бунтарство, которое тем более заслуживает уважения в своем
героизме, что поэтесса полностью сознает бесперспективность своего бунта. Ее протест
адресован прежде всего тем узким рамкам бытия, на которые обрекает женщину – ее
современницу и лирическую героиню Дросте – размеренное и чуть ли не ритуализованное мелкопоместное существование в дворянских «родовых гнездах». Мы полагаем, что искренность и честность составляют нравственное, но также и эмоциональноинтеллектуальное ядро страстного лирического творчества поэтессы и побуждают ее
отказаться от – обычно характерных для женской поэзии чувства – сентиментальных
интонаций и тем. Будучи наследницей романтизма, Дросте лишена восторженности и
идеального воодушевления своих предшественников, и хотя ее лирическая героиня способна на взрывы чувств, но она достаточно трезво оценивает ситуацию, в которой пребывает. Вместе с тем, Дросте не только основывает «новый для немецкой литературы
деромантизированный образ природы» [1: 78], как это нередко еще утверждают в науке,
но и подхватывает традицию романтического (фантазийного, воображаемого) пейзажанастроения. С нашей точки зрения, с этими тенденциями, прежде всего, связаны оригинальное новаторство и серьезный вклад поэтессы в историю немецкой национальной
поэзии и шире – в европейскую литературу. Таким образом, мотивный фонд лирического
творчества Аннеты фон Дросте-Гюльсхоф обнаруживает определенную связь с поэтикой
«высокого» бидермейера, однако очевидно не исчерпывается им и расширяет принятый
круг эстетических представлений авторов.
«Бидермейер – близкое действительности, „правдивое“, но скромное по масштабам
искусство. Это уже не романтизм, так как субъективное начало приглушается, уходит
на второй план, уступая место объективным ценностям бытия. Но это еще не реализм,
порождающий социальный роман европейского стандарта (Бальзак, Диккенс, Достоевский). Действительность воспринимается в бидермейере не в масштабном социальном,
но в „онтологическом“ своем измерении: природа, бытовое окружение человека, социальная среда в узком смысле слова (сельская община, семья)» [1: 77]. Стилевое явление – «бидермейер» отражало общие тенденции и национальную специфику немецкой
культуры в 1820-50-е гг., концептуализировало немецкую идентичность, «промежуточное» явление между романтизмом и реализмом. Духовные интересы времени: история,
военное прошлое, патриархальные нравы, традиции и устои, национально-патриотические темы, сельское хозяйство. Литература бидермейера является ярким свидетельством
направленности интеллектуального сознания эпохи: она ориентируется на близость
действительности, детальное, подробное воспроизведение жизни, ориентация на «локальность», «приватность», но и популярность. Темы: природа, бытовое окружение, семья, община, история. Часто тривиализируются известные традиции (просветительские,
романтические). Литература бидермейера неоднородна. Самое значительное явление –
«высокий бидермейер» [2: 18]. В творчестве писателей, представляющих «высокий» бидермейер, значительное место занимает религия, искусство, а проблемы частной жизни
показаны с большей глубиной и обстоятельностью. Можно сказать, что темы обретают
эстетическое содержание [3: 55]. Представление о «высоком» бидермейере складывается
в результате знакомства с творчеством довольно небольшого круга писателей, каждый из
которых обладает самобытным талантом [4: 74].
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В стороне от социальных бурь, в атмосфере враждебности «духу времени» происходило становление двух поэтов; в их творчестве почти невозможно уловить их отношение
к современности, разве что только в эстетическом мировосприятии, на которое наложили
отпечаток противоречия между существующей действительностью и их собственными
представлениями о мире. То, что они, еще почти неизвестные, способствовали – несмотря
на «ошибочность» выбора тематики и содержания – усилению в лирике личных мотивов
и культа природы, свидетельствует об их крайней впечатлительности и изобразительной
силе их таланта, и это помогало им выражать «ощущение времени» и собственное понимание действительности. Это поэты А. фон Дросте-Гюльсхоф и Э. Мёрике [5: 139].
Аннетте фон Дросте- Гюльсхоф – первая значительная немецкая поэтесса рассматриваемого периода. Ее стихи о природе полны эмоциональности и конкретной образности,
что мы вновь находим лишь у Келлера и Лилиенкрона, а впоследствии у воспевавших
природу поэтов XX столетия (О. Лёрке, В. Лемана, Г. Бриттинга, П. Хухеля). Аннетта
фон Дросте-Гюльсхоф происходила из вестфальской дворянской семьи. Она была воспитана в консервативно-католических традициях. Дросте собирала сказки и предания
для братьев Гримм и внесла свой вклад в составленный Уландом «Сборник народных
песен». Очень болезненная по природе, писательница жила со своей матерью в «Рюшхаузе» под Мюнстером, позднее в замке Меерсбург на Боденском озере, то есть в таких
местах, где можно было забыть о внешнем мире. Любовь к писателю Левину Шюкингу
(1814–1883) – автору познавательно-исторических романов и жизнеописания «Аннетта
фон Дросте-Хюльсгоф» (1862), осталась безответной. В 1838 году появился томик ее
«Стихов», которых было продано всего 74 экземпляра; вышедший в 1844 году сборник
«Последние дары» прославил ее имя.
Подобно Мёрике, поэтесса уклонилась от политической ангажированности, но подошла критически к таким злободневным вопросам, как угроза патриархальному укладу
жизни и кризис религии (которые едва коснулись миролюбивого Мёрике). Ее принципиальная позиция была предопределена историей Мюнстера, где никогда не было крепостного права, где существующий общественный строй еще оправдывал себя, так что
гордое дворянство восприняло проникновение капитализма в их сословие как посягательство на их обычаи и решительно выступило против него под религиозным флагом.
Дросте лишь частично оказала поддержку недальновидному старому сословию. Подобно Ю. Мёзеру, она верила в возможность консервативного прогресса. Уже в юности она
почитала за грех любое отклонение от старых заведенных порядков. Здесь заключены
корни ее внутренней раздвоенности, проявившейся в поэзии; уже ранний цикл стихов
«Духовный год», первоначально задуманный как душеполезное чтение, отражает ее
самобичующую исповедь: вера в бога и сомнение состоят в вечном противоречии («О
горький стыд: / Мои познания убьют во мне бога!»).
Первая часть цикла (1820) является свидетельством слабости ее веры, сочетающейся
со стремлением познать божью благодать; вторая часть (1839) призывает молодое поколение обрести опору в вере, борясь против «болезни века» — то было время, когда
младогерманцы и Фейербах выступили с критикой религии. С одной стороны, Дросте
следовала «разуму, который доверяет лишь себе самому», с другой — постоянно искала
нити, связывающие ее с религией, с помощью которых она надеялась преодолеть порой
овладевавшие ею чувства одиночества и бессилия, фатализма. Если герои ее ранних про347

изведений (о чем свидетельствуют фрагменты романа «Ледвина» и др.) еще находились в
противоречии с обществом, то после 1830 года на первый план в ее творчестве выступает
пейзажная лирика. К пытливому стремлению познать «тайны» природы примешивается
«медиативное» толкование, отражающее, как в зеркале, влияние распространенных в то
время натурфилософии и магии.
В поэтических новеллах Дросте природа изображена и как объект для размышлений,
и как сила, таинственным образом угрожающая человеку, метафора неразгаданной судьбы, от которой можно найти спасение лишь в христианской любви к ближнему и в покорности Богу («Приют на высокой горе святого Бернгарда», 1828—1834); в противном
же случае человек оказывается наедине с ее всеразрушающей силой («Завещание врача»,
1834). Точное описание явлений природы, как и изображение темных, демонических сил
(«Битва у Лёнеровской лощины», 1838), представляет собой попытку средствами поэзии
отразить новое миропонимание, которое находит свое воплощение в балладах и в последующих лирических стиха.
Год 1841 был необычайно плодотворен для писательницы. Создавая в это время пейзажные стихи, она сосредоточивает свое внимание на почти микроскопически точном
воспроизведении отдельных деталей. В этом заключается отличие поэзии Дросте от поэзии классических романтиков, которые в природе отражали мир как единое целое. Это
характерно прежде всего для ее небольших стихотворений – их стиль подчас почти непостижим, недоступен пониманию и не является песенным, – они подчинены современной
тенденции конкретизированного отображения действительности.
Наряду с ее исповедальной лирикой («Моя профессия», «Быть поэтом – счастье
поэта», «Поэтическое восприятие природы», «На башне», «На болоте», «Отражение в
зеркале») запоминаются, прежде всего, стихотворения, посвященные ее родному вестфальскому краю: его болотам, долинам, озерам. В таком окружении живет человек, тесно слившись с природой, предоставленный власти сверхъестественных сил («Мальчик
на болоте»), и испытывает страх, которому поэтесса находит естественное, можно даже
сказать, разумное объяснение. В то время как Гейне охотно использовал романтический
арсенал для изображения природы, для иронического показа «чувств» и «настроений»,
как бы создавая тем самым атмосферу полемики, Дросте исследовала пейзаж и природу серьезно, искала в ней характерные и эмоционально-овеществленные черты. Это составляло ее отличительную и единственную в своем роде позицию среди лириков того
времени, воспевавших природу.
Показательным является сравнение цикла ее стихов «Пруд» с «Песнями тростника»
Ленау. Если для Ленау чувственная природа является зеркалом его душевных страданий,
то Дросте представляет природу независимой от субъекта, не покоренной человеком, как
мирное отражение беспокойного времени. Такого гётевского слияния человека и природы Дросте достигла лишь в немногих своих стихотворениях («Восход луны», «В траве», «Бессонная ночь»). Для нее невозможно было использовать природу – в отличие от
романтиков – лишь как символ романтического ухода из жизни и настроения. Природа
оставалась для Дросте непостижимой силой, которая одновременно вызывает чувство
безопасности и отчужденности [5: 140].
Мы можем проиллюстрировать наши наблюдения материалом анализа некоторых
стихотворений, наиболее широко известных и вошедших в сокровищницу мировой по348

эзии. Среди них – программное сочинение «На башне» (Am Turme, 1844). Можно утверждать, что данное стихотворение олицетворяет крик души лирической героини,
страждущей из-за разрыва предназначения и фатума судьбы, невозможности преодолеть
природу, несоизмеримости присущих женщине высоких порывов, огромного потенциала ее внутренних душевных сил и вынужденного бездействия в застойном (сословном)
окружении. Имагинативный ряд трансформаций (ролей) «я» олицетворяют менада,
охотник, мореплаватель, солдат (Mänade, jagen, das Steuerruder ergreifen, ein Jäger, ein
Stück nur von einem Soldaten). И когда весь арсенал воображаемых ипостасей исчерпан,
героиня готова, находясь в крайней ситуации, принять на себя роль «просто мужчины»
(«Wär ich ein Mann doch wenigstens nur…»). Страстный протест против жребия, данного
судьбой, сочетается с признанием собственной обреченности, вызов судьбе словно бы
тает в пространстве, но поза жертвы полностью исключена. Это делает интонацию и
жест лирического «я» хотя и сломленными, но неизменно гордыми, полными чувства
собственного достоинства.
Интересно, что пейзаж в этом сочинении вовсе не конкретный, как это может показаться на первый взгляд, а полностью воображаемый. Его собранные вместе элементы –
причудливы и фантастичны в своей целокупности, не только как заведомо невозможная
единая картинка, но и особенно в приложении-проекции к немецким провинциальным
ландшафтным деталям. Это не только скворец и морская чайка или доги, но и неистовая
свора, кит, коралловый лес, бушующий риф («Star, Seemöwe, Doggen, die tobende Meute,
durch den korallenen Wald, das Walroß, das brandende Riff»). Все это словно «реально»
воспринято героиней с балкона высокой башни, а на самом деле сфокусировано призмой
горячих и неукротимых желаний личности, обреченной обстоятельствами на провинциальное прозябание и убожество повседневности. Таково лишь первое приближение
к данной теме, но уже и оно оказывается способным обрисовать множество проблем,
которые еще ждут своего глубокого и всестороннего изучения.
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ОБСЕРВАЦІЯ «ВНУТРІШНЬОЇ» І «ЗОВНІШНЬОЇ»
ЛЮДИНИ В ПОВІСТІ «ОСТАП ШАПТАЛА» В. ПІДМОГИЛЬНОГО
У СВІТЛІ ПСИХОПОЕТИКИ
Стаття продовжує цикл публікацій автора, в яких висвітлюється проблема психопоетики творчості В. Підмогильного. З’ясовується, що цілісний розвиток протагоніста досліджується у співвідношенні з рівнями його психопоетикального зображення. Ретроспективний спосіб передачі думок, переживань, що суттєво й помітно впливають
на апперцепційне бачення протагоніста, різновиди внутрішнього мовлення сприяють
відображенню складної ідейно-психологічної змістовності образу.
Ключові слова: «внутрішня» і «зовнішня» людина, психопоетикальне зображення,
ієрархічна відповідність.
Статья продолжает цикл публикаций автора, в которых освещается проблема
психопоэтики творчества В. Пидмогильного. Целостное развитие протагониста исследуется в соотношении с иерархичными уровнями его психопоэтического изображения. Ретроспективный способ передачи мыслей, переживаний, разновидности внутренней речи способствуют отображению сложной идейно-психологической содержательности образа.
Ключевые слова: «внутренний» и «внешний» человек, психопоэтическое изображение, иерархическое соответствие.
The article deals with the psychopoetics world in the works by V. Pidmohil’nyi. Retrospective method of transmission of ideas, experiencing, the varieties of internal speech assist
the reflection of difficult ideological-psychological richness of content of character.
Key words: «internal» and «external» man, psychopoetical image, hierarchical accordance.
У «Шляхах мистецтва» 1921 року надруковано повість «Остап Шаптала», яка через
рік з’явилася окремою книжкою. У творі, на думку М. Тарнавського, – «відбилося прагнення автора подолати психологічні й естетичні обмеження, характерні для його ранніх
оповідань, <…> розширити технічні межі своїх творів, дотримуючи в той же час рівноваги між інтелектуальними й художніми складовими [4: 61]». В. Мельник зауважував
про дещо надмірне пересаджування теорії З. Фройда в художню тканину повісті [див.
2: 120].
Г. Кудря підкреслює вплив на В. Підмогильного вчення З. Фройда, а в основі сюжету
повісті вбачає незвичні стосунки між рідними братом і сестрою (Остапом і Олюсею), за
лаштунками яких криється неподоланий Едіп-комплекс [див. 1: 75].
Інженер Остап Шаптала – головний герой повісті. У період своєї професійної бездіяльності, під впливом невиліковної хвороби сестри, почав осмислювати себе на межі
фізичного існування.
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Стан Шаптали часто передається у зв’язку із зображенням природи та її впливом на
нього: «спрага землі і людей, їхнє запекле шкварчання на багатті бажань були Шапталі
незрозумілими й чужими. Він дивився навкруги, бачив рух і намагання, і це гнобило його,
прикро вражало тепер, коли він і на мент не забував, що вдома конає його сестра. Думка
про безглуздя її смерті спинила його серед світового руху [3: 207]» (курсив наш. – І.С.);
«на нього війнуло повітря занедбаного саду <…> він відчув спокій у своїй душі. Він
ніби потрапив у інший світ, і жодний закон тогобічного життя не мав над ним сили [3:
212]». «Він (Шаптала. – І.С.) відкриває для себе постійне перебування поруч з людиною
смерті у найрізноманітніших формах (від природи – до «мертвих машин на заводі»), –
зауважував В. Мельник [2: 120]». Стан Остапа передається через авторське психологічне зображення (психологічний опис). Так, у присутності з Олюсею, «Шаптала почував
себе дитиною, яку обхопили дужі лабети і яка виснажилась <…> ментами він відчував
всю силу свого кремезного тіла <…> від того побільшувало йому безсилля [3: 211]»;
повернувшись до міста, сидячи в кабінеті, Шаптала відчував, що «певність сестриної
смерті виснажила його остаточно і позбавила всякого інтересу до оточення [3: 213]»;
«у холодку дрімали машини <…> схилились один до одного у спокійному сні <…>. Вони
були холодні: не сон, а смерть спинила їх. То смерть прийшла серед стогону й зітхань
напружених рухів <…> білою парою вийшов дух з металевого тіла <…>. Він <…> зверху
дивився на залізний цвинтар. Щось привабливе таїлося в смерті <…> насолода вічного
спочинку <…>. Смерть, така бажана, прийшла сюда [3: 223]» (курсив наш. – І.С.).
Отже, зовнішній світ Шаптали відтворюється у світлі внутрішнього. Цілісний розвиток (розкриття) героя відбувається поетапно. На першому – зображується життя самозакоханого нарциса, який не помічав, що його рідні (батьки, сестра) жили й живуть заради
нього. Все, що для нього робилось, він сприймав як належне: «очі батьків засяяли: він
був єдиним сином, дорогим гостем з міста [3: 208]»; «Вона (матір. – І.С.) була певна, що
син її любить, але любить там, десь у глибочині своєї мовчазної душі. <…> Але він ніколи не скаже подібного (слова любові. – І.С.), її син [3: 209]» (курсив наш. – І.С.).
Ретроспективний спосіб зображення впливає на апперцепційне бачення героя. Пригадуючи моменти власного життя і порівнюючи їх з Олюсиними, споглядаючи за хворою
сестрою, Шаптала усвідомлює «її вартість» – другий етап саморозкриття героя. «Вона
намагалася завжди взяти на себе його провини <…>; його повчали, а її – ні; Олюся доїла
корів, бігала обшарпана, а він жив у місті й носив блискучу тужурку <…>; він зробився
інженером, а Олюся лишилася неосвіченою ричкою <…> [3: 214]»; «лише прийдешня
смерть відкрила йому її вартість <…>; Свідомість гнобила його <…>; Думки його не
покидали Олюсі; вона зібрала всі ниточки його душі й прикувала до себе <…>; Шаптала
коцюрбився, пригадуючи клопоти, що їх вона завдавала собі через його <…>. Здавалося, після її смерті він як старець блукатиме по світу, пригнічений боргом, якого несила
буде сплатити [3: 215]»; «сестра піднесла його на височінь бога та все життя простояла
перед ним навколішках <…> кохання сестри гнітило йому душу. І що далі гадав він про
Олюсю, то дужче пригноблювала його вага її величного почуття, а спогади про сестру
ширшали й глибшали, заступаючи собою батька, матір, людей і землю. <…> Шаптала
никнув і в’янув як папірець, обхоплений полум’ям [3: 216]» (курсив наш. – І.С.). Він
переживає внутрішній конфлікт через усвідомлення марності його життєвих поривань,
цілей, цінностей на момент смертельної хвороби Олюсі: «Все існування його до того
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часу <…>, інженерування, плани, мрії – все це було купою сірого пороху, що розвіялася
одразу [3: 224]».
Третій етап пов’язаний із тим, що Остап Шаптала зображується в очікуванні, коли
він зможе звільнитися від минулого (смерті сестри), адже відчував, що «має знову родитись [3: 224]». Він переосмислює вартість життя, адже цінним є «життя для інших»
і «заради інших». «Свідомість гнобила його» тільки від однієї думки, що «віддяка була
вже неможливою, <…> постанови були даремними [3: 215]». Прощаючись із померлою
сестрою, «він вітав її, але не словом або думкою, а просто віддавався їй увесь [3: 227]».
З метою хоч якось компенсувати свою провину, він «пообіцяв»: «образ твій <…> поставлю непорушно у своїй душі. Вічну свічку подяки я запалю перед ним і все, що ти дала
була мені, всі пестощі й покору – я віддам… Я шукатиму й найду когось невідомого ще,
кому віддам життя, кому скориться моя сила та розум в ім’я твоє…[3: 228]» (курсив
наш. – І.С.). Таким чином, подібні роздуми Остапа Шаптали, на думку Г. Кудрі, призвели
врешті-решт до витворення ним богоподібного ідеального образу сестри, витворення
певної ідеальної духовної субстанції, яка опановує його душу [див. 1: 80]. «В ці менти
змертвіння тіла й мозку, в глибинах свідомості творився образ Олюсі – її мрії, що вселилися в душу і все скорили [3: 229]» (курсив наш. – І.С.).
Наступний етап внутрішнього розкриття Шаптали пов’язуємо з «народженням його
нової душі» [див. 3: 229]. «Душа його робилась незайманою, <…> а мрія про сестру, що
нібито віддавала йому своє життя, була тлом, на якому мали заслатися прийдешні пригоди [3: 228]». Матір Остапа Шаптали боялася втратити сина, адже в неї він єдине, що вона
вже мала: «мати хапала його обличчя руками та починала шалено цілувати, заливаючи
слізьми. Вона гортала його кремезного, до своїх усохлих грудей, мовби дійсно хотіла
захистити від смерті [3: 230]». Проте Шаптала відчував «страшне непорозуміння»: дедалі чужішою ставала йому мати з її недоладним жахом перед смертю. <…> прикро
було слухати її скарги на смерть – таку тьмяну, що родить великі мрії. Те, що стало
матері прокляттям, синові було за молитву. Бо розквітнула йому мрія в новій душі, і
він з насолодою відчував свою фізичну міць та духовну волю [3: 230]»; «Його зненацька
вразило слово «син» <…>. Він не почував більше, що ця жінка йому мати <…>. Він знав,
що мрія його зрадила і не мав рідні, крім неї [3: 232]» (курсив наш. – І.С.). З моменту
«народження нової душі» стан Остапа помітно змінюється. Він стає більше мовчазним,
адже «уподобав смерть», але почувався фізично й духовно відродженим, мріяв залишатися наодинці й міркувати про ту, в ім’я якої мусить жити. Його думки вербалізуються
в результаті співвідношення різних рівнів психологічного зображення. Зокрема можна
відзначити упорядкований волею емоційний світ і думку про думку (її етична цінність):
він розмовляє з собою, Олюсею, мрією-смертю. «Я народився наново <…> ось мене викликано жити. Я не зауважував на людей, а ось маю віддати комусь свою міць та волю
<…> Мрія втілилась в мені, і я мушу жити в ім’я її. Те, що я вважав досі своїм, – належить їй. Вона володіє кожним клаптиком мого тіла, кожним рухом моєї думки. Бо я маю
її у серці [3: 231]» (курсив наш. – І.С.). Звертаючись подумки до Олюсі, Шаптала промовляє: «Я дізнався врешті, що ти – смерть. Смерть, що запалила в душі моїй смолоскип,
то ти, сестро. Як чудово мати смерть за сестру! [3: 231]».
Отже, Остап поставив табу на минулому, адже був певний, що «повинен віддати комусь своє життя в ім’я мрії». Він щоранку виходив на міську вулицю і блукав, скупчення
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народу хвилювало його, адже «з натовпу мала вийти людина, якій він буде коритися. Він
шукав. Придивлявся до облич <…>, ходив довго, з вулиці на вулицю <…> почував себе
мандрівником [3: 236–237]». Коли люди розходились, то «Шаптала дивився навкруги з
почуттям безнадійної образи». Він відчував страх перед тим, що під час блукання може
загубити свою мрію, що «вона загине, непотрібна, ніким не спізнана [3: 237]»; «<…> з
кожним часом важчало йому на душі і пустка зростала в середині, як провалля. Він почував, що з кожним днем падає нижче, замість іти до мрії. Почував, що виснажується,
а мрія блідне в його свідомості [3: 238]». Проте він щоразу виходив у місто й звертався
подумки до людей: «Ось я, дужий, візьміть мою силу [3: 238]». Психологічне зображення цілісного стану протагоніста відтворюється через умовно інтеріоризоване мовлення.
Майже зневірившись у пошуках людини, якій мріяв присвятити своє життя, випадково він рятує молоду жінку Ласю: «стогін зірвався йому з уст, то був крик перемоги [3:
240]» (курсив наш. – І.С.). Мрія Остапа починала здійснюватися, і він розпочинає від
самого початку допомагати їй: «Все моє – ваше <…> душа моя житиме вами [3: 241]».
Умить ця мрія почала відзначатися у його зовнішньому єстві: «відчував міць свого кремезного тіла і полюбив його знову, бо воно зробилось йому необхідним – воно повинно
було працювати. <…> він полюбив життя в собі, він любив його і в інших <…>. Любов
до життя запалила його, і він носив скрізь з собою світло [3: 252]».
Зіткнувшись з реаліями життя (вияв природного (тілесного) кохання Ласі), Остап
переживає, що нетлінний ідеальний образ сестри розбивається вщент. «Огида зморщила
йому спокійне обличчя <…> огида в’ялила йому тіло <…> брудним холодом пашить
йому [3: 257]». Замість здійсненої мрії він «відчував бруд, що поглинув його, як тягар.
<…> Він коцюрбився, бгався, згинав ноги й руки <…>. Він гортав ті дні, які провів з
Ласею, і вони не здавались йому тепер світлими чи щасливими, бруд лежав в основі їх,
<…> якого він не помічав <…>. Жаль постав <…>, бо спогади показали йому марність
його намагань [3: 258–259]». Проте Шаптала не винуватив Ласю, адже вона прийшла від
життя, яким він засліпився, якого не зрозумів і яке його ошукало. «Він ішов був чистий,
а життя споганило те, що він ніс. Воно війнуло смородом йому в душу, воно розтрощило
там образ, якого він мав. Тепер він не мав уже його. Душа його була руїною, душа його
була купою трісок. І що він сам був частиною брудного життя, завдавало йому лютого
болю. <…> душа його була подібна до порожнього будинку, що його кинув мешканець
напризволяще [3: 259]» (курсив наш. – І.С.).
Шаптала висновує про те, що лише смерть може визволити його дух. Він продовжує жити в очікуванні вивільнення, тобто смерті, адже, як зауважує М.Тарнавський,
«Остап прирівнює життєву силу до гріха, його вибір виявляється обмеженим: або гріх,
або смерть [4: 73]». «Я піду до тебе, бо в тебе воля, а тут в’язниця. <…> Він знав уже
свій шлях. <…> коли він проходив місто <…>, то почував себе <…> тимчасовим гостем
у нецікавій господі. <…> почував себе мандрівником, що, опинившись на далекій станції, оточений чужою обстановою, має чекати жаданого потягу [3: 260–263]» (курсив
наш. – І.С.).
Отже, внутрішній і зовнішній світ Остапа Шаптали сповнений інтенсивного духовного життя, яке насичене емоційною рефлексією і моральними переживаннями. У повісті особистість протагоніста розкривається поступово, поетапно, у взаємозв’язку «внутрішнього» й «зовнішнього» єства.
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Для цілісного саморозкриття героя важливу роль відіграє інтеріоризоване мовлення
(невласне пряме мовлення, логічний і алогічний (ірраціональний) внутрішній монолог,
звернений монолог), що характеризується складною ідейно-психологічною змістовністю. Певна роль відводиться умовно інтеріоризованому мовленню, де ключовими словами-темами є: «сестрина смерть», «безглуздя її смерті», «залізний цвинтар», «смерть
спинила їх» (про машини), «насолода вічного спочинку», «смерть – воля», «життя –
в’язниця», «смерть родить великі мрії» тощо.
Його думки вербалізуються в результаті співвідношення різних рівнів психопоетичного зображення. Зокрема на кожному етапі розкриття особистості Шаптали відзначаємо
певну ієрархію: 1-й етап (життя самозакоханого нарциса) – мимовільні первинні відчуття, інстинкти, фізіологічні реакції; 2-й етап (усвідомлення «вартості» сестри) – хаос емоційних душевних порухів і почуттів; 3-й етап (звільнення від минулого (смерті сестри) й
передочікування «власного народження») – упорядкований волею емоційний світ, коли
почуття відокремлені одні від інших; 4-й етап («народженням нової душі») – думки, що
формують первинний внутрішній хаос; 5-й етап (усвідомлення того, що «смерть – воля,
а життя – в’язниця») – думка про думки, їхня оціночна істинність й етична цінність.
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ЦИКЛИЧНАЯ МОДЕЛЬ ВРЕМЕНИ В КНИГЕ
Я. БОРЩЕВСКОГО «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ»

Історично у культурній самосвідомості людства склалось два уявлення про час:
циклічне і лінійне. З приходом християнства час став уявлятися людській свідомості
у вигляді прямої лінії, вектор руху якої направлений (через відношення до сучасності)
від минулого до майбутнього. У книзі Я. Борщевського «Шляхтич Завальня» відбито
циклічну модель часу.
Ключові слова: циклічний, лінійний час, модель, міфи, етногенеза.
Исторически в культурном самосознании человечества сложилось два представления о времени: цикличное и линейное. С приходом христианства время стало представляться человеческому сознанию в виде прямой линии, вектор движения которой
направлен (через отношение к современности) от прошлого к будущему. В книге Я. Борщевского «Шляхтич Завальня» отображена цикличная модель времени.
Ключевые слова: цикличное, линейное время, модель, мифы, этногенез.
Historically and culturally self-consciousness raised two concepts of time: cyclic and linear. The notion of cyclical time dates back to antiquity. With the advent of Christianity, people
began to represent time in a straight line with the motion vector directed (in relation to the
present) from the past to the future. In the book of Yan Barshcheuski the cyclic model of time
has been reflected.
Key words: cyclic time, linear time, model, myths, ethno genesis.
Во многих системах знаний существуют разнообразные представления о категории
времени: научно-философское, научно-физическое, теологическое, бытовое и др. Множественность подходов к выявлению феномена времени породили неоднозначность
трактовки данной категории. В философском осмыслении время понимается как всеобщая форма бытия материи, которая показывает протяженность бытия и последовательность изменения состояния всех материальных систем и процессов в мире. Материя существует исключительно в движении, а движение есть сущность времени, понимание
которой детерминировано преимущественно культурным образом эпохи.
Мифологическое изображение мира находит отражение в мифологии, под которой
подразумевается совокупность мифов, созданных этносом в период этногенеза.
Исторически в культурном самосознании человечества сложилось два представления о времени: цикличное и линейное. Понятие про цикличность времени восходит к
античности. Тогда время воспринималось как последовательность однотипных событий,
источником которых были сезонные циклы. Характерными приметами считалась завершенность, повторяемость событий, идея возвращения. С приходом христианства время
стало представляться человеческому сознанию в виде прямой линии, вектор движения
которой направлен (через отношение к современности) от прошлого к будущему.
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Линейный тип времени характеризуется одномерностью, непрерывностью, необратимостью, упорядоченностью, его движение воспринимается в виде продолжительности
и последовательности процессов и состояний окружающего мира. Однако наравне с объективным существует и субъективное восприятие времени, как правило, зависящее от
ритмичности событий прошлого и от особенностей эмоционального состояния. В связи
с этим выделяют объективное время, которое относится к сфере объективно существующего окружающего мира, и перцептуальное – сфера восприятия реальной действительности отдельной личностью. Так, прошлое, кажется более протяженным, если оно
богато событиями, в то время как в современности наоборот: чем содержательней его
наполнение, тем незаметнее прохождение. Время ожидания желанного события мучительно удлиняется, нежелательного – сокращается. Таким образом, время, оказывая воздействие на психическое состояние человека, определяет течение его жизни. Это происходит опосредованно, через опыт, благодаря которому в сознании человека устанавливается система единиц измерения временных отрезков (секунда, минута, час, сутки, день,
неделя, месяц, год, век). В таком случае современность выступает в качестве устойчивой
точки отсчета, которая делит течение жизни на прошлое и будущее.
В первом случае представления про время проявляются в беспрерывности – линейном разворачивании событий; в необратимости – движении от прошлого к современности, от современности – к будущему; в равновесии. Во втором – наблюдаются существенные временные нарушения, так называемые ахронии, которые проявляются обычно в двух разновидностях:
1. ретроспекции – обращение к прошлому, анализ прошлых событий и переживаний;
2. проспекции – взгляд в будущее, представление предусматриваемых действий и событий.
Ретроспекции как проявление художественного времени может выступать в тексте
в качестве:
1. средств раскрытия его имплицитного удержания – подтекста;
2. принцип организации ряда тематических жанров (мемуарные и автобиографические произведения, детективный роман).
Таким образом, моделирование художественного времени может зависеть от жанровых особенностей и направлений литературы.
Ретроспекция может быть субъективно-читательской и объективно авторской [2; с. 89].
Параллельно с событийным временем, которое является имманентным свойством
произведения, существует авторское время. Автор-создатель свободно передвигается в
своем времени: он может начать свое повествование с конца, с середины с любого момента отражаемых событий, не разрушая при этом объективного хода времени.
Авторское время изменяется в зависимости от того, принимает ли оно участие в отражаемых событиях или нет. В первом случае время автора двигается самостоятельно,
имея свою сюжетную линию. Во втором – оно является неподвижным, как бы сосредоточенном в одной точке. Событийное время и время автора могут существенно расходиться. Это происходит тогда, когда автор или обгонят ход повествования, или отстает, это
значит, идет за событиями «по пятам».
Движение времени в словесно-образном произведении происходит в результате
устойчивой смены событий, которая, с одной стороны, основана на их причинно-след356

ственной, линейной, психологической или ассоциативной связи, а с другой – проявляется через систему грамматических средств.
В целом, время текста, опираясь на грамматическую систему, может быть обусловлено взаимодействием трех темпоральных «осей»:
1. календарного времени, которое отражается преимущественно лексемой «время»
и датами;
2. событийного времени, организованного связью всех предикатов текста (главным
образом глагольных форм);
3. перцептивного времени, которое высказывает позицию рассказчика и персонажа
(при этом разные лексико-грамматические средства и временные сдвиги).
Таким образом, художественное время обусловлено жанровой спецификой произведения, художественным методом, авторскими представлениями, а также тем, в русле какого литературного течения или направления это произведение создано. Поэтому формы
художественного времени отличаются изменчивостью и многообразием.
«Шляхтич Завальня» - самое значительное произведение Я. Борщевского - крупнейшее собрание белорусских народных рассказов и сказок фантастического содержания в
литературной обработке автора. Граница между фольклором и литературой в этой книге
весьма условна. Именно предания, легенды составляют сюжетную основу первых поэтических произведений Я. Борщевского.
В произведении «Шляхтич Завальня» очень заметно, что автору нравилось использовать «страшную» фантастику и мистику: именно такой, видимо, виделась Борщевскому
белорусская сказка – мистически-таинственной, где рассказывалось про чертей, лесовиков, волколаков, ведьм, русалок.
Истоки художественной фантастики можно искать и в иных традициях мировой литературы, от поэм Гомера, сказок «Тысячи и одной ночи» и до современного Я. Борщевскому творчества А. Мицкевича и других польских и русских писателей. Что в рассказах
Я. Борщевского характерно именно для этого писателя, - так это широкое использование
так называемых вечных образов белорусского фольклора для проповеди христианского
учения, христианской морали и этики.
Понимание модели художественного времени в творчестве Я. Борщевского требует
детального осмысления исторических предпосылок в творчестве писателя. Становление
новой белорусской литературы, которое приходится на вторую половину 18 и 19 века,
происходило в очень тяжелых условиях. Этап настойчивых поисков литературой своего
национального облика, содержания и форм его проявления.
Развиваясь в сложных условиях, белорусская литература достаточно выразительно
выявляла противоречия общественного развития. Ее главный пафос был связан с передовыми идеями времени, идеями народности искреннего и самоотверженного служения
простому народу. Отражение этих идей мы видим в творчестве Я. Борщевского.
В произведениях Я. Борщевского циклическая модель времени. «Шляхтич Завальня»
- собрание преданий, истоки которых – в фольклоре, который всегда опирался на идеи
цикличности, круговорота жизни. Про свое отношение к белорусскому фольклору Я.
Борщевский высказывался каждый раз с громадным пиететом, говорил о нем, как о неисчерпаемом источнике исторической памяти народа, его духовной культуры: « Рассказы
стариков о разных приключениях в народных повестях, которые переходили от человека
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к человеку с древних времен, были для меня историей этой земли, характера и чувств
белорусов. Множество легенд в том краю кружит среди простого люда: во многих из них
упоминаются исторические случаи, другие же – больше плод фантазии и меланхолического духа, который отличает жителей этих диких и лесистых окрестностей, от природы
он способен к живой мысли, воображение его создает дивные картины» [4; с. 11].
В основе проблемы осмысления времени в традиционной белорусской культуре лежат важные природные циклы.
Одним из определяющих факторов структурирования времени является движение
солнца, с которым связан годовой календарь и ежедневный ритм жизни. Солнце, двигаясь, как бы создает «кольцо». Поэтому у белорусов год начинался с весны, когда солнце
давало тепло для посева зерна.
Неотъемлемую часть модели художественного времени белорусского народа составляет земледельческий календарь, который ориентировался на солнце, его движение. Крестьянин наблюдал, как зерно, схороненное в земле, возрождается с течением времени,
как оно растет по воле движения солнца, набирающего силу.
Не удивительно, что белорусский народ называл лучшие годы жизни человека «весной», «летом», так как именно тогда солнце находится в зените, ярко светит, а осенью
оно как бы замедляет свое движение и понемногу катится к зиме – для белорусского народа, - образу вечного покоя. Поэтому именно «кольцо» является важным символом для
белоруса. Венки (в произведении Я. Борщевского «Шляхтич Завальня» Плачка оставляла именно их), пояса, которыми подвязывали одежду люди, играли особую роль в жизни
людей. Кольцо – символ бесконечности, цикличности. После зимы обязательно придет
весна, после весны – лето и так далее. Все это давало надежду на то, что жизнь повторит
свой «круг» снова, что жизнь будет возрождаться.
Общеизвестно, что каждая отдельная традиционная этническая культура базируется на определенной, только данному этносу свойственной, мифологической картине
мира. Мифологическое изображение мира шире религиозной картины (в том числе
языческой), она включает в себя не только представления про сверхнатуральный мир
(духи и божества), но также абстрагированные понятия про космос, пространство и
время, которые были источником возникновения и развития мировоззрения определенного этноса.
В литературном произведении модель потока времени детерменирована точкой
зрения автора, который организует временные отношения в художественном тексте.
Литература в сравнении с другими видами искусства наиболее свободно может обращаться с реальным временем. Так, по воле автора возможно разрушение временной
перспективы: прошлое выступает как современность, будущее – как прошлое и т. д.
Таким образом, подчиняясь творческой задаче художника, хронологическая последовательность событий может выявлять себя не только в типических (универсальных), но
и, вступая в противоречие с реальным течением времени, в индивидуально-авторских
проявлениях.
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ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В РОМАНЕ «КОРОНАЦИЯ ИЛИ
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОМАНОВ» БОРИСА АКУНИНА
Стаття присвячена концепції жіночого характеру в романі Бориса Акуніна
«Коронація або останній з Романов». Автор створює особливий тип жінки – своєрідну
акунінську жінку, без якої неможливе існування головного героя.
Ключові слова: материнське почуття, типологія.
Статья посвящена концепции женского характера в романе Бориса Акунина
«Коронация или последний из Романов». Автор создает особый тип женщины – своеобразную акунинскую женщину, без которой немыслимо существование главного героя.
Ключевые слова: материнское начало, типология.
The article is devoted to the concept of woman character in the novel by Boris Akunin
“Coronation or the last of Romanoff”. The author creates a special type of woman – an original
Akunin woman the hero can’t exist without.
Key words: parental birth, typology.
Литература рубежа XX-XXI веков представляет собой сложное и противоречивое
явление, отобразившее все общественные процессы. Монокультура осталась в прошлом,
поскольку в современном обществе она не может удовлетворять интересы разных слоев
общества. В связи с этим вполне обоснованно рассматривать литературу как конгломерат, в котором могут сосуществовать разнонаправленные и разнокачественные классы
литературы – качественная, актуальная, массовая и миддл-литература [1: 147].
В последнее время особый интерес современных литературоведов привлекает
миддл-литература, синтез элитарной и массовой литературы, который быстро стал мейнстримом в современном литературном процессе. Среди ключевых авторов мейнстрима
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заметно выделяется Борис Акунин, который в своих произведениях «соединил несоединимое»: с одной стороны, он создал качественный детектив, соответствующий всем требованиям жанра, с другой стороны, ему удалось на детективной основе возвести здание
полноценного произведения в лучших традициях классической литературы.
Несмотря на то, что творчество Б. Акунина находится в центре постоянного внимания критиков и литературоведов, до сих пор отсутствует исследование, в котором бы
глубоко и всесторонне анализировались типологические особенности создания женских
образов как в литературных циклах, так и отдельных романах.
Целью данной статьи является рассмотрение типологических особенностей женских
образов в романе «Коронация или последний из Романов» литературного проекта «Приключения Эраста Фандорина». Женщины играют большую роль в романах Бориса Акунина. Подобно многим русским писателям, автор пытается создать свой женский тип
– свою «акунинскую женщину». Однако его представление о женщине как о постоянной
спутнице сыщика меняется от произведения к произведению. В каждом романе цикла
упор делается на различные женские качества, с которыми сталкивается герой.
Женские образы, изображенные в романе «Коронация», являются нетрадиционными
для ретродетектива. Классическое детективное произведение должно быть ориентировано на расследование загадочного преступления, соответственно, личностные взаимоотношения отходят на второй план. В произведениях Бориса Акунина личность, а не
процесс расследования, находится в фокусе непосредственного внимания автора, что
указывает на его стремление выйти за тесные рамки жанра.
В обществе периода правления последнего Романова, описанном в романе «Коронация», приоритет отдается отрицающим свое природное начало женщинам. Нам представляется возможным выделить несколько типов представительниц слабого пола, которые исследуются в произведении: женщина-разрушитель, женщина-эталон, женщинапредопределение, женщина-титан.
На рубеже XIX-XX веков женщину все еще принято было считать существом слабым и зависимым. Россия только находилась на пути к предоставлению женщине равных прав с мужчиной. Поэтому вполне обоснованно европейское происхождение женщины-разрушителя: до приезда в Россию Эмилия Деклик уже снискала себе без малого
мировую славу в образе доктора Линда. На первый взгляд, женщина внешне не примечательная, она смогла влюбить в себя практически всех окружающих ее мужчин: «Что,
что вы все в ней нашли?!» – «Любовь» [2: 340]. Мадмуазель Деклик смогла соединить
в себе противоположные начала – красоту и порок, любовь и смерть, грацию и жестокость. И если маниакальная страсть к драгоценным безделушкам как-то поддается объяснению, то как понять неоправданную жестокость по отношению к детям? Не всякий,
даже самый отъявленный злодей сможет заставить себя отрезать пальчик у еще живого
четырехлетнего малыша. Соответственно содеянному преступницу постигает заслуженная кара. Но даже в смерти она не утратила своей власти: «Главная тайна могущества
доктора заключалась именно в женственности… Истинная гениальность «мадемуазель
Деклик» состояла в том, что эта женщина умела подобрать ключик к любому мужскому
сердцу, даже к такому, которое вовсе к любви не приспособлено» [2: 339]. Она разрушала
все, к чему прикасалась. Этим всем были души окружающих ее мужчин. Не говоря уже
о загубленных ею невинных жизнях.
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На первый взгляд, от столь порочного существа должна существенно отличаться
венценосная женщина-мать. Эмилия Деклик не познала радости материнства в отличие
от своей коллеги Миледи, которую можно понять, если не оправдать. Борис Акунин знакомит читателя с двумя августейшими матерями, хотя и достаточно условно. «Ее высочество, образцовая и любящая мать» Екатерина Иоанновна произвела на свет шестерых
сыновей и дочь [2: 7]. Но как истинная представительница царствующей фамилии, она
больше внимания уделяла соблюдению этикета, чем собственным детям. Поэтому гибель одного из них, даже самого младшего, не стала бы для нее ощутимой утратой. Ведь
главное – соблюсти приличия и выказать себя достойными представителями августейшей фамилии.
Соответственно ведет себя и действующая русская императрица Александра Феодоровна: «Для ее величества, ревниво охраняющей достоинство своего несколько призрачного статуса, коронные драгоценности имеют особенное, болезненное значение»
[2: 115]. Ей пришлось отвоевывать принадлежащий ей по праву coffret у своей предшественницы Марии Феодоровны. Поэтому, когда речь зашла об обмене ее маленького
кузена на одну из ее царских побрякушек, реакция императрицы была следующей: «Однако его помазанное величество обещаль мне, что эта вещь будет мне непременно возвращена в целость и сохранность» [2: 118]. А во время обсуждения способов спасения
маленького Мики «<…> ее величество, судя по брезгливой складке у рта, больше думала
о запахе пота, явственно исходившем от распаренного обер-полицмейстера» [2: 119]. Но
как раз в этом и состоит ее августейшее величие. Поэтому и возникает закономерный
вопрос: а чем, собственно, женщина-эталон отличается от женщины-разрушителя? Ведь
представительницы обоих лагерей любят переливающиеся разными цветами камушки
в дорогой оправе и ставят их выше человеческой жизни. Что страшнее – роль палача
или судьи? Скорее всего, последнего, так как первому достаются вся слава и лавры, а,
следовательно, между ними нет никакой существенной разницы. Только одну осуждают
и проклинают, а вторую наследуют и боготворят. «Несмотря на траур на груди у царицы
лучезарными капельками переливался малый бриллиантовый букет» [2: 345].
К касте августейших особ принадлежит и Ксения Георгиевна Романова – женщинапредопределение. Даже любимой дочери великого князя Георгия Романова не суждено
было избежать своего предопределения. Ей не посчастливилось родиться в августейшей семье, то есть еще при рождении она лишилась права самой распоряжаться своей
жизнью. Даже английская королева приняла участие в ее судьбе: «Я видела в Вене ее
жених принц Олаф <…>. Как это вы меня учили находное выражение <…> Олаф цахя
небесного, да?» [2: 99]. «Но в случае кончины старшего брата <…> принц Олаф окажется первым в линии престолонаследования. Это значит, что Ксения Георгиевна может
стать королевой» [2: 100]. Это значит, что великая княжна должна будет разделить участь
всех женщин августейших фамилий, став украшением короны нового короля. Такие союзы красавицы и чудовища не были редкостью, но главное не это. Не познавшее любви
сердце Ксении могло бы смириться с выпавшей ей участью, но вышло как раз наоборот.
Красавец Фандорин зажег в ней опасное пламя, которому не дано было разгореться в пылающий костер: «Мне сорок лет, вам девятнадцать. Это раз. Я «лицо без определенных
занятий», а вы, Ксения, великая княжна. Это два. Я слишком хорошо знаю жизнь, вы не
знаете ее вовсе. Это три. А главное вот что: я принадлежу только себе, вы же принадле361

жите России. Мы не можем быть счастливы» [2: 191]. Будущему королю Олафу доставалась не жена, спутница жизни, а украшение, вещь: «Он ведь женится не на девице, а на
доме Романовых» [2: 148]. Так и получается, что добрая и отзывчивая девушка, искренне
любившая брата и переживавшая о его участи, должна стать еще одной жертвой престижа семьи Романовых. Но в этом ее предназначение, от которого никуда не денешься.
И если любовь для великой княжны – это искреннее чувство, которое заметно выделяет ее из всей семьи, то ее близкие давно утратили способность чувствовать, если она
у них вообще была. Георгий Александрович и Екатерина Иоанновна больше заботятся о
собственном престиже, чем о собственных детях. Вынужденная выйти замуж за нелюбимого, но венценосного Олафа, Ксения Георгиевна находит свое истинное призвание
в благотворительности. Разбитое сердце не сделало ее черствой, сердечные страдания
превратили ее в живого человека, который способен к сопереживанию и состраданию.
Она пока не стала просвещенной монархиней, но и не осталась безучастной к чужому
несчастью.
Любовь является движущей силой и во взаимоотношениях мужчин из дома Романовых с маленькой балериной. Борис Акунин создает образ женщины, которая, оставаясь
в тени, имела огромную власть, подчинив себе «первых людей империи». При Николае
II таковой является Изабелла Фелициановна Снежневская: «Госпожа Снежневская, будучи <…> умнейшей из женщин, совершила поистине великое открытие на фаворитском
поприще: она завела роман не с монархом или великим князем, которые, увы, смертны
или непостоянны, а с монархией – вечной и бессмертной. В свои двадцать восемь лет
Изабелла Фелициановна заслужила прозвище «коронной регалии», да она и в самом
деле похожа на драгоценное украшение из императорской Бриллиантовой комнаты: миниатюрная, хрупкая, неописуемо изящная, с хрустальным голоском, золотыми волосами,
сапфировыми глазами» [2: 179]. Но именно от этой фарфоровой красотки, воплотившей
в себе «ум, такт и задатки верной союзницы престола» [2: 180] исходит совет «пожертвовать меньшим ради большего» [2: 182]. Но мать двоих детей понимает, что другого выхода нет и не может быть. Такова цена права именоваться августейшими особами. А ее
близнецы – просто сыновья балерины, одаренной августейшим вниманием. Она должна ненавязчиво направлять, оберегать, поддерживать венценосных мужчин. И со своей
миссией госпожа Снежневская справляется блестяще. Такова ее ведущая партия – быть
титаном Атласом, который держит на своих плечах августейшее небо. Уже вырисовывается немного иное назначение женщины. Это уже личность, от которой что-то зависит и
которая что-то решает. Духовная свобода еще не дает ей свободы физической – свободы
выбора. Но в то же время на ее плечах слишком тяжелое бремя – ответственность за
честь семьи, ее престиж. И она с достоинством справляется со своей ролью.
В романе «Коронация» под пристальным вниманием автора оказывается материнское начало в женщине: все героини романа проходят испытание материнскими чувствами. Писатель скрупулезно исследует чувства матери, потерявшей маленького ребенка,
задаваясь вопросом о том, можно ли августейшее величие поставить на одну ступень
с жизнью ребенка, что имплицитно отсылает к роману Ф.М. Достоевского, в котором
речь идет о цене слезинки ребенка. Соответственно, как антипод царствующей матери в
«Коронации» представлена мать внебрачных детей, которая осознает цену августейшего
величия, но собственных детей ценит намного выше. Еще одной женщиной-матерью
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выступает в романе главная героиня. Борис Акунин, создавая этот образ, значительно
расширяет его значение: героиня становится матерью не только своим детям, но и всему
народу, заботясь о его благополучии. В этом отношении она является антиподом императрицы в романе.
В рамках одной статьи невозможно охватить все проблемы, связанные с женскими
образами как в литературном проекте «Приключения Эраста Фандорина», так и в отдельно взятом произведении. На наш взгляд, необходимы дальнейшие исследования, посвященные истории развития российского ретродетектива, что позволит оценить и проанализировать литературный проект «Приключения Эраста Фандорина» более глубоко.
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Мифологическая проза Гомельщины: к проблеме
разнообразия сюжетных типов мифологических
рассказов о ведьме
Стаття присвячена розгляду міфологічної прози Гомельщини. Розглядаються окремі сюжетні типи міфологічних розповідей про відьму з використанням експедиційних
матеріалів, архівних і надрукованих у збірниках.
Ключові слова: сюжет, мотив, відьма, міфологічний персонаж, традиція, демонологія.
Cтатья посвящена изучению мифологической прозы Гомельщины. Рассматриваются отдельные сюжетные типы мифологических рассказов о ведьме с использованием
экспедиционных материалов, архивных и опубликованных в сборниках.
Ключевые слова: сюжет, мотив, ведьма, мифологический персонаж, традиция, демонология.
The article is devoted to the study of the mythological prose of Gomel region. Some types
of mythological stories about the witch with the use of expedition materials are studied in the
article.
Key words: plot, theme, a witch, a mythological character, tradition, demonology.
Изучение локально-региональных парадигм мифологической прозы Гомельщины
предполагает составление указателя соответствующих сюжетов и мотивов. В связи с
© Поборцева Е.В., 2012

363

этим значительный интерес представляет составленный В. П. Зиновьевым “Указатель
сюжетов-мотивов быличек и бывальщин”, в котором важное место отводится такому мифологическому персонажу, как ведьма. Отметим, что этот образ особенно широко известен в традиционной культуре жителей Полесья, в частности на территории Гомельской
области, зафиксированы в наибольшей степени сведения о мифологических представлениях об этом персонаже. “Это один из самых популярных в местной традиции и широко
известных персонажей. К тому же вера в его реальное существование сохраняла свою
актуальность вплоть до недавнего времени.” [1: 36]
Имеющийся в нашем распоряжении фактический материал, записанный в полевых
экспедициях и представленный в сборниках и архиве научно-учебной фольклорной лаборатории кафедры белорусской культуры и фольклористики ГГУ имени Ф. Скорины,
позволяет выделить определенные сюжетные типы в мифологических рассказах, центральным образом которых является ведьма. По народным верованиям жителей Гомельщины, выделение различных сюжетных типов предопределено тем характерным обликом, который может принимать ведьма, вредоносными ее функциями, способами защиты
от ее злых демонических действий и др.
Что касается наиболее характерного для ведьмы оборотничества, то, как свидетельствует фактический материал, можно выделить следующие группы сюжетов: “ведьма
принимает образ животных”, “ведьма выступает в образе женщины или красивой девушки”: “ведзьма звычайна ўяўлялася старой гарбаьай жанчынай, апранутай у розны
хлам*” (в. Гаць, Акцябрскі р-н, Н. А. Будкоўская, 1936 г.н.),“ ведьма принимает образ
птицы”, “ ведьма принимает образ неодушевленного предмета”.
В первой группе сюжетов наиболее распространены те, которые связаны с превращением ведьмы в кота, свинью, собаку: “ведзьма магла ператварыцца ў свінню і
катоў” (в. Акцябр, Буда-Кашалёўскі р-н, В. М. Лапіцкая, 1939 г.н.); “ведзьмы – гэта
людзі, якія маглі прэўрашчацца ў любую жывелу: у ката, свінню, другога чалавека” (в.
Акцябр. Буда-Кашалёўскі р-н, С. Б Чыжова, 1964 г.н.), “ведзьма – гэта старая жэншчына з распушчанымі сівымі касамі, якая не глядзіць у вочы людзям, мае вусы і амаль зрошчаныя брові. Казалі, што яны ператвараліся яшчэ катом, сабакай і свінней” (в. Бацунь,
Буда-Кашалёўскі р-н, Е. А. Аношына, 1925 г.н.), “ведзьма – ета жанчына з чорнымі
вачамі, дліннымі, касматымі валоссямі, з кастлявымі рукамі, у плацці з мешкавіны.
Ведзьма магла ператварыцца ў чорную кошку” (в. Патапаўка, Буда-Кашалёўскі р-н, Н. І.
Нікіценка, 1928 г.н.), “ведзьма – ета нячыстая сіла. У яе косы чорныя, вочы страшныя
такія. Яна магла ператварыцца ў ката, сабаку, свінню” (в. Саўгаснае, Буда-Кашалёўскі
р-н, К. Л. Габрусева, 1932 г.н.), “ведзьма можа пераўтварацца ў жывотных (ката,
свінню)” (г.п. Уваравічы, Буда-Кашалёўскі р-н, царкоўны служачы, бацюшка).
Редкими являются варианты быличек и бывальщин, в которых ведьма принимает
образ лошади “На Купалу асобенна перадзелваюцца ведзьмы ў розных жывотных. Вось
яна ператвараецца ў кабылу ды ржэ пад ранне” (в. Сінічына, Буда-Кашалёўскі р-н, Л.
І. Раманоўская), ужа: “ведзьма можа прыкідвацца вужом” (в. Чамярня, Веткаўскі р-н,
М. П. Грамыка, 1933 г.н.), а также образ птиц: “ведзьмы маглі прыврашчацца ў чорную
пціцу”(в. Зябраўка, Гомельскі р-н, А. Вострыкава, 1930), “ведзьма можэт прэвраціцца
ў гуся”(г. Гомель, З. І. Бандарэнка, 1934 г.н.). В мифологических рассказах о ведьме довольно часто встречаются сюжеты о превращении ведьмы в такие предметы, как колесо:
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“было такое, што ўвідзела на дварэ я жанчыну. Гляджу – яна сідзіт і ест яйцо і хлеб.
Толькі я адвярнулася, гляджу – са двара выкатываецца калясо, выкацілася і ішчэзла”(г.
Ветка, Н. П. Усцюшкова, 1950 г.н.), стог сена, клубок ниток: “можа прэвраціцца ў
клубок”(г. Гомель, З. І. Бандарэнка, 1934 г.н.).
Обратимся к рассмотрению сюжетных типов, классификация которых предопределена функциями данного персонажа, в основном вредоносными: “ведзьма магла прынесці
шмат шкоды чалавеку. Пры дапамозе разнастайных замоў, загавараў яна шкодзіць людзям. Яна магла разлучыць каханых, пасварыць мужа і жонку, зрабіць так, каб чалавек
захварэў смяротнай хваробай. Ведзьма магла прынесці шкоду будучаму ўраджаю” (в.
Гаць, Акцябрскі р-н, Н. А. Будкоўская, 1936 г.н.), “ведзьмы робяць завіты ў жыце, каб
забраць ураджай, а таксама робяць розныя порчы ў час, калі калачіцца жыта” (в. Бацунь, Буда-Кашалёўскі р-н, Е. А. Аношына, 1925 г.н.), “ведзьма шкоду дзелае людзям
і скаціне, накалдуе – і тады скаціна не расце, дайжа памерці можа, у кароў малако
забірае” (в. Саўгаснае, Буда-Кашалёўскі р-н, К. Л. Габрусева, 1932 г.н.).
Встречаются отдельные сюжеты, в развитии которых выявляется амбивалентность
функциональности ведьмы:“ведзьма магла пашаптаць: ці порчу зняць, ці навесці на
каго, ці палячыць, ці прысушыць” (г.п. Уваравічы, Буда-Кашалёўскі р-н, Н. І. Галавацкая,
1921 г.н.), “яна добрая, і злая. Можа атабраць у кароў малако ці зрабіць так, каб карова
ў хлеў не шла. У мужа можа атвараціць мужа ці наадварот. Можа суседзяў пасварыць.
прыручае кошак ці вялізных птушак. Ведзьму лічаць даўгажыцелем” (в. Клянок, БудаКашалёўскі р-н, Н. М. Зубарава, 1934 г.н.).
Систематизация сюжетов мифологических рассказов о ведьме позволила выявить
основные мотивы защиты от сверхъестественных действий данного персонажа: использование объектов растительного и вещественного мира (крапива, борона, серп, осина,
подкова, соль и мак), а также христианской атрибутики (молитва, свеча): “штоб ведзьма не забрала малако ў каровы, клалі крапіву на гладышкі” (в. Акцябр, Буда-Кашалёўскі
р-н, Н. І. Шклярова, 1937 г.н.), “каб засцерагчы жывелу ад уздзеянняў ведзьмы, перад хлявом клалі барану, на парозе – серп, а ў хлеў ставілі пасвячоную ў цэркве свечку, асінавае дрэва. Яшчэ пад варотніцу закладывалі крапіву. каб ведзьмы не адбіралі
малако ад кароў” (в. Бацунь, Буда-Кашалёўскі р-н, Е. А. Аношына, 1925 г.н.), “хатнюю жывелу можна было ад ведзьмы засцерагчы. Нада пазваць бабу-знахарку, штоб
яна вакруг хлева і ў хлеве малітвы пачытала і спецыяльнай травы пакідала вакруг”
(в. Патапаўка, Буда-Кашалёўскі р-н, Н. І. Нікіценка, 1928 г.н.), “каб спасці жывелу ад
ведзьмінага калдаўства, людзі бралі падкову і палілі яе на вуглях, а тады кідалі яе ў
малако. Я яшчэ ад ведзьмінага калдаўства клалі на вароты крапіву, таксама секлі
асінавыя дровы, няслі іх на скрыжаванне дарог і палілі. А над агнем сушылі цадзілку.
Вось тады прыбягала ведзьма, бо ёй было дрэнна” (в. Новыя Грамыкі, Веткаўскі р-н,
Н. М. Пракопчык, 1934 г.н.), “І вось ад ведзьмы на Івана перад варотамі вешалі крапіву,
каб ведзьма туда не зашлана ўсюночную людзі ад каліткі хадзілі з пасвечонай соллю і з
макам паўз забор. Нада была так прайсці тры разы” (в. Новы Мір, Веткаўскі р-н, Г.Т.
Хадунькова, 1914 г.н.).
Таким образом, изучение сюжетов мифологических рассказов (быличек) Гомельщины является перспективным, ибо собранный фактический материал позволяет составить
их указатель, сопоставление которого с аналогичными указателями в русском и украин365

ском фольклоре, позволит выявить общие закономерности функционирования сюжетов
и мотивов в восточнославянской мифологической прозе.
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«Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице» (1803) создаются Карамзиным в период смены приоритетов: роль прославленного писателя-сентименталиста
сменяется ролью официального отечественного историографа. Очерк, опубликованный
в издаваемом им «Вестнике Европы» (1802 - 03 гг.) наряду с другими произведениями
на тему истории России («Марфа Посадница, или Покорение Новагорода», «Известие о
Марфе Посаднице», «Путешествие вокруг Москвы»), свидетельствует о замысле масштабного исторического труда. Использование в тексте отдельных сюжетов будущей
«Истории государства Российского» неслучайно. Такой подход позволял Карамзину изучать читательское восприятие для совершенствования приёмов повествования. Своео© Морозова Н.Г., 2012
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бразие текста «Исторических воспоминаний» открывается через анализ его жанрово-поэтической специфики.
Заглавие данного текста служит для обозначения эпической формы повествования
и не отражает жанровой принадлежности произведения. Уточнение тематического характера «на пути к Троице» настраивает на ожидание рассказа о странствиях. В краткой
вступительной части точкой отсчета путешествия заявлена Москва, пунктом прибытия
– Троице-Сергиева Лавра.
Такие черты как высокая информативность, подчиненность композиции текста рекомендуемым маршрутам осмотра достопримечательностей описываемой местности,
адресованность лицам, незнакомым с описываемыми географическими, культурными,
историко-художественными объектами, непринужденная форма речи повествователя,
элементы занимательности, фактическая точность, стремление к объективности и достоверности сведений, почерпнутых из разных источников (отсылки к ним, к мнениям
историков, обоснование с их учетом собственной позиции автора), лаконичность, популярность изложения – все это позволяет увидеть в «Исторических воспоминаниях»
приметы определенного типа издания, а именно – путеводителя. Впрочем, жанровые
границы путеводителя расплывчаты и в какой-то мере условны.
Автором первого русского путеводителя в современном понимании этого слова – как
справочного издания, помогающего осмотру описанных в нем достопримечательностей,
музейных экспонатов, улиц, площадей городов и т.п. – считается В.Г. Рубан (1742 - 1795).
Проявивший себя на писательском и издательском поприще (журналы «Ни то ни се»
(1769, 1771), «Трудолюбивый муравей» (1771)), В.Г. Рубан увлекался также отечественной историей. Ценным трудом было опубликованное им в 1779 г. «Историческое, географическое и топографическое описание С.-Петербурга от начала заведения его с 1703
г. по 1751 г.». Это первое произведение пользовалось широким успехом и содействовало
популярности издателя. Три года спустя Рубаном было издано «Описание Императорского столичного города Москвы». Содержание этой работы ограничивается топографией Москвы и описанием ее церквей, присутственных и казенных мест. Позже – в 1792—
1793 гг. Л.М. Максимович выпустил «Путеводитель к древностям и достопамятностям
московским, руководствующий любопытствующего по четырём частям сея столицы»,
который содержал описание Кремля, Китай-города, Белого города и Земляного города.
Карамзин в «Исторических воспоминаниях», в каком-то смысле, движется в том же
направлении, что и В.Г. Рубан, Л.М. Максимович, делая это более научно, аргументированно и одновременно облекая в привлекательную для читателя форму. Если путеводитель как тип издания в первую очередь принадлежит литературе справочной, то рассматриваемый очерк Карамзина, прежде всего, связан с литературой путешествий, является
одной из жанровых модификаций путевой словесности.
Произведение начинается со скрытой аналогии: «Возобновив в памяти своей дела нашей древности, в прекраснейшее время года я выехал из Москвы на ту дорогу, по которой
столь часто цари русские езжали и ходили на богомолье...» [1: 285]. Путь героя-повествователя повторяет традиционный путь русских венценосных паломников предшествующих столетий. Выбор, сделанный путешественником, осознан и связан со стремлением к
визуализации исторических знаний. Святость Троицкого монастыря в восприятии героя
умножается причастностью этого места важным событиям отечественной истории. Лав367

ра провозглашается одновременно христианской святыней для всех «сердец набожных»
[1: 285] и святыней светской (гражданской) «для ревностных любителей отечественной
славы» [1: 285]. Это обстоятельство позволяет рассмотреть «Исторические воспоминания» в контексте паломнической литературы. В данном направлении отечественной
словесности принято выделять два вида паломнических путешествий – религиозное и
светское, объединенные одной целью – приобщения к сакральным ценностям. Религиозное путешествие направлено на почитание христианских святынь, светское связано
с поклонением культурным (нерелигиозным) ценностям. Странствия для поклонения
святыням возникли в языческих культурах древности. Одним из факторов, способствовавших появлению паломничества как ритуала, было освоение языческими племенами
и государствами новых земель. Следствием этого процесса был вынужденный отрыв от
традиционных ритуальных центров. Одновременно формировалось представление, что
достижение связи с сакральным началом бытия возможно только путем совершения конкретных ритуалов, обрядов в строго определенных местах – в священных рощах, храмах,
у святых источников и др.
Светские путешествия сформировались в городской культуре, являются неотъемлемым элементом последней. У таких паломников есть свои «святыни», связанные с их
духовными ценностями. И в случае светских, и в случае религиозных путешествий ритуал остается неизменным: направленное движение субъекта-паломника в места нахождения сакральных объектов, последующее их созерцание и внутренний диалог с такими
объектами. Подобие такой схемы можно увидеть и в «Исторических воспоминаниях»
Карамзина. Существенное отличие – на первом плане у Карамзина находится описание,
организованное фигурой повествователя-путешественника, что является следствием,
произошедшего в XVIII в. окончательного разделения путевой словесности на светское и
паломническое направления: на паломническую литературу и литературу путешествий.
Своеобразие образно-тематического ряда, повествовательных приемов, аксиология
текста «Исторических воспоминаний» позволяют провести параллели с такими актуальными разновидностями древнерусской литературы как паломническое «хождение» и
проскинитарий – отдаленными предшественниками путеводителей и записок о путешествии литературы Нового времени.
Прообразом путеводителя конца XVIII в. являлся проскинитарий (с греч.
προσκυνητάριον от προσκυνῶ «преклоняю колени, почитаю») – описание паломничества
в Святую землю, то есть к главным паломническим центрам, связанным с земной жизнью Христа и Богородицы. Тексты отличались утилитарностью и справочным характером, что объясняется принадлежностью к жанрам деловой письменности. Содержание
проскинитариев или поклонников, как их еще называли, — перечисление и последовательное лаконичное описание мест и предметов поклонения с указанием на их примечательные особенности, размеры, расстояния между объектами. Многие авторы-паломники, как известно, брали за основу переводные греческие проскинитарии и дополняли или
слегка изменяли их, создавая свой текст хождения. Существенный признак, отличающий
жанр проскинитария от хождения, по справедливому замечанию А.А. Решетовой, заключается в том, что «специфика традиционного путеводителя в анонимности, безличности
и отсутствии связи с реальной историей, русское хождение всегда характеризует авторское «я» и конкретное время» [2: 88].
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Произведение Карамзина – оригинальное освоение жанровых моделей поклонника
и хождения. Данный текст отличает структурная выстроенность по пространственно-топографическому принципу. Героя-повествователя «Исторических воспоминаний» привлекает не столько наглядная, сколько знаковая сущность посещаемых мест, то есть возможность вспомнить в связи с ними персонаж или событие отечественной истории. Это
обстоятельство уподобляет его паломнику. Маршрут имеет культурно-исторический и
религиозный характер одновременно. Роль святыни выполняют объекты, побуждающие
к совершению путешествия: храмы, монастыри, царские дворцы, могилы известных
исторических лиц, места, связанные с их жизнью, памятники архитектуры и искусства.
Сама дорога к Троице наделяется сакральным значением. В очерке Карамзина обнаруживается такой важный содержательный аспект христианского паломничества как бескорыстное поклонение сакральным объектам.
Если путь паломника традиционно уподоблялся земной жизни человека, представляющей собой движение к смерти, к переходу в иной мир, то путь героя-повествователя
Карамзина есть путь исторического развития России – жизнь государства на протяжении
нескольких веков. Это путешествие по историческим эпохам, создающее панорамную
картину становления русской государственности.
Цель и итог странствий героя-паломника – благоговейное созерцание святынь на
благодатной земле. Цель путешествия в «Исторических воспоминаниях» не Троицкий
монастырь, а само перемещение из одной колоритной эпохи России в другую, то есть
странствие по временам и культурам. Итог таких странствий – знание и чувства: знание
истории отечества, пробуждающее и усиливающее «чувство отечества» (патриотизм). И
то и другое сакрализуется.
Герой путешествует по местам, переполненным событиями, именами и представляющим на каждом шагу материальные следы царствований русских монархов, начиная
от Ивана Грозного и до Екатерины II. Он несет в себе самом, в своем сознании особую
атмосферу патриотических чувств, мыслей, и окружающий мир, его атрибутика, артефакты, пробуждающие воспоминания, действуют как резонатор на внутренний мир путешественника: усиливают чувства, переживания, порождают мысли об уникальности
России в сравнении с другими европейскими землями. Составляется сакральная география Подмосковья. Места, через которые проложен маршрут путешествия (Троице-Сергиева Лавра, деревни Ростокино и Талица, села – Алексеевское, Тайнинское, Пушкино,
Братовщино, Воздвиженское, Деулино), в тексте Карамзина приобретают статус центров
сакральной географии. Сами их названия становятся культуронимами.
Если в паломнической литературе логика обращения к тем или иным топонимам и
культуронимам определялась сакральностью или профанностью описываемых мест, то в
очерке Карамзина взгляд повествователя-путешественника направлен на то, чтобы профанное, то есть, на первый взгляд ничем не примечательные объекты, сделать сакральными, обнажив их историко-культурные связи – когерентность с определенными именами и событиями. Значимыми объектами при этом оказываются не только села, деревни,
реки, но и люди, также становящиеся частью сакрального пространства: «Маленькая
деревня Талица, в 9 верстах от Братовщины, замечена мною по любопытной встрече.
Яшел пешком, увидел старика с сумою и проговорил с ним долее часу. Ему около ста лет;
но он едва начинает седеть и тверд на ногах...» [1: 292]. Выяснение обстоятельств жизни
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крестьянина приводит путешественника к следующим выводам: «...Едва ли в какой-нибудь земле люди живут так долго, как у нас: не в городах, разумеется, а в деревнях. <...>
Вот благословение северных земель и трудолюбивой жизни!» [1: 292].
Текст Карамзина, состоящий из исторических заметок, рассуждений повествователя,
экфразисов, представляет собой в структурно-содержательном плане мозаику, составленную в строгом соответствии с логикой паломнического маршрута к Троицкому монастырю. Каждая из композиционных частей связана с именем конкретного монарха (либо
исторического лица) и посвящена событию или материальному объекту (какому-либо
сооружению, артефакту), относящемуся к периоду их царствования (жизни).
Внутритекстовые очерки «Исторических воспоминаний» могут включать следующие структурные элементы:
а) название места прибытия путешественника;
б) упоминание царя (или боярина) к эпохе которого относится та или иная достопримечательность;
в) собственно характеристика «святыни» (оговаривается ее древность, примечательные особенности, размеры, описывается современное состояние);
г) озарение – реконструкция типичной исторической ситуации, исторического быта
в деталях / исторический экскурс / пояснения. Например, в селе Алексеевском при осмотре героем старого дворца: «Я воображал нашего доброго русского царя, сидящего
тут среди вельмож своих, или, лучше сказать, перед ними: тогда и самые важные бояре,
приходя к государю, останавливались у дверей; а сиживали с ним единственно в совете
или за обедом, и то за другим столом» [1: 286];
д) указание на расположение той или иной достопримечательности относительно
других географических пунктов, пройденное до нее расстояние;
е) топографические особенности (вид окрестностей);
ж) наличие других примечательных сооружений поблизости и их лаконичная характеристика;
з) рассказ о чудесах. Например, в Талице сообщается о необычайном долголетии
жителей; остальные чудеса связаны с Лаврой: истории о том, как она устояла в осаде при
Лжедмитрии и осталась незатронутой эпидемией язвы;
и) отсылки, в том числе критического характера, к писателям, историкам, летописцам, личным впечатлениям. Например, в селе Тайнинском герой-повествователь вспоминает Эрменонвиль: «Эта неприступность напомнила мне Эрменонвильский остров,
где некогда покоились Руссовы кости» [1: 289]. Для читателей это прямая отсылка к
«Письмам русского путешественника»: «Прах его [Ж.-Ж. Руссо. – Н. М.] хранится на маленьком прекрасном островке, ile des peupliers, осененном высокими тополями. Надобно
переехать на лодке – и Харон говорит вам о Жан-Жаке...» [3: 413];
к) призывы, риторические восклицания, афористические суждения или рассуждения
о значимости памятника прошлого.
Часть пунктов факультативны, порядок их также варьируется, что позволяет Карамзину избежать однообразных схематических описаний. Центральный очерк, превосходящий все остальные по объему, посвящен Лавре. Это кульминация, но не завершение
пути. Троицкий монастырь – место, аккумулирующее память обо всех, перечисленных
в тексте, эпохах и царях: «Входя во внутренность ограды, вы видите перед собою мону370

менты четырех веков...» [1: 295]. Обелиск, на белых мраморных плитах которого представлены четыре эпохи России, есть транслятор далеких событий. Вместо возможного
описания картин, барельефов (статичных напоминаний о легендарных временах) в тексте «изображается» эпоха, подается история в динамике. Живость истории – краеугольный камень в системе воззрений Карамзина и своего рода основополагающий принцип,
обусловливающий специфику нарративной структуры исследуемого текста. Нумерация
в этом фрагменте «Исторических воспоминаний», формально связанная с перечислением изображений на мраморе, используется как дополнительное средство акцентирования цельности, самобытности, уникальности каждой рассматриваемой эпохи, представляющей примеры подлинного мужества, патриотизма и национального единства перед
лицом опасности – многочисленные поводы потомкам (читателям и повествователю-путешественнику) для гордости и поклонения монументальным свидетельствам тех событий.
Таким образом, основные черты «Исторических воспоминаний» типичны для жанра
паломнических путеводителей: основной объект «поклонения» - «сакральные» места,
вне зависимости от их величины и географо-топографической значимости; лаконичность составляющих текст описаний; наличие ссылок, правда, имеющих обратное значение: место библейских цитат, обладающих непререкаемым авторитетом, занимают критические отсылки к мнениям летописцев и историков. При этом очерк Карамзина сам по
себе есть своеобразная отсылка к «первоисточнику», каковым является русская история.
Он не ограничивается традиционной информативной функцией проскинитария, расширяя жанровые рамки. Создаваемый в расчете на широкий круг читателей, он выполняет
еще и побудительную функцию, которая может быть сведена к следующему императиву:
интересуйтесь историей, древними обычаями своих предков. А потому деловитость повествования, характерная для древних и новых путеводителей, здесь сменяется эмоциональностью, афористичностью и занимательностью: «Пусть мы умнее своих предков,
пусть нам нечего занять от них; но самое просвещение делает ум любопытным: хочется
знать старину, какова ни была она, даже и чужую, а своя еще милее» [1: 286].
«Исторические воспоминания» – произведение сентименталистского дискурса. Все
описания исторических лиц и событий подаются через призму живых чувств (гордости,
восхищения, сочувствия), личного отношения героя-повествователя. Карамзин четко
следует своим же рекомендациям, сформулированным в «Письмах русского путешественника»: «Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не
думаю... Можно выбрать, одушевить, раскрасить <... >. Что неважно, то сократить, как
сделал Юм в «Английской истории», но все черты, которые означают свойство народа
русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия действительно любопытные описать живо, разительно» [3: 344].
Обращение к традициям русской путевой словесности связано с необходимостью, с
одной стороны, адаптации исторического материала к запросам русской читающей публики, с другой – формирования нового читательского восприятия, расширения круга
интересов читающей публики. Читателям предлагаются не краткие путевые комментарии, а серия исторических очерков – зарисовок событий и предметов, наиболее значимых с точки зрения путешествующего, детальность, фактическая точность которых соединяется с занимательностью и эмоциональностью повествования. Используется характерный для повестей и очерков Карамзина прием экспликации точки зрения читателей.
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В число последних попадают и иностранные путешественники: «...Всякий иностранный
путешественник с удовольствием взглянет на сие дело общественной пользы [водовод,
сооруженный по приказу Екатерины. – Н. М.]» [1: 288]. Читатель становится как бы
соучастником путешествия. Путешествие читателя, совершаемое в воображении и проникнутое верой и любовью к отечеству, приравнивается к путешествию реальному, а
«святые» места русской истории, увиденные внутренним взором, подобны тем, которые
открываются во время физического передвижения. Избранная жанрово-повествовательная форма способствует приобретению текстом (самоценным памятником русской словесности начала XIX в.) дополнительной функциональности – возможности использования в качестве ориентира. (В социологии туризма туристическая достопримечательность
рассматривается как комплексная структура, состоящая из ориентира и самого объекта.
Сошлемся на определение ориентира, данное в работе А. Шёнле: «Ориентир – это изображение любого вида, которое описывает объект как таковой» [4: 58]. Путеводители и
травелоги тоже являются ориентирами, используемыми для выделения и обозначения
объекта.)
Подведем итоги. Очерк Карамзина «Исторические воспоминания и замечания на
пути к Троице» близок к жанровым традициям паломнической литературы, восходит к
«паломническому тексту» мировой литературы. Сюжетная конструкция странствия по
временам и культурам реализована также в другом произведении Карамзина – «Путешествие вокруг Москвы» (1803). Исследование жанрово-поэтической формы текстовпутешествий Карамзина начала XIX в. открывает широкие возможности для понимания
общих тенденций развития отечественной словесности и культуры в целом.
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МІФ «РЕНЕСАНСНОЇ ЛЮДИНИ» ТА ЙОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ
У РОМАНІ Г. НОРМІНТОНА «ДИВА І ЧУДАСІЇ»
Статтю присвячено дослідженню міфу «ренесансної людини» та його трактовці в
образі маленького й потворного карлика Томмазо Гріллі, що бореться за право іменуватися Митцем у романі Г. Нормінтона «Дива і чудасії».
Ключові слова: постмодернізм, Ренесанс, мистецтво, митець, епоха, маска, міф,
образ, талант, «ренесансна людина» .
Статья посвящена исследованию мифа «ренессансного человека» и его интерпретации в образе маленького и уродливого карлика Томмазо Грилли, который борется за
право называться Художником в романе Г. Норминтона «Чудеса и диковины».
Ключевые слова: постмодернизм, Ренессанс, искусство, художник, эпоха, маска,
миф, образ, талант, «ренессансный человек».
The article investigates the myth of «a man of Renaissance» and its interpretation in the
character of small and ugly dwarf Tommaso Grilly, which fights for the right to be named the
Artist in the novel by G. Norminton «Arts and Wonders».
Key words: post-modern, the Renaissance, Art, artist, epoch, mask, myth, character, talent,
«a man of Renaissance».
Роман Г. Нормінтона «Дива і чудасії» (2004), який є другим романом письменника,
сильно відрізняється від першого твору («Корабель дурнів»), в якому життя поставало
лише як матеріал для художньої гри словом. Ця ситуація принципово важлива для дослідників літератури, оскільки молодий автор має в західній критиці репутацію «золотого хлопчика постмодернізму».
Творчість Нормінтона, при загальному захопленні читачів й газетярів, вивчалася спорадично – існує лише декілька ґрунтовних розвідок, причому увагу привертав лише «Корабель дурнів» (І. Мегела, Н. Бочкарьова, Є. Карабєгова). Тому творчість письменника викликає жвавий інтерес у літературознавців, а його твори потребують дослідницької уваги.
Людина Ренесансу стає відправною точкою для автора, який зосереджується в романі на ролі митця в суспільному житті, вкладаючи в цю тему й досвід історії європейської
культури за минулі пів-тисячоліття, й чимало, як нам здається, особистого, важливого
для автора. Ця деталь примушує не лише згадати автопортрети митців Нового часу, вміщені в сюжетах історичного живопису, але й поміркувати про те, що личини персонажів
роману Нормінтона є карнавально-маскарадною переберією художньо виконаних личин
самого автора-Нормінтона. Все це примушує згадати такі класичні твори постмодернізму, як «Ім`я троянди» У. Еко, про який влучно сказано: «автор зняв із себе будь-яку відповідальність за кінцевий результат сприйняття тексту, і читач змушений обирати власну
стратегію впорядкування універсуму, в результаті чого текст виражає його (читача) бачення світу» [1: 103].
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У романі «Дива і чудасії» маска лише одна – наратор, який поданий в личині художника епохи Відродження Томмазо Гріллі, що також береться за опис свого життя й безумств світу сього, в якому він так прагнув утвердитися.
Початок роману є підсумком життя цього митця й авантюриста Пізнього Відродження, який бував колись і на вершинах соціальної ієрархії Європи («… that have heard the
Emperor`s lion roar and numbered the feathers in a dodo`s wing» [2: 2]1). Але зараз він у
рідній Флоренції, де колись народився під покровом знаменитого Собору, в злиденному
житлі якоїсь удови Терези, яка з жалю доглядає його немічну старість, – на порозі смерті.
З погляду фабульного, це епілог; але у романі це лише початок відліку подій, що оживуть
у розповіді старого. Ця «зворотня перспектива» дозволяє одразу встановити особливу
художню оптику: знаючи про такий гіркий кінець начебто блискучого життя, читач мусить одразу поставитися до епопеї Томмазо без особливого зачарування й захоплення.
Більше того, цей ракурс встановлено «подвійно»: адже й від природи Гріллі начебто призначений до вбогості та мізерабельності: він народився в убогій сім’ї такого собі ремісника від мистецтва жалюгідним і потворним карликом: «When I was born (so my father
claimed, my mother dying on my birthday) the midwife shrieked ‘Monstro! Monstro!’ and
slipped in amniotic fluid. Striking her head on a bucket`s lip, that impressionable woman lost
consciousness» [2: 7]2. І коли перед нами панорамно розгортається крах спроб Томмазо
Гріллі вписатися в парадигму Влади й Успіху, то складається відчуття фатальної поразки,
яка різко дисонує з тривіальним уявленням про блискучість «людей Ренесансу». Усе це
дуже нагадує початок відомого роману П. Зюскінда «Аромат (Історія одного вбивці)»,
головний герой якого – Жан-Батіст Гренуй – також народжується приреченим на бідність, у рибній лавці, але досягає вершин успіху й слави: це типова постмодерністська
парадигма охоплення в рамках однієї людської долі величезної амплітуди досвіду – від
ницості до тріумфу.
Кардинальним принципом Ренесансу було повернення до античного світогляду, до
оспівування квітучої плоті; проголошення людини центром Всесвіту було запереченням середньовічної теоцентричної моделі; ренесансний гуманізм поклав початок сьогоднішній світській культурі. І особливе місце в цій ідеології займав міф Митця, креативної особистості, яка має в собі іскру Божественного Начала, змагаючись із самим
Богом у креативності. Новий час немало попрацював над розробкою цього міфу, особливо ж епоха романтизму, після якої митець почав ледь не обожнюватись і наділявся
вже не лише талантом, а й успішністю, чудовими манерами та прекрасною зовнішністю. Досить пригадати культ Леонардо да Вінчі: навіть автопортрет п’ятдесятирічного
майстра, який тверезо закарбував передчасну руйнацію й постаріння, трактувався, бувало, мистецтвознавцями як «прекрасна старість». О. Семеніщева у дисертаційному
дослідженні, присвяченому трансформації образу художника від епохи Відродження
до постмодерну, цілком обґрунтовано стверджує, що ідеалізований образ художника в
основних своїх рисах складався саме в епоху Ренесансу – тут формуються такі сьогодні вже звичні кліше художника як вільної артистичної особистості, що має особливу
цінність у суспільстві та культурі; згодом епоха романтизму додасть до цього образу
грані художника-бунтівника, художника-безумця, авангард – художника-провокатора, а постмодерн замінить образ художника його іміджем, в той час, як його реальна
особистість поступово зникає [3: 44–71; 72–103]. Мабуть, не випадково Нормінтон
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звертається до епохи Ренесансу, оскільки, перебуваючи в річищі постмодерністської
течії, це дає йому можливість прослідкувати динаміку розвитку міфу про митця від
його першоджерел.
Проте реальність Ренесансу не відповідала цьому міфові. «Титани Ренесансу», попри всю свою неймовірну творчу обдарованість, були людьми далеко не гармонійними,
а в деяких аспектах – навіть занепалими. Леонардо чи Мікеланджело вели доволі відлюдькуватий та негожий спосіб життя, зокрема вперто уникаючи жіночого товариства;
Леонардо, який в юності ледь не наклав головою через звинувачення у протиприродній розпусті, кохався в проектах смертовбивчих машин; Мікеланджело розбагатів на
нечесних фінансових махінаціях; Караваджо був дуелянтом, аморальним суб’єктом та
авантюристом; Кристофер Марло, зневажаючи суспільну мораль, декларував як найвищі
цінності гомосексуалізм та чуттєвий гедонізм, і загинув у п’яній бійці тощо. Видатний
російський філософ О.Ф. Лосєв у своїй «Естетиці Відродження» відверто говорив про
«зворотний бік титанізму», підкреслюючи, що втрата християнських орієнтирів відкрила шлях аморалізму та розлюдненості [4: 120–137].
Людиноцентризм культури Нового часу обернувся реальним самознищенням людини, а наївне обожнення «усього людського в людині» не гарантувало від гірких розчарувань. Гуманістичні цінності часто виступали як естетична машкара, під якою ховалися не лише високі поривання духу, а й самовпевненість, розгубленість, черствість та
жорстокість. Як пише С.Д. Абрамович: «Колись Леонардо да Вінчі пофарбував золотом
маленького хлопчика, який мав у публічному дійстві зображувати Ерота. Наприкінці дня
дитя померло, бо усі пори його шкіри було закупорено позолотою. Оте «обожнення людини», що його впровадив Ренесанс, й нагадує мені цю золоту фарбу, що стала з засобу
звеличення людини засобом її знищення» [5: 42]. Отже, важко погодитися з думкою Ю.
Сабадаш щодо значення гуманізму в мистецтві, який вона змальовує виключно в світлих
тонах: гуманізм «є відображенням в художніх творах прогресивних суспільних ідей, що
полягають у захисті гідності і прав особистості, її свободи і всебічного, гармонійного
розвитку, тобто це боротьба засобами мистецтва за гуманність усіх суспільних відносин»
[6: 12]. Втім, звичайно, і все це також було складовою ренесансної мистецької програми,
але Нормінтона цікавить не апогей ситуації, а – перигей, і саме на цьому концентрується
увага письменника. Нормінтон начебто спеціально згущує усе темне та мізерабельне,
що можна знайти в ренесансній дійсності та в біографіях митців Відродження. Сам Ренесанс вводить у широкий ужиток смак до потворного та гротескового – досить пригадати деякі малюнки Леонардо. Зокрема, митці Ренесансу любили зображувати не лише
квітучу плоть, а й риси старечого занепаду. Отож характерна відразлива натуралістична
картина фізичної деградації героя роману Нормінтона: «I sit, hunched and aching, on my
straw cot. Taking stock of my bones. My innards yawn and grumble; gases escape me with a
sigh or sadly trumpeting. I imagine the sleep draining out of me, spilling down towards my feet
and leaking into the floorboards, until the feet turn from blue to grey to chalk-white, which is
all I have left of pink…» [2: 1]3. При цьому зовсім не йдеться про копирсання в якихось
конкретних фактах митецьких біографій чи життєписів видатних людей епохи. Це – узагальнення долі Людини взагалі, і репрезентує Людину найперше Митець, навколо якого
склався прекрасний, ідеалізуючий міф. Але ця картина фізичної деградації лише покликана стати обрамленням для останнього зльоту духу.
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Д. Лодж звертає увагу на те, що визначальна якість постмодерністських текстів полягає в тому, що на рівні оповіді вони створюють у читача «невпевненість» у ході їхнього
розвитку[цит. за: 7: 203]. Ось таким неочікуваним зльотом над власною долею й примарним, хворобливим прагненням всього життя «вписатися» в недосконале й несправедливе
суспільство, стає передсмертне усвідомлення Гріллі не лише «негативного» змісту свого
життєвого досвіду, потворного й огидного, а й цінності цього досвіду – подібно до того,
як в науці цінним є негативний результат.
Це типово постмодерністська ситуація «килиму, висмикнутого з-під ніг». Д. Затонський однозначно пов’язує постмодернізм з «хворобливою втратою ґрунту під ногами,
зі втратою орієнтирів та видимих цілей», «у мить постмодерністського прозріння нам
відкривається світ, в якому, по суті, жити не можна чи, принаймні, немає сенсу» [8: 155].
Ось чому патетичний пасаж Томмазо Гріллі звучить як одчайдушне заперечення
власного життя: «Confined to this sad flesh, with dimming eyes – old despite myself – I must
account for my life. I must retrace my journey, for futurity, lest all the voices in my head sink
into the earth with me» [2: 3]4. Життя промайнуло, мов оманливий сон, але Томмазо, поставивши завдання зафіксувати його на папері, переконаний у цінності власної екзистенції та досвіду цілої епохи – для майбутнього, й іменує себе lector future, «оповідач для
майбутнього». Це вже не просто пересічне гуманістичне хизування латиною: класична
мова покликана надати величності й гідності оповіданню не лише про речі високі, а й
про речі негідні. Колись гуманісти Відродження «наполягали, щоби про світські матерії
говорили як про щось не менш важливе, аніж духовні явища» [9: 147]. Ось і дещо урочиста, прикрашена латинськими висловами та усілякими цитатами, але водночас правдива й безхитрісна оповідь Гріллі є за жанром своїм начебто автобіографією, таким собі
«людським документом», створеним настільки переконливо, що читач сприймає його
як «натуралістичне письмо». Але водночас усе це обіймається параметрами симулякру:
Томмазо Гріллі – чистісінька вигадка автора, в якій сконденсувалися титанічні пориви істоти малої, недосконалої й навіть глибоко огидної, в свідомості й вчинках цієї особи репрезентативно закарбувалося самоосмислення й самоствердження людини Нового часу,
яка прагне повної свободи й щастя, розкріпачення усіх своїх бажань і можливостей, але
лишається, мов розчавлений хробак, в стані повної поразки й глобальної невдачі. Можна
лише припускати, що молодий письменник вкладає сюди чимало особистого, може навіть автобіографічного, але оскільки його людське «я» та біографія й досі оповиті серпанком таємничості, зупинимося на цьому припущенні. Врешті-решт, «Перетворення»
Й. Кафки дає нам приклад подібного безбоязного й жахаючого автопортрету.
До того ж огидність і потворність Гріллі далеко не вичерпують ситуацію. Саме вже
бажання Гріллі бути прекрасним і успішним та його одчайдушна боротьба за своє місце
під сонцем залишаються гідними поваги. Можна сказати: ситуація, коли саме художник
виступає головним героєм роману, визначена начебто наперед: адже в епоху Відродження «вважалося, що кожна людина, як не за родом занять, то хоча б за своїми інтересами,
повинна наслідувати художника» [6: 15]. Художник для цієї епохи – найбільш репрезентативна фігура, це, по суті, справжнє повноцінне дзеркало доби (чого про ренесансну
літературу усе ж таки сказати не можна). До висот митецького апофеозу Гріллі рухається
від позначки, так би мовити, нижче нуля. Мотив позбавленості генія від дитинства материнської уваги, розроблений З. Фройдом у біографії Леонардо, підхоплений Нормінто376

ном і розвинений у закінчену картину «спотвореної натури»: «Alas, deprived of affection,
like a plant of water, I put forth unlovely shoots. That is to say that nothing grew in proportion.
My anatomy is a hotchpotch, a fusion of parts from unequal models <…> I have big hands that
look like paddles on the ends of short, dimpled arms <…> As for my face, will not a list of
features (a lush`s nose, a weak chin, a tongue too big for its cave) merely confuse your mental
picture and set lumbering through this book a gruesome composite, the impossible invention of
a fevered brain? <…> My physical ugliness suffused me with shame» [2: 13-14]5.
Талант – це часто компенсація за серйозні життєві невдачі, подібно як у інваліда з
хворими ногами неймовірно сильні руки. Отож і Гріллі у Нормінтона намагається виліпити певний життєвий імідж виключно як образ Митця, компенсуючи власну потворність творінням Прекрасного. Але проблема полягає в тому, що про «геній» тут говорити
немає серйозних підстав. Талант Гріллі «вторинний», він – прекрасний імітатор чужого
стилю, але неспроможний створити щось власне.
Мистецтво є, на погляд Нормінтона, чимось таким, що поступається Життю й програє у змаганні з ним, а «романтизована» роль Митця – трагічною маскою, під якою
ховається невпевненість у собі, маргінальність і тотальне розчарування.
ПРИМІТКИ
1
«… що чув волання імператорського лева і рахував пір’я на крилах дронта» (перекл. тут і далі
мій. – О.К.).
2
«Коли я народився (так стверджував мій батько; мати померла при пологах), повитуха закричала: «Потвора! Монстр!» – і послизнулась на навколоплідних водах. Вдарившись головою об відро,
ця вразлива жінка знепритомніла».
3
«Я сиджу, згорблений та хворий, на своєму солом’яному ложі. Відчуваю усі свої кістки. Мої
нутрощі стогнуть та бурчать; гази виходять з тіла з видихом або сумним гудінням. Я уявляю, як сон
повільно стікає по мені, аж до самих ніг, капаючи на підлогу, і ноги з синіх стають сірими, а потім
білими як крейда, але колись вони були рожевими…».
4
«Ув`язнений у цій жалюгідній плоті, зі слабким зором, старий, на від- міну від того, як я себе
почуваю – я повинен відзвітувати за своє життя. Я маю пройти свій шлях знову, заради майбутнього,
допоки голоси у моїй голові не підуть у землю разом зі мною».
5
«На жаль, позбавлений любові, як рослина – вологи, я пустив непривабливі пагони. Це означає, що все у мене виросло непропорційно. Моє тіло – суцільна мішанина, складена з частин різних
комплектів. <…> Я мав великі долоні, що нагадували весла на коротеньких рябих руках. <…> Що
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великий для своєї схованки) спотворить ваше уявлення й відправить шкутильгати сторінками цієї
книги огидну композицію, неможливе породження хворобливого розуму. <…> Я соромився свого
потворства».
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ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА ЦИКЛУ
«ГРОМАДЯНИН ПОЕТ» Д.Л. БИКОВА
Стаття аналізує жанрові та стилістичні особливості циклу сатиричних ремейків
Дмитра Бикова «Громадянин поет». Основна мета роботи полягає у розкритті інтертекстуальних принципів побудови розглянутого циклу. Особлива увага приділяється пародійному модусу літературних рімейків як культурних феноменів доби постмодернізму.
Ключові слова: літературний рімейк, пародія, стилізація, памфлет, фейлетон.
В статье дан анализ жанровой и стилистической специфики цикла сатирических
римейков «Гражданин поэт» Дмитрия Быкова, показан интертекстуальный принцип
его построения. Работа фокусируется на пародийном модусе литературных ремейков
как феноменов культуры эпохи постмодернизма.
Ключевые слова: литературный римейк, пародия, стилизация, памфлет, фельетон.
The article analyzes stylistic peculiarities of Dmitry Bykov’s satiric cycle. The main aim
of research is to show the inter-textual principle of organization of the analyzed satiric cycle.
Special emphasis in the article is laid on the parodical modus of the cycle and some other
distinctive features of literary remake as a kind of post-modern cultural phenomena.
Key words: literary remake, parody, stylization, pamphlet, feuilleton.
Специфіка відображення реалій сьогодення як предмет наукового дослідження повсякчас привертала увагу літературознавців.
Поява в новітній період великої кількості переспівів, стилізацій, пародій, так званих
літературних ремейків провокує інтерес у літературознавців до міжтекстовоі взаємодії,
інтертекстуальності «вторинних текстів». Для розуміння закономірностей еволюції літературного процесу дослідження потенціалу творів - ремейків сатиричного жанру є актуальним проблемою сучасного літературознавства.
Спроба відслідкувати жанрово - cтилістичні особливості творів - ремейків Д.Л. Бикова є метою даної розвідки.
На початку ХХІ століття об’єктом наукових досліджень стає рeмейк, «за яким, — зазначає О.В. Богуславська, — можна отримати загальну уяву про сучасну літературу в
цілому»[1:158–159]. У 1993 році виходить друком книга «Русская литература ХХ века в
зеркале пародии », а через 10 років, у 2003 році, літературознавці розглянули літературний процес «в зеркале ремейка». [1]
Пародія та пастиш як особливий вид інтертекстуальності виокремлюються в роботах
теоретиків постмодернізму (Умберто Еко [2], Лінда Гачеон [3] ), при чому фокус досліджень зосереджено на іронічній модальності: твір, написаний за мотивами поетичного
твору іншого автора, з елементами наслідування певних версифікаційних елементів пропонується вважати іронічним цитуванням. З появою постмодернізму , екстраполюючись
з галузі музикознавства, входить в літературознавчий узус поняття «полістилістика». Ци©
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тата, псевдоцитата та алюзия є основними формами полістилістики. Таке трактування
вносить елемент невизначеності в аналітичний апарат : які саме явища підпадають під
категорію «полістилістика», а які — під категорію «інтертекстуальність».
Інтертекстуальність пародії та її полістилістика маніфестується одночасним співіснуванням та взаємодією поверхневого плану вираження та імпліцитного, змістового плану [2:37].
Говорячи словами Умберто Еко, у вторинному відтворенні тексту-джерела має місце
деформація старого коду та перерозподіл деяких елементів: старий код пристосовується
до виконання нового комунікативного завдання [2: 489].
Прикладом такого «пристосування старого коду до виконання нового завдання» є
цикл «Громадянин поет», сучасного російського письменника, публіциста і журналіста
Дмитра Бикова.
Розпочинаючи мову про цикл «Громадянин поет», варто зробити кілька зауважень
щодо їхньої жанрової та видової приналежності.
Фейлетон та памфлет як художньо-публіцистичні жанри прийнято розглядати в межах сатиричної літератури, їхніми об’єктами постають соціальні пороки, порушення етичних та моральних канонів. Памфлетисти та фейлетоністи демонструють негативні явища
у розвитку, кульмінацією якого часто є абсурд. Тематичний діапазон фейлетонів коливається від політики та нагальних проблем громади до побутових ситуацій, на відміну від
памфлетів з їхньою домінуючою політичною тематикою та критичним пафосом. Саме
комунікативна мета розмежовує памфлет та фейлетон.
Майстерно володіючи версифікаційною технікою, Д.Л. Биков пародіює манеру віршування поетів різних епох, але форма пародії підпорядкована полеміці ідеологій. Цільова спрямованість памфлетів — безпосередня дискредитація певної суспільно-політичної структури — є очевидною.
Прагнення автора визначити вектори розвитку (еволюції чи інволюції) суспільно-політичного життя в країні, спроби аналізу причинно-наслідкових зв’язків явищ — виливаються у форму фейлетону, а у памфлеті викарбовуються прагнення нівелювати, дискредитувати та усунути супротивника. Власне такою є інтенція автора циклу «Громадянин поет».
Форма презентації дво-варіантна: перший варіант – класичний текстовий, другий –
естрадні виступи (декламація) актора, які містять вагому долю режисури. Постановки
перегукуються з випусками новин, за змістом ці авторські «випуски новин» є альтернативним прочитанням (розумінням), ремейками офіційних версій подій, у якому інтерпретація сюжетів відрізняється «розважальною» формою, як, наприклад, у написаних у
зв’язку із участю президента Д.Медведева та прем’єр міністра В. Путіна у зборі врожаю
кукурудзи, чи то спуск пана В. Путіна на дно Таманської затоки, чи до містичного зникнення асфальтового покриття з траси Чита – Хабаровськ. Доречно зазначити, що весь
цикл складається з 50 номерів політичної сатири, домінуюча частина з яких присвячена
висвітленню внутрішньополітичних тем. У книзі «Гражданин поэт», що вийшла друком
у листопаді 2011року, вміщено тексти «31-го номера художньої самодіяльності» та певні
відредаговані віршовані політичні промови.
Розглядаючи літературну частину, доречно зосередитися на експресивних функціях,
що реалізуються у текстовому варіанті. Функцію ремарки виконує цитата з газети, журналу, телевізійної програми чи то інших ЗМІ з повідомленням про певну подію.
Аналіз текстів віршованих стилізацій циклу «Громадянин поет» дозволяє виділити
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іронію як текстову домінанту авторського ідіостилю. Розбіжність між пародією та ремейком на сьогоднішній день прийнято вбачати в тому, що пародія містить, за М.М. Бахтіним [5], іронічне зниження первинного об’єкта, а ремейк позбавлений такого іронічного
зниження об’єкта.
Д.Л. Биков у стилізаціях-ремейках активно використовує літературну і культурну
відмінності між первинним та цільовим контекстами, що позначається на вербальних і
позалінгвальних компонентах з іронічним модусом, традиційне розуміння іронії зводить
її до антифазису.
В России, где ни в ком согласья нет И все не вылезают из окопов,
У власти был всего один поэт, И это, разумеется, Андропов. [4]
Іронія, як і сарказм, дискредитує об’єкт висміювання, надаючи їм негативну оцінку.
Але, можливий зворотній шлях: зображуваний об’єкт звеличується, дискредитуються
його критики. Саме методом нашарування позитивного змісту на негативний Д.Л. Биков
послуговується в сатиричному памфлеті «Обкаркались», в основу якого покладена імітація образної системи вірша «Ворон» Едгара По:
В час ночной в дому семейном я сидел с моим портвейном
В настроении питейном, отдыхая от труда. Вдруг в порыве тиховейном черный ворон – звать Маккейном - Прилетел с шипеньем змейным вместо певчего дрозда. Он прокаркал: «Мистер Путин этой ночью духом смутен. Липкий страх, ежеминутен, отравил
его года. Он за башнею Кутафьей, насмотревшись фотографий, Бредит участью Каддафьей – истребленьем без суда».
Я ответил: «Никогда! «
–То есть как?! - прокаркал ворон, увлекаясь разговором.- Был тиран, а нынче - вон
он, от величья ни следа, Непреклонный и отважный, он погиб в трубе дренажной, Сдав
дворец многоэтажный и родные города. И у вашего вельможи может выйти точно то
же, Как ни лезет вон из кожи вся охранная орда.
Я воскликнул: «Никогда!»
Я сказал: «Владельца Баффи трудно сравнивать с Каддафи
В плане лиц и биографий, в плане пользы и вреда.
Я сказал: «Ты знаешь, ворон, что назвать Каддафи вором
Могут все, и даже хором, - тырил щедро, это да. Но зарплата у ливийца не могла
остановиться,То есть он умел делиться, как сказал бы Джигурда! [4]
Отже, при позитивному зображенні об’єкта критики, реалізується стратегія негативного оцінювання.
Стилізація націлена на відтворення застиглих моделей побудови тексту. Д.Л. Биков
використовує як один з домінуючих засобів стилізації псевдоцитати, які контамінуються
разом із відкритими цитатами, що породжує інтертекстуальність.
Заголовок первісно апелює до фонових знань реципієнта. Дмитро Биков, заохочуючи читача стати учасником гри, партнером, співрозмовником, вже на текстуально-екстернальному рівні, зазначає співавторство: «при участии А.С. Пушкина, при участии
M. Горького, при участии Эдгара Аллана По». «Співавторство» є експлікованою вказівкою для читача, так само, як авторське маркування твору — «ньюзикл» — запрошенням до гри.
У кожному з віршів – пародій, написаних Д. Биковим, дублюються розмір, образна
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система та синтаксис певних віршованих творів означених митців.
Розглянемо для прикладу текстову версію «Песню о дуривестнике» ( за авторським
маркуванням «Песня о Буревестнике» Максима Горького в интерпретации Дмитрия
Быкова в связи с митингами за честные выборы» )
Беззаботный, беспилотный, под свистки и крики местных
По-над площадью Болотной гордо реет буревестник
Там не лучшая площадка для свержения Бастилий.
Но на площадь, где брусчатка, даже птицу не пустили.
Гром гремит, земля трясется, волны буйствуют в охотку.
Рядом курица несется: «Не раскачивайте лодку!»
Слепота присуща курам от Москвы до Барнаула.
Им еще не видно, дурам: эта лодка утонула…
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в Инете
И от страха чуть не плачет…[4]
Як бачимо, строфіка, розмір, синтаксис та ключові концепти тотожні прецедентному тексту – хрестоматійній «Песне о Буревестнике» Максима Горького. Тотожними є
прагматичні спрямованості двох творів, розбіжність полягає в історичних контекстстах
їхнього написання. Патетичний модус знижено до зневажливо-саркастичного. Все це дає
підставу для маркування твору як сатирично-пародійного ремейка через іронічне зниження первинного об’єкта-оригіналу. За політичною тематикою та критичним пафосом,
безперечно, «Пісню про дуривісника» слід вважати памфлетом.
Звернення Д. Бикова як сучасного автора до класичних текстів дозволяє нейтралізувати гостроту критики, дистанціюватися від мовного акту. Репродукування чужих висловлювань щодо підданих критиці суб’єктів обирається автором знаряддям маніпуляції,
засобом впливу на ціннісну картину адресата.
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що усі версифіковані памфлети циклу «Громадянин поет» Дмитра Бикова підпорядковані комунікативній меті, літературні ремейки
керуються принципом відтворення готової моделі побудови твору. Відтворена модель
використовує кліше, штампи, застиглі форми, які легко розпізнаються. У пародійних
ремейках розглянутого циклу ці кліше по суті є атрибутами нової вигаданої дійсності.
Тобто за усіма характеристиками, сатиричні віршовані ремейки Д. Бикова циклу «Громадянин поет», не будучи варіаціями на чужі теми, не можуть бути віднесені до полістилістичних, оскільки автор, використовуючи форму і стилістику прецедентних творів
генерує свої власні, які несуть абсолютно нове змістове та прагматичне навантаження.
Таким чином ці твори доцільно вважати літературним експериментом, породженим синтезом різножанрових видів мистецтва. Певною мірою їхня поява зумовлена прогресом
культури у цілому і театрального мистецтва зокрема.
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ЖУРНАЛ «БУМЕРАНГ» КАК ЖАНРОВЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ САШИ ЧЕРНОГО
Двотижневик сатири и гумору «Бумеранг», що надруковано у 1925 році на сторінках паризького журналу «Ілюстрована Росія» - перший у своєму роді жанровий експеримент Саши Чорного. Сатирико-гумористична спрямованість журналу зумовила жанрову специфіку творів «Бумерангу». У статті розглядаються жанрова стилізація і пародія, які стали основними засобами створення комічного ефекту «журналу в журналі».
Ключові слова: сатира й гумор, жанрова стилізація, фейлетон, афоризм.
Двухнедельник сатиры и юмора «Бумеранг», вышедший в 1925 году на страницах
парижского журнала «Иллюстрированная Россия» - первый в своем роде жанровый
эксперимент Саши Черного. Сатирическо-юмористическая направленность журнала
обусловила жанровую специфику произведений «Бумеранга». В статье рассматриваются жанровая стилизация и пародия, ставшие основными средствами создания комического эффекта «журнала в журнале».
Ключевые слова: сатира и юмор, жанровая стилизация, фельетон, афоризм.
Satire and humour biweekly edition the «Boomerang» which was published in 1925 on
the pages of Parisian magazine «Illustrated Russia» was the first Sasha Tcherny`s genre
experiment of such sort. The satirical and comic orientation of the magazine influenced genre
specifics of works of «Boomerang». The article considers genre stylization and the parody
which have become main means in creation of comic effect «the magazine in the magazine».
Key words: satire and humour, genre stylization, feuilleton, aphorism.
Независимый двухнедельник сатиры и юмора «Бумеранг» под редакцией профессора Фаддея Симеоновича Смяткина печатался в журнале «Иллюстрированная Россия» в
Париже с 1 мая по 1 ноября 1925 года. Своеобразная идея создания журнала в журнале,
очевидно, принадлежала Саше Черному, который к тому времени имел богатый опыт
редактора и публициста, сотрудничая с множеством европейских издательств. Тринадцать номеров «Бумеранга» практически полностью принадлежат перу Саши Черного,
так как подписаны псевдонимами А. Черный, А.Ч., Ч., Ф.С. Смяткин, Sandro, S…o, S.,
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Turdus, подлинность которых установил Анатолий Иванов. Однако исследователь отмечает наличие так называемых «дубиальных текстов», то есть произведений, которые
можно приписать данному автору с той или иной степенью достоверности. По мнению
А. Иванова, «невозможно привести всю систему атрибуционных доказательств в пользу
авторства Саши Черного»
[Иванов: 426]. Тем не менее мы можем отметить ряд некоторых особенностей данных произведений, которые свойственны авторскому стилю
Саши Черного.
В данной работе мы анализируем подборку материалов журнала «Бумеранг», которую предлагает в полном собрании сочинений Саши Черного наиболее авторитетный исследователь жизни и творчества автора – Анатолий Иванов. Исследователь более десяти
лет собирал разбросанные по многочисленным изданиям произведения Саши Черного
и подготовил наиболее полное собрание сочинений в 5-ти томах, изданное в 2007 году.
Произведения выстроены по преимуществу в хронологической последовательности, в
порядке их появления в печати. Национальная библиотека Франции в настоящий момент располагает отдельными номерами журнала «Иллюстрированная Россия», однако
не все материалы находятся в свободном доступе. В данном случае наиболее полное
собрание работ Саши Черного предлагает именно А. Иванов, который отказывается от
первоначального журнального расположения произведений «Бумеранга». Материалы
двухнедельника были классифицированы им по рубрикам, некоторые работы А. Иванов
не поместил в собрание сочинений и в пользу такого избирательного принципа привел
ряд доказательств. Во-первых, сатирическая поэзия была представлена в отдельной книге; во-вторых, некоторая часть текстов «Бумеранга» принадлежит другим авторам, хотя
число их невелико: стихотворения К. Бальмонта, сатирическая миниатюра Дон-Аминадо
(под криптонимом Д-А) и стихотворения Ю. Отяева. В-третьих, некоторые сатирические
произведения в прозе были не совсем удачными, имели место малозначительные так
называемые «проходные» миниатюры, которые в окончательный вариант «Бумеранга»
не вошли. Анализ предложенного собрания материалов проведен по рубрикам, которые
продолжаются из номера в номер: «Детские вопросы», «Наши телеграммы», «Почтовый
ящик». Это объединение в контаминационные совокупности также соблюдает хронологический принцип.
Пародийный образ эмигрантской газеты с трафаретной разбивкой на рубрики – передовицу, хронику, фельетоны, рекламные объявления и письма в газету – первый в своем
роде жанровый эксперимент. Примечательно не только то, что автором всех писем, объявлений и статей является один человек, но и то, что все эти материалы выходят за рамки их традиционного восприятия благодаря соединению публицистических и художественных элементов с целью создания максимального комическо-пародийного эффекта.
Обычно пародия считается одним из традиционных сатирических жанров, чего нельзя
сказать о «Бумеранге» Саши Черного. Это не просто пародия на газету, а скорее жанровая стилизация, при помощи которой автор подражает излюбленным стилистическим
приемам журналистов и корреспондентов, привлекая читателя хлесткими выпадами в
сторону политических и социальных проблем.
Каждый номер «Бумеранга» открывается передовицей, написанной от имени редакции. Зачастую она построена в виде «вопросника» – форма, к которой Саша Черный
прибегал и в начале творческого пути («Фразы для членов английского парламента на
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случай их приезда в Петербург», 1909), и в последние годы жизни («Новейший комсправочник», 1926). Скорее всего, такая манера организации художественного текста связана,
во-первых, с лаконичностью, к которой тяготел автор, а во-вторых, с очевидной необходимостью использования именно такого рода текста, так как вопросник – непременный
атрибут газет и журналов. Это яркий пример жанровой стилизации, о которой мы упоминали ранее. В статье «Театр масок Саши Черного» А. Иванов пишет: «Присущая Саше
Черному склонность к игре, к лицедейству, пародии нашла, наконец, наиболее полное и
яркое разрешение именно в «Бумеранге»» [Иванов: 29].
Впрочем, пародия и стилизация не единственные способы создания комического эффекта в произведении. В двухнедельнике сатиры и юмора мы сталкиваемся с явлением
межжанрового взаимодействия публицистических и художественных текстов.
Невозможно не отметить постоянство, с каким писатель обращается к так называемым «промежуточным» публицистическим жанрам, таким как фельетон и памфлет,
которые позволяют в полной мере показать все сложности эмигрантского бытия, рассуждать о злободневных политических и социальных проблемах, задать читателю ряд
актуальных вопросов нравственного, общечеловеческого характера [Макарян: 100]. Например, в «Детских вопросах», открывавших один из номеров журнала «Бумеранг», читатель сталкивается с абсолютно взрослым вопросом: «Почему каждая партия считает,
что она одна умная и симпатичная, а все остальные вроде последних учеников?», а вот
проблема иного порядка: «Почему у взрослых эмигрантов есть правые, левые и центральные газеты, а у эмигрантских детей нет ни одного самого простенького журнала?»
[Черный: 105]. В 1927 году писатель ответит на собственный вопрос делом и подготовит
ко дню русской культуры в Париже альманах для юношества «Русская земля».
Следуя за М. Бахтиным, который утверждал, что художник слова должен научиться видеть действительность глазами жанра, мы предполагаем, что именно с помощью
«пограничных» художественно-публицистических жанров Саша Черный осознавал реальность [Бахтин: 454]. В 1904 году впервые дебютировав в житомирской газете «Волынский вестник» в качестве фельетониста, Саша Черный изберет для себя путь журналиста, однако талант автора не мог ограничиться лишь публицистикой, и постепенно он
пробует себя все в новых и новых жанрах. Тем не менее, фельетон и памфлет будут доминировать в прозе писателя. Даже в его сатирических рассказах, написанных в последние
годы жизни, определенно просматриваются черты этих жанров. Закономерно появление
фельетонов и на страницах «Бумеранга», так как именно этот жанр позволял сатирику
активно участвовать в социально-политической жизни общества, вызывать смех и улыбку у читателя, направленные против недостатков современности.
В начале ХХ века жанровая принадлежность фельетона вызвала немало дискуссий.
Жанр, формировавшийся на страницах периодических изданий, имеет как публицистическое, так и художественное начало. Е. Журбина называет его «явлением демократизации печати», указывает на двойственную природу фельетона [Журбина: 105]. С. Морозов, наоборот, полностью отрицает наличие в нем художественного начала: «Фельетон,
перешедший границу художественности, перестает быть фельетоном. Творческая задача
фельетониста – при помощи готовых сочетаний завлечь читателя и умелым перевыключением малой темы в большую, общественного порядка – получить чисто газетный эффект». Эту точку зрения разделяют и другие литературоведы, например, Д. Заславский
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считает, что «раскраска» фельетона остроумием и художественными образами подчинена политическому осмысливанию факта, темы, идеи и является второстепенной, в то
время как основу составляет само осмысление [Заславский: 87]. Как видим, литературоведы приходят к весьма противоречивым выводам о жанровой принадлежности фельетона, однако наиболее удачной представляется позиция Е. Журбиной, которая выделяет
фельетон как особый синкретический жанр, содержащий «в слитом, нерасчлененном состоянии элементы различных жанровых форм» [Журбина: 107].
Такое понимание позволяет отнести ряд текстов «Бумеранга» именно к данному
жанру. Так, произведение «Начало сезона», напечатанное в качестве передовицы одиннадцатого номера журнала, освещает и политическую нестабильность, и отображает
полемику в эмигрантских кругах относительно путей развития русской литературы за
рубежом, и упоминает о культурных тенденциях современности, и в то же время начинается эпиграфом из Библии. Всего лишь на одной печатной странице освещается целый
спектр тем, которые волнуют не только автора двухнедельника, но и всех его читателей.
Например, фельетон «Разговор через десять лет» возвращает нас к излюбленной теме
писателя, к быту его коллег в эмиграции. Достаточно несколько строк , чтобы представить яркие картины повседневной жизни и самого автора, и его ближайшего окружения:
«Раньше мой друг книги зачитывали, а я волну (радио) у соседа перехватываю. Приходите послушать. Недорого возьму» [Черный: 130]. Небольшой объем фельетона позволяет
Саше Черному в присущей ему афористично-лаконичной манере рассуждать обо всем,
делая акценты на каждой из затронутых проблем. Благодаря этим особенностям фельетон становится одним из самых продуктивных жанров писателя.
В доказательство афористичной манеры письма Саши Черного мы на страницах его
журнала находим целые рубрики над названием «Афоризмы профессора Ф.С. Смяткина», «Мудрый совет», «Домашние афоризмы и мысли проф. Ф.С. Смяткина». Известно,
что афоризм – один из древнейших литературных жанров, который отличается лаконичностью и актуален благодаря достижению предельной концентрации смысла и того
контекста, в котором мысль воспринимается читателем. По мнению Л. Успенского, в
афоризме «композиционное и смысловое совершенство достигается через создание художественного образа, в котором заявлена интеллектуальная задача». Смысловой диапазон афоризмов Саши Черного весьма широк, впрочем, он тесно связан с тематикой большинства сатирических произведений, это и политика: «Женщина, увлекающаяся политикой, подобна бешеной канарейке», и отношение к современных авторов к творчеству:
«Лучше камни в почках, чем опечатки в стихах», и, наконец, яркий образ эмиграции,
чьим летописцем считал себя Черный: «Эмигранту не подобает иметь многочисленное
семейство» [Черный: 127]. Острый недостаток средств к существованию значительно
повлиял на быт эмигрантских семей. Такие изречения могли бы составить целый сборник афоризмов профессора «Смяткина», под чьи именем творил на страницах независимого двухнедельника Саша Черный.
Афоризм, как и другие жанры, с которыми экспериментирует в «Бумеранге» писатель, появился в его работах гораздо раньше (в 1911 году изданы «Наивные слова»,
которые обращены к «господам пишущим») и продолжил свое бытование на страницах
более поздних произведений, сформировавшись в отличительную черту авторского стиля, которая присуща практически всем его прозаическим произведениям в независимо386

сти от их жанровой принадлежности.
Наделены этой чертой и самые многочисленные в жанровом соотношении произведения «Бумеранга» - письма и телеграммы. Будучи неотъемлемым признаком периодических изданий, эпистолярные жанры как нельзя лучше дополняли широкую жанровую
палитру журнала. Интересно то, что Саша Черный ранее не работал в жанре «письма»,
очевидно относя его к нелитературным, которые, с точки зрения Ю.Тынянова «сыграв
свою литературную роль, снова становится фактом быта» [Тынянов: 258]. Письма и
телеграммы со всего мира представляют некий срез общества, в котором живет писатель.
Вильно, Рим, Чикаго, Москва оживают в рассказах, воспоминаниях и хрониках авторов
писем. Несомненное преимущество эпистолярных жанров – их бытовизм. Присутствует
он и в письмах, «пришедших» в редакцию двухнедельника. Как нельзя кстати пришелся
этот жанр для детального описания быта и мироощущения эмигрантов: «Умирающий от
тоски в Вильно русский эмигрант среднего ума и образования … желал бы на страницах
«Бумеранга» вступить в переписку с каким-нибудь разбирающимся в современных явлениях парижским эмигрантом» [Черный: 123].
Впрочем, не только быт эмиграции становится ключевой темой посланий из-за границы, но и глубоко небезразличная автору тема большевизма, который коренным образом изменил и уклад, и культуру, и сознание русского человека. Продолжил автор и
борьбу за классическое наследие русской литературы, которую начал еще в 1913 году; в
телеграмме «Нам пишут из Москвы» читаем: «Старую классическую литературу за исключением половины Тана, четверти А.Н. Толстого и полного Оль-Дора – за ненадобностью упразднить» [Черный: 121]. Подобное постановление съезда большевистских писателей Черный умышленно изображает с сарказмом, как и множество других социально-политических изменений в Советской России, идейно и духовно чуждых писателю.
Приведенные выше примеры телеграмм и отрывков из писем указывают на незаурядное
мастерство жанровой стилизации. С максимальной точностью переданы в них особенности бытового письма, трафаретность телеграммного стиля.
Сатирико-юмористическая направленность журнала в журнале «Бумеранг» закономерно повлияла на выбор жанровых форм произведений двухнедельника. Малый
художественно-публицистический жанр фельетона на страницах журнала представлен
немногочисленно, однако он органично дополняет жанровую картину эксперимента.
Стилизация и пародия, выступившие основными средствами создания комического, позволили Саше Черному адаптировать внелитературный текст телеграмм во вполне самостоятельное художественное произведение, тем самым подчеркнув юмористическую
ориентацию журнала. Именно телеграммы и письма корреспондентов и читателей как
традиционный элемент периодических изданий позволили писателю создать стилизованную пародию на журнал сатиры и юмора. Естественно, что эксперимент подобного
рода интересен не только с точки зрения жанровой специфики, но и со стороны тематического наполнения произведений «Бумеранга». Органическое сплетение тем социального, культурного и политического характера указывает на широту проблематики не
только отдельного произведения, но и прозы Саши Черного в целом.
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ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ПОДІЙ ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНСЬКІЙ
ЕМІГРАЦІЙНІЙ ЛІТЕРАТУРІ КРІЗЬ ПРИЗМУ
ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ОБРАЗУ ПРІРВИ
(на матеріалі роману Івана Багряного «Людина біжить над прірвою»)
У статті досліджуються особливості використання образу прірви в українській еміграційній літературі на прикладі роману Івана Багряного, аналізуються особливості зображення письменником образу в екзистенційному осмисленні подій Другої світової війни.
Ключові слова: екзистенціалізм, еміграційна література, гранична ситуація, автобіографічність, образ, роман, художня рецепція.
В статье исследуются особенности использования образа пропасти в украинской
эмиграционной литературе на примере романа Ивана Багряного, анализируются особенности изображения писателем образа в экзистенциальном осмыслении событий
Второй мировой войны.
Ключевые слова: экзистенциализм, эмиграционная литература, пограничная ситуация, автобиографичность, образ, роман, художественная рецепция.
This article analyzes the use of image of the abyss in Ukrainian Émigré literature in the
novel by Ivan Bahrianyi.
Key words: existentialism, emigration literature, the marginal situation, autobiographical,
image, novel, art reception.
Перша та особливо Друга світова війна з організованим фашистами геноцидом виявили разючий брак гуманності в самому фундаменті науково-технічної цивілізації – у
стосунках між людьми. Це спричинило значне поширення екзистенціалізму, що став найпопулярнішою течією думки в Західній Європі в 40-60-х роках ХХ ст. До культурно-історичних передумов становлення екзистенціалізму слід також віднести крах моральних
норм і цінностей у свідомості мільйонів європейців, що відбувся в ХХ ст., поширення в
суспільстві нігілізму, кризу релігійної традиції, справжнє руйнування всіх підвалин, якого ще не знала історія. Індустріальна цивілізація змогла завоювати всю землю, але виявилася неспроможною створити свої стійкі духовні цінності. Тому й зображення людини в
умовах відчуження, соціальних криз і граничних ситуацій стало сутнісною особливістю
проблематики екзистенціальної філософії.
Поняття «граничної ситуації» запровадив у філософію екзистенціаліст К.Ясперс.
Граничними ситуаціями можуть бути смерть, страждання, страх, провина, боротьба.
Така ситуація ставить людину на межу між буттям і небуттям. Опинившись у граничній ситуації, людина, згідно твердження К. Ясперса, звільняється від усіх умовностей,
що раніше стримували її, зовнішніх норм, загальноприйнятих поглядів і таким чином
вперше осягає себе як екзистенцію. За Ж.- П.Сартром, вихід із лещат відчуження мож© Коломієць О.В., 2012
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ливий на шляху «гуманізації» людської «ситуації у світі». Отже, екзистенціалізм, у цьому зв’язку, постає єдиною «справді гуманістичною філософією». Зауважимо, що саме
Ж.-П. Сартр як митець та філософ допоміг жанру філософського роману розкритися та
утвердитися на новому етапі розвитку літератури. На його думку, людина, щоб зробити
вибір, отримати свою свободу, повинна пройти через відчай, тобто повинна опинитись
в «межовій ситуації».
Таким чином, саме філософія екзистенціалізму дала можливість інтерпретації буття
людини в кризових ситуаціях. Екзистенцiалiзм як яскравий прояв нонконформізму став
своєрідною реакцією на духовну кризу, спричинену війнами i стражданнями. У ситуації безнадiйностi й душевної розгубленості заклик екзистенціалістів до людської справжності, до почуття людської гідності став джерелом мужності i моральної стiйкостi.
Одними із характерних екзистенційних образів ХХ століття стають образи прірви,
безодні, що уособлюють ситуацію «граничного існування» людини. Слід нагадати, що
ці образи мають біблійне походження, де персоніфікуються через образ Аваддонни [1].
Суспільні катаклізми ХХ століття зумовили повернення в літературу образів прірви, безодні, що виникають перед людиною, яка опинилася серед глобальних катастроф свого
часу, символізуючи початок можливого Апокаліпсису.
У першій статті цього циклу дослідження «Екзистенційна основа образів прірви,
безодні як осмислення в літературі кризового стану суспільства», вивчаючи причини появи в літературі цих образів, було зроблено висновок: «Звертання письменників світової літератури до образів прірви, безодні розпочалося зі спроби трансформації біблійної
теми боротьби добра і зла, осмислення образу Авадонни – занепалого Ангела, який не
міг повернутися в Рай через свій гріх гордині. Разом із тим, у літературі ХХ століття
знову з’являться образи прірви та безодні як результат осмислення письменниками кризових ознак суспільства ХХ століття [1: 136]». Так, зокрема, в американській літературі
(Дж. Селінджер «Над прірвою в житі») дані образи стали символами економічної кризової ситуації, у якій опинилася країна в період «великої депресії», що зумовило моральні
шукання, паломництво до правди, до свого внутрішнього «я», їх осмислення через призму філософії екзистенціалізму юним героєм, який не може знайти своє місце в суспільстві, представником так званого «втраченого покоління».
Образи прірви та безодні стають характерними і для української літератури ХХ століття, з’явившись у творах про Другу світову війну, що для України уособлюється в «криваву божевільну туманність», стає «життям людства». Тому й тема війни на довгі роки
буде однією із основних тем українського мистецтва.
У згаданій вище статті зазначалося: «В українській літературі ІІ пол. ХХ століття
образи прірви, безодні з’являються у творчості письменників діаспори, зокрема Д. Гуменної та І. Багряного, які, пройшовши через Другу світову війну, у творах автобіографічного характеру змалюють стан людини в межовій ситуації необхідності здійснення
життєвого вибору [1: 136]». Результати дослідження даних образів у творчості Докії
Гуменної оприлюднено в статті «Прірва, безодня як екзистенційні образи української
еміграційної літератури ІІ пол. ХХ століття (на матеріалі роману-хроніки Докії Гуменної
«Хрещатий Яр») [2]».
Метою даного дослідження стане вивчення особливостей використання Іваном Багряним образу прірви як символу ситуації «граничного існування» людини.
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Думка про наявність у творчості письменника екзистенційних мотивів висловлена
дослідниками вже доволі давно (М. Шлемкевич, Т. Марцинюк, Ю. Мариненко, С. Павличко, І. Василишина, Ю. Бондаренко). Одним із творів, що має виражену філософську
основу, став роман письменника «Людина біжить над прірвою». Іван Багряний втілив
екзистенційні ідеї, які полягають, насамперед, у спробах пояснити буття світу крізь призму особистого існування персонажа, а також розкрити проблему збереження національної ідентичності беззахисного народу в тоталітарному світі. Письменник у притаманній
йому манері широко використовує екзистенційні мотиви трагічної невлаштованості людського життя, самотності людини у ворожому абсурдному світі, її приреченості і відчуження.
Головний герой роману молодий українець Максим Колот у воєнний 1943 рік опиняється між двома воюючими арміями – фашистською і радянською. Ці фронти, ніби
сталеві лещата, стискають людину, як піщинку, на полі жорстокої історії, намагаючись
стерти її з лиця землі. Так доля окремої людини стає персоніфікацією долі всієї України,
яку фашистські окупанти намагалися перетворити на власний «життєвий простір» без
корінного населення, а інші, радянські, – на залежну провінцію з правом виселення тих,
хто залишався на окупованій німецькими військами території.
Герої творів Івана Багряного затято доводять собі й іншим силу свого духу, мужність
і витривалість у шаленому «бігові над прірвою», перебуваючи на помежів’ї долі. Їхня
відчайдушна боротьба – виклик системі, для якої вони – «людішкі», «нулі», «пшик» або
ж «дірки від бублика».
Ці герої, крім екзистенційної специфіки, мають і національні особливості. Наприклад, відчуття ворожості світу до людини певної національності людини, комплекс жертви, що характеризується намаганням тоталітарної держави знищити українця не тільки фізично, але, головне, морально зламати його волю. Тобто, світ бачиться суцільною
в’язницею для тіла і духа. Єдиний вихід для українця письменник пропонує в черпанні
сили для боротьби у внутрішньому національному єстві. Бунт української людини проти
жорстокості світу та насильства держави-загарбника зокрема виробляє в ній позитивні
моральні цінності. Бо не можна не змінитися, пройшовши випробування. Це шлях екзистенційного вибору бути Людиною. Національною особливістю розробки образу головного героя є проблема «безгрунтярства». Максим Колот «втратив» Батьківщину, яку
загарбали тоталітарні системи, а з другого боку, втратив своє місце у світі, певність у
житті. Цей подвійний аспект існування призводить українця до зневіри у всьому, а через
неї до розуміння своєї свободи вирішувати питання власного буття, робити вибір, знаходячись над прірвою.
Друга світова війна в романі Івана Багряного «Людина біжить над прірвою» виступає
тлом, тією граничною ситуацією, у яку письменник ставить своїх героїв, щоб показати
свою віру в людину і перемогу гуманістичних принципів. Незважаючи на трагічність
ситуації, головний герой витримує всі свої випробування і ледве живий повертається
додому. Він не втікає на Захід і не гине в боротьбі, а залишається на своїй землі, щоб
ствердити непереможну віру автора в людину – і в цьому є своя ідеологічна заданість
творів Івана Багряного. Художня рецепція Івана Багряного філософії екзистенціалізму
полягає, насамперед, у спробах пояснити буття світу крізь призму особистого існування
персонажа, а також розкрити проблему збереження національної ідентичності в тоталі391

тарному світі відносно беззахисного народу. Письменник у притаманній йому манері
широко використовує екзистенційні мотиви трагічної невлаштованості людського життя,
самотності людини у ворожому абсурдному світі, її приреченості і відчуження. Ця надзвичайна історія «бігу над прірвою» – ціла героїчна сага про надлюдські пригоди людини
в безприкладному єдиноборстві проти ворожих їй сил, у яких вона, на перший погляд,
приречена на загибель; про зухвалий виклик людини цьому світові і про те, як усупереч
усьому, переборюючи найнеймовірніші труднощі й перешкоди, людина таки перемагає.
Таким чином, своєрідність художньої рецепції філософії екзистенціалізму Івана Багряного зумовлюється, перш за все, тим, що він був свідком і безпосереднім учасником
трагічних подій ХХ століття. Природно, що вплив тієї епохи, коли формувалися творчі
задуми автора, знайшов вияв у його мистецькій діяльності. Образ, який було актуалізовано в 40-их рр. ХХ ст., виступив наскрізним в художньому доробку письменника, відображаючи екзистенційні проблеми існування людини в граничних ситуаціях.
Завершуючи роман на оптимістичній ноті, автор прагнув показати читачам шлях
подолання духовної кризи, що її пережив головний герой. Оптимізм Івана Багряного у
вирішенні конфлікту людини і світу виразно відрізняє його від поглядів більшості філософів-екзистенціалістів, для яких характерне песимістичне бачення цієї проблеми.
Іван Багряний звільнив «свій» екзистенціалізм від домінанти трагічності, утверджуючи
свою оптимістичну версію розв’язки конфлікту – гармонізацію людини і світу.
Таким чином, доля України, її терниста дорога на світових історичних шляхах, яка,
за переконанням письменника, в майбутньому виведе з чорної прірви в безсмертя, стає
однією із головних тем творчості Івана Багряного.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИФА О НАПОЛЕОНЕ
В ТВОРЧЕСТВЕ В.В. МАЯКОВСКОГО
У статті стисло аналізується один з варіантів трансформації літературного наполеонівського міфу. Розглядається його рецепція В.В. Маяковським, встановлюються
шляхи подолання сакрального змісту міфологеми Наполеона в контексті творчості поета, виявляються засоби її іронічного зниження та використання для ствердження позиції ліричного героя.
Ключові слова: літературний міф, міфологема надлюдини, сакралізація, іронічне
зниження.
В статье кратко анализируется один из вариантов трансформации литературного наполеоновского мифа. Рассматривается его рецепция В.В. Маяковским, устанавливаются пути преодоления сакрального смысла мифологемы Наполеона в контексте
творчества поэта, выявляются способы ее иронического снижения и использования для
утверждения позиции лирического героя.
Ключевые слова: литературный миф, мифологема сверхчеловека, сакрализация,
ироническое снижение.
The article deals briefly with one of transformation editions of literary Napoleonic myth.
Key words: literature myth, the mythologema of the overman, sacralisation, ironic decrease.
Мифологема Наполеона, организующая в литературе символизма миф о сверхчеловеке, существенно трансформируется в творчестве русского футуризма, в том числе, и
В.В. Маяковского. Его наследие, в последние годы привлекающее к себе все меньше
внимания исследователей, думается, незаслуженно выпало из научного оборота.
Несмотря на декларации, утверждавшие отрыв искусства футуризма от предшествующей ему культуры, оно все же тесно связано с ней, даже если эта связь устанавливается
путем отталкивания или полемики. Цель данной статьи состоит в том, чтобы осмыслить
некоторые особенности трансформации русского литературного наполеоновского мифа
в эстетике футуризма.
Кульминацией процесса сакрализации Наполеона в русской литературе был символизм, который актуализировал романтическую мифологему и наполнил ее новым содержанием. Молодое искусство, сменившее символизм, по-своему реагировало на смыслы, транслируемые предшественниками. Так, обращает на себя внимание почти полное
равнодушие к этой мифологеме у поэтов-акмеистов, а у футуристов процесс развенчания
«старого», чуждого мифа сменяется новым мифотворчеством. В 1915 г. В.В. Маяковский пишет известное стихотворение «Я и Наполеон», в котором лирический герой в
одиночку «бросает вызов» опостылевшей войне. Несмотря на то, что события на полях
сражений развивались драматически – неудачное наступление в Восточной Пруссии, по© Тарарак А.В., 2012
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ражения в Карпатской операции и взятие Перемышля, Великое отступление из Польши
весной 1915 г. – поэт осмысляет их не в конкретных географических координатах, а в соотнесении с наполеоновскими походами. На место мифологемы сверхчеловека Наполеона в его раннем творчестве претендует мифологема нового человека, в центре которой
находится лирическое «я» поэта.
Причем этот прием входит в противоречие с подчеркнутой точностью, например, почтового адреса: «Я живу на Большой Пресне, 36, 24» [3: 99], с сообщения которого начинается стихотворение, и строкой «Идите, сумасшедшие, из России, Польши» [3: 100], в
которой могут прочитываться отголоски последних военных баталий. Поэт опровергает
сакральность ключевых составляющих наполеоновского величия, видит себя на месте
этого овеянного легендами покорителя народов, ставит под сомнение правомерность мифологизации этой личности: «стал под пули / и славится столетий сто» [3: 100].
Так, под Аустерлицем полководец одержал крупную победу в 1805 г. У Маяковского
«я, / сохранивший бесстрашную душу», восклицает: «Это нам последнее солнце – / солнце Аустерлица», потому что «я» – «полководец и больше», «я – Наполеон!»; «сравните:
/ я и – он!» [3: 100]. Еще один мифологизированный факт биографии великого императора – бесстрашное посещение им чумного госпиталя в Яффе в 1799 г. Но это мужество
– ничто в сравнении с тем, как проявляет его лирический герой поэта: «Он раз чуме
приблизился троном, / Смелостью смерть поправ, – / Я каждый день иду к зачумленным
/ По тысячам русских Яфф! [3: 100]. Обратим внимание, как сакральный смысл подвигов Наполеона подчеркивается реминисценцией из Пасхальных песнопений: «Смертью
смерть поправ», относящихся к воскресению Христа. У В.В. Маяковского – к подвигу Наполеона, который смерть попрал «смелостью». Во время сражения в итальянском
городе Арколе в 1796 г. Наполеон рисковал жизнью и чуть не был убит в сражении с
австрийскими войсками. Лирический герой поэта, в отличие от незаслуженно прославленного императора, всего раз подвергшегося опасности на Аркольском мосту, прошел
«тысячу Аркольских мостов». Подвигом он не считает и Египетские походы Наполеона,
поскольку в его «сердце, выжженном, как Египет, / есть тысяча тысяч пирамид!» [3: 101].
Другими словами, «старый» миф о герое и завоевателе не выдерживает сравнения с силой нового человека, готового защищать свой мир от вторжения захватчиков.
Сохранились свидетельства Н. Асеева о том, как В. Маяковский сам читал новое
произведение. «Маяковский стоял в противоположном углу комнаты, с головой, как бы
подчеркнутой линией панели обоев: “Я живу на Большой Пресне... // Место спокойненькое. Тихонькое, Ну? // Кажется – какое мне дело, что где-то в буре-мире // взяли и выдумали войну?” Я знаками отмечаю тогдашние интонации стиха. Начало презрительно
пренебрежительное, с окриком “ну?”. И вдруг на низких нотах, тревожное, как отдаленный гром: “Ночь пришла. Хорошая. Вкрадчивая. И чего это барышни некоторые дрожат,
пугливо поворачивая глаза громадные, как прожекторы?” Гром как-то идет волнами, отпечатываясь на некоторых слогах: “хоро”, “вкра”, “и чего это”, “бары”, “неко”, “жат”,
“вора”, “гро”, “проже” – именно так шли волны голоса. В памяти остались отдельные
строфы, как в выветрившейся надписи веков. “Тебе, орущему: “Разрушу, разрушу!”,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов, я, сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!” И опять “ору”, “разру”, “разру”, “ночь”, “окровав”, “изо”, “я”, “храни”,
“бесстра”, “саю”, “ызов”. Похоже было издали на громкоговоритель, тогда еще не знако394

мый слуху... Прочитав, Маяковский зашагал по комнате. Я начал о чем-то постороннем,
чтобы не впасть в телячий восторг, казавшийся мне граничащим с подобострастием. Маяковский остановился в упор: “А стих – как?” Из тех же соображений я начал вспоминать
его ранее написанные стихи, как бы сравнивая их с этим. Маяковский яростно сверкнул
глазами, загремел: “Да поймите же, что это самое лучшее, что я когда-нибудь написал!
И вообще – последнее всегда самое лучшее!! Самое замечательное, лучше всего написанного в мире! Согласны?” – “Согласен”. – “Ну то-то же, еще бы вы были не согласны!”» [1: 129]. Разумеется, так он думал о каждом следующем произведении, в котором
масштаб личности лирического героя многократно увеличивается за счет использования
специфических средств. Его лирический герой соотносит свою судьбу с возвышением и
горьким концом Наполеона. Во «Флейте-позвоночник» поэт пишет : «Короной кончу? /
Святой Еленой?» [7: 254].
Но позднее сопоставление лирического «я» с прежним мифом идет путем иронического снижения образа Наполеона. Если в этих стихотворениях устанавливается как бы
знак равенства – «я и Наполеон», то в поэме «Облако в штанах» расстояние между ними
увеличивается: лирический герой оказывается выше, а властитель народов – маленьким
и прирученным, уменьшающимся до размеров домашней собачки: «Невероятно себя нарядив, / пойду по земле, / чтоб нравился и жегся, / а впереди, / на цепочке, / Наполеона
поведу, как мопса» [4: 425].
Подобное самоощущение свойственно и лирическому герою Вел. Хлебникова, в бумагах которого, как сообщал Н. Харджиев, сохранился отрывок стихотворения 1917 г.:
«Вырасту, перешагну потоки – стану громаден, / Коснусь Медведицы Большой дубовых
перекладин, / Ее приручу, потом поведу на цепи, / Встану, каким я вам зачем-то даден.
Зарычу / И на подошвах, тоже из слез, / Уйду моею тропой...› [9 : 318]. Можно было бы
предполагать, что близость подобного самоощущения лирического героя объясняется
влиянием («впереди, / на цепочке, / Наполеона поведу» и «Ее приручу, потом поведу на
цепи»). Возможно, это и так.
Но представление о себе как о величественном и великолепном, которому подвластно все, как и великому завоевателю, характерно и для лирики И. Северянина. В «Поэзе
возмездия» (1914) он пишет: «…И я всемирно знаменит! / То было в девятьсот девятом…
/ Но до двенадцатого – дым / Все стлался по местам, объятым / Моим пожаром золотым.
/ Возгрянул век Наполеона / (Век – это громогласных дел!) <…> / Я – гениальный корсиканец! / Я – возрожденный Бонапарт! / На острова Святой Елены / Мне не угрозен
небосклон: <…> / Извечно странствуя с талантом / На плоской лосскости земной, / Был
Карлом Смелым, был я Дантом, / Наполеоном – и собой» [8: 169]. Свое время поэт сравнивает с эпохой императора, а его лирической герой такой же сильный, могущественный
и прекрасный, как и у В. Маяковского, и переживает перевоплощения в самых великих
героев. Но если у И. Северянина эксплуатируется «старый» миф о покорителе народов
(я как «возрожденный Бонапарт»), то у В. Маяковского он развенчивается и иронически
снижается. Средством для этого является полемика с одним из создателей русского литературного наполеоновского мифа М.Ю. Лермонтовым.
В поэме «Хорошо» В. Маяковский разворачивает картину назревания революции и, в
частности, создает образ Керенского, который неожиданно оказался в царских покоях, и
«голова присяжного поверенного кружится» [5: 363]: «Глаза у него бонопартьи / и цвета
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защитного френч» [5: 363]. Керенский «сам опьянен своей славой» [5: 363], «сам себя
уверенно / назначает – то военным, то юстиции, то каким-нибудь еще министром» [5:
364]. Поэт вводит в текст поэмы отрывочные реплики Керенского, лихорадочно отдающего приказания, выкрикивающего, спрашивающего, призывающего и пр. [5: 364 – 365].
Этот образ подражающего Наполеону премьер-министра Временного правительства
построен на ритмико-тематической близости лермонтовскому «Воздушному кораблю»:
«на нем треугольная шляпа / И серый походный сюртук…» [2: 193]. У Бонапарта, восставшего из гроба, «очи пылают огнем», он «смело и прямо идет», «соратников кличет»,
«маршалов грозно зовет», «сердито он взад и вперед / По тихому берегу ходит / и снова
он громко зовет» [2: 193 – 194]. Ср. у Маяковского: «И вновь возвращается сказанув, /
ворочать дела и вертеть казну» [5: 364]. Величественный образ императора, который в
каждую годовщину своей смерти встает к рулю воздушного корабля, снижается до образа «вертлявого пострела» [5: 362].
Подтверждением этого может быть и углубление образа в «героической меломиме»
«Москва горит (1905 год)» обеих редакций. Ремарка: «Керенский – рыжий – вскакивает
по ступенькам, проныривая сквозь обруч. Открывает дворцовые ворота. Под балдахином
кровать. Посредине бюст Наполеона. Керенский охаживает Наполеона, копируя фигуру.
Устав, валится на царицыну кровать» [6: 158]. В черновых вариантах первой редакции
сохранились строки, которые автор снял при переработке пьесы: «Мраморный Наполеон показывает кукиш // Наполеон показывает кукиш Керенскому». Наверное, личность
Керенского вызывала у него особенное отвращение, раз он возвращался к этому образу
несколько раз и делал его сатирическим. Средством для этого стал «развенчанный» Наполеон.
В своем позднем творчестве В.В. Маяковский не возвращался к имени покорителя
народов. Можно сказать, что итог преодолению сакрального смысла наполеоновского
мифа положил В. Шершеневич. В стихотворении «Слова пораженья» (1923) он писал:
«Свободе мы несем дары и благовонья, / Победой кормим мы грядущую молву. / И мило
нам валов огромных бушеванье / Победе песни, но для пораженья / Презрительно мы
скупы на слова. / Татарский хан/ Русь некогда схватил в охапку, / Гарцуя гривою знамен,
– Но через век засосан был он топкой / Российскою покорностью долин. / А ставленник
судьбы, Наполеон, / Сохою войн вспахавший время оно, – / Ведь заморозили посев кремлевские буруны. / Из всех посеянных семян / Одно взошло: гранит святой Елены. / Валам
судьба рассыпаться в дрожаньи, / С одышкой добежать к пустынным берегам / И гибнуть
с пеной слез дано другим. / Победы нет! И горечь пораженья / Победой лицемерно мы
зовем» [10: 69]. В. Шершеневич не только с горечью осмысливает иронию истории, но
и окружающую его действительность. К В.В. Маяковскому это осознание пришло несколько позднее.
Развенчание наполеоновского мифа в его романтическом и неоромантическом варианте шло в русле общей эстетики футуризма, но без предшествующей литературы, в
которой устоялись определенные и хорошо внятные поэту смыслы, это было бы невозможно. Сакральный смысл наполеоновского мифа («славится столетий сто») давал ему
возможность опереться на него и стать вровень, а то и превзойти масштабом личности
лирического героя, его возможностями в преобразовании нового мира. Можно говорить,
что в своем понимании В.В. Маяковский оказался ближе к Л.Н. Толстому, видевшего в
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Наполеоне посредственность и выскочку. Не случайно такими чертами был наделен ненавистный поэту премьер-министр Временного правительства.
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Рецепція сонетів Едмунда Спенсера в дзеркалі фемінізму
Досліджується рецепція спенсерознавчого дискурсу крізь призму літературно-критичного напряму фемінізму. Простежуються магістральні критичні підходи до сонетарію “Аморетті” та “Епітілама” Е. Спенсера.
Ключові слова: спенсерознавство, сонети, рецепція, Ренесанс, фемінізм.
Исследуется рецепция спенсероведческого дискурса сквозь призму литературнокритического направления феминизма. Прослеживаются магистральные критические
подходы к сонетному наследию Э. Спенсера.
Ключевые слова: спенсероведение, сонеты, рецепция, Ренессанс, феминизм.
The article examines Spenser scholarship discourse through the prism of literary critical
trend of Feminism. The main critical approaches to E. Spenser`s sonnet heritage are studied.
Key words: Spenser scholarship, sonnets, reception, Renaissance, Feminism.
Феміністична гілка літературознавства поєднує розмаїття методологічних підходів
до вивчення поезії ренесансу і головним чином зосереджує увагу на гендерній ролі жінки в соціумі та культурі. Фемінізм робить свій важливий внесок у реконструкцію гуманістичної ідеології. Так, в літературі фемінізм має справу з дискурсом статі та апелює
до універсальної сутності людини та духу, обумовленої соціоісторичними, культурними, етичними та гендерними особливостями. Центром уваги представників фемінізму
є бінарні опозиції: selfhood = male – otherness = female. На думку Сімони де Бовуар та
Жака Деріда, система цінностей завжди обертається навколо них. Жінка, яка асоціюється
ними з природою, а не культурою, на думку феміністів, мала вибороти своє право бути
особистістю в патріархальному суспільстві.
Жінки, як і природа, традиційно вважались джерелом натхнення, і тому, роль жінки
– матері етимологічно пов’язана з матеріальним світом природи.
Перша хвиля феміністичної літературної критики Ренесансу 50-60 років ХІХ сторіччя
вивчала жіночі образи в літературі, акцентуючи увагу на сімейних взаєминах, зосереджувала увагу на мудрості жінки та приховувала вплив відсутності жінки або матері. Відомий
ренесансознавець Стівен Оргел (Stephen Orgel) коментує прихильність сучасної чоловічої
критики таким чином: “Як чоловіки ми звикли мати впевненість в тому, що ми можемо
успішно конкурувати зі своїми батьками, або навіть перевершити їх; але зараз ми маємо
знати, що наші втрачені матері повернуться” [14: 52]. На той час історичного розвитку суспільства феміністична критика була зосереджена на вивченні жіночої ролі, що локалізувалася в сім’ї. Сучасні ж представники фемінізму, керуючись ідеями психоаналітичної теорії,
намагаються довести, наскільки пагубною та примітивною є культурна асоціація природи
з жінкою, якій Зігмунд Фройд присвятив свою працю “Незадоволення культурою”.
Представниці французького фемінізму Люс Ірігарей, Елен Сіксу (Helene Cixous),
Моніка Виттіг (Monique Wittig) та інші закликають до вкрай обережного використання
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лібідо в західному соціумі. Представниці англо-американської феміністської критики,
такі як Джулієт Мітчел (книга “Психоаналіз і фемінізм” (1974)), а услід за нею Ненсі
Чодоров (“Відтворення материнства”, 1978), Дороті Діннерстайн (“Сирена і Мінотавр”,
1977), есе Мелані Кляйн запропонували новий тип психоаналітичного мислення – феміністський, що заперечував втішну роль сім’ї в житті жінки і, більш того, навіть підкреслював згубний вплив сім’ї на розвиток жіночої індивідуальності.
Представниця американського фемінізму Енн Розалінд Джонс (Ann Rosalind Jones)
стверджує, що петраркіанська поезія є частиною гендерного дискурсу. “Жінка, яка аналізує свої страждання під час відсутності її коханого, за петраркізмом змінює взаємовідносини закоханих в стані розлуки. Відстань та мовчання дами призводить до загострення
болю, страждань очікування, в яких і народжується петраркіанська поезія. Говорити як
жінка в таких дискурсах – значить заперечувати жіноче призначення: непрозора мета,
до якої звернений чоловічий погляд, чоловіче уславлення жіночої краси та мистецтва
зваблення” [9: 136].
На думку представниці феміністської течії Люс Ірігарей (Luce Irigaray), петрарківський дискурс є по своїй суті “фалоцетричним” [6: 50]. Вона вважає, що суб’єктність
притаманна чоловікові і спирається на гуманістичну систему цінностей західної цивілізації. Така позиція є домінантною у фемінізмі. Цей погляд мав значний вплив на рецепцію творів Ренесансу, який часто розглядався як бурхливий процес соціального розвитку.
Поняття “чоловік як присутність” і “жінка як відсутність” розглядається ще в Арістотелівській “Метафізиці”. Постмодерністські вчені радикально критикують дискурси, що
проголошують на Заході домінуючу чоловічу ідентичність. Аналіз сонетів поетів-єлизаветинців, запропонований Люс Ірігарей, виходить з традиційного погляду на жінку як
“феномен відсутності”.
Вважається, що жінка в патріархальному суспільстві майже не має власного вибору. Ії доля – бути дружиною та матір’ю. Це її священна роль, й іншої просто не існує.
Якщо вона займає іншу позицію, то за рахунок профанації своєї сексуальності. Як жінка
та матір вона заперечує свою відмінність та тяжіє до того, що психоаналіз ідентифікує
як “закон тотожності”. “Інший” присвоюється “Я”: така сама сексуальність, той самий
дискурс, та сама економія, така сама репрезентація, таке саме походження – жінка ж дозволяє повторення того самого, незважаючи на свою відмінність, і чоловік використовує
її для того, щоб ствердити себе і підтвердити структури, що визначають його.
Отже ми доходимо певного висновку: участь у суб’єктності зазвичай не належить
жінці, але, як відомо, з кожного правила є винятки, і одним з найпоказовіших є сама
королева Єлизавета, яка значною мірою вплинула на культуру Ренесансу. Згідно з інтерпретацією представників Нового історизму саме вона є прототипом дами сонетів Спенсера та ліричної героїні цілого корпусу текстів “Королеви фей”. Образ королеви фігурує
в дискусіях про двір та придворне життя як центральний та відповідає текстуальності
свого часу. Слід зазначити, що саме Єлизаветі присвячена ціла низка сучасних феміністичних досліджень, перш за все, через її біологічну стать, і по-друге через її мистецтво
маніпулювати гендером.
Королева Єлизавета намагалася пом’якшити амбівалентне ставлення до неї її радників та придворних тим, що наголошувала на своєму шлюбі з королівством та служінні
йому, посвяті себе імперії, в якості дружини та матері своїм дітям.
399

Представник “нового історизму” Луїс Монтроуз звернув увагу на еротичність королеви – як дівочу, так і материнську, що в рівній мірі слугувала безлічі нових фантазій
підданих Єлизавети. Тому феміністська критика вбачає в ній жінку, яка заради свого особистого самовираження знехтувала деспотичною обмеженістю сім’ї.
Для низки науковців домінанта успіху Єлизавети крилася в її вправному маніпулюванні шлюбом, яке вона використовувала по відношенню до бюрократів, що допомагали
їй укріпляти владу, а також до аристократії, яка завжди виступала загрозою для корони.
Єлизавета, з одного боку, використовувала інститут сім’ї як символ, здатний прихилити до неї народ, а, з другого боку, буквально запрошувала багатьох зарубіжних гостей,
начебто пропонуючи їм можливість отримати її королівську руку, яку вона так ніколи
нікому і не віддала.
Королева Єлизавета разом з її придворними зображується палкою прихильницею
Петрарки. Придворні природно захоплювалися молодою, привабливою жінкою – королевою та кокетували з нею. Парадоксальним чином секс, створюючи певну проблему
для королеви, сам по собі вирішував її до того часу, поки королівство не досягло апогею
свого розвитку. Молоді і старі чоловіки були закохані в королеву і несли монаршу службу
на емоційному підйомі, якого потребувала королева. Геній Єлизавети піднявся до високої
та майстерної гри – маніпулювання гендером. Критик Мері Томас Крейн (Mary Thomas
Crane) помітила, що на багатьох зображеннях Єлизавета – статична фігура, яка втілює
в собі “пасивний символ влади” [1: 4]. Як і холодна, черства дама Петрарки, Єлизавета
вписується в текстуальність епохи. Придворні поети зобразили її втіленням петраркіанського пасторального та придворного ідеалу.
Питання щодо політичного дискурсу королеви залишається відкритим. Багато вчених вважають, що королева не боролася за те, щоб підтримувати свою владу. Її дівочість
виділяла її з-поміж багатьох жінок і дозволяла зберегти свою незалежність в той час, як
потужний емоційний потенціал образів матері та жінки проявляв себе через уявне бачення себе саме такою. Але її особистість була справжньою ідентичністю самодержавної
правительки. Королева Єлизавета змогла втілити свою головну публічну ідентичність
по-чоловічому. Для Алісон Хейш (Allison Heisch) “кар’єра Єлизавети була почесною та
чоловічою і підтримувала традиційну патріархальну систему. Ії постать була поза сексом, піднесена та трансформована у фігуру, що стоїть над усіма в ієрархії влади та зовсім
не схожа на інших жінок” [5: 54].
Слід зазначити, що дослідження рецепції сонетарію Е. Спенсера вимагає розгляду
“Аморетті та Епіталама” у критичному контексті поетичного простору єлизаветинської
доби та порівняння/протиставлення його у певних аспектах з сонетарієм Філіпа Сідні
“Астрофіл та Стелла”, який був першим сонетним циклом доби англійського Ренесансу.
У петраркіанській ліриці формуються два концепти жіночності. Яскравим прикладом слугує образ Стелли Філіпа Сідні, який виступає, з одного боку, як образ принцеси, а
з іншого – як особа жіночої статі, що є дияволом, злочинцем та “дорогим вбивцею”. Дама
благоговійних сонетів Спенсера представлена як левиця, тиран, тигриця, хоча, водночас,
вона є ангелом, що веде душу ліричного героя до Бога. В дискусіях літературознавців
про роль жінки в поезії Ренесансу немає згоди щодо профанації та святості жінки. Поняття “жінки” залежить від суб’єктивного ставлення до категорій, пов’язаних з нею –
природи, підсвідомості, інтуїції.
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Дж. Лівер протиставляє жіночність розуму, цивілізації, прогресу, порядку і таке інше.
Літературознавець виокремлює “Аморетті” серед інших сонетних циклів XVI ст. як збірку сонетів, яка відображує латинський світогляд. Лівер розглядає примирення ліричного
героя з зовнішнім світом жінки та природи під іншим кутом зору, відмінним від його
сучасників. Критика К. Льюїса (C. Lewis) базується на тому, що за “іншого” приймають жінку. Для нього “Аморетті та Епіталама” – відкриття присутності через саму особу
реальної жінки – коханої ліричного героя і шлюбу з нею. Е. Спенсер – великий геній і
творець англійського гімну, заперечує “фальшивого купідона, що слугував куртуазному
коханню – традиції “ввічливої” або “високої” подружньої зради, яка була піднесена до
статусу мистецтва, починаючи з часів Овідія” [11: 33].
В “Аморетті” Спенсера жінка виступає в ролі “іншого”, але в іншому сенсі: торжествує поєднання жінки з природою, що символізує родючість та відтворення, і тому жінка піднесена в ролі, пов’язаній з цим – дружина, потенційна матір. К. Льюїс залишається
найбільш красномовним тлумачем спенсерової алегорії кохання.
Християнський шлюб виконує місію подолання протиріччя між природою та культурою Логосу. Особисті інтимні стосунки між мовцем та його коханою мають перейти на
новий рівень законів, прийнятих в ортодоксальному соціумі.
Образ Лаури у Петрарки перетворюється на святу, що є невичерпним джерелом духовності. Взаємовідносини Петрарки з Лаурою ніколи не були вульгаризовані сексуальністю. Астрофілова позиція подібна до Петрарківської, хоча сексуальне бажання його
ліричного героя ніколи не було знеславлене, але постійно перебувало в стані фрустрації, перетворюючись на поганське по відношенню до раціо та морального обов’язку.
Е. Спенсер поєднує матеріальний та духовний плани, додаючи гімн до сонетарію, тим
самим змінює вектор сприйняття цнотливості, зображуючи жінку радше як необхідну
чоловікові, ніж ворожу йому.
Величезна кількість критичних досліджень присвячена доведенню думки, що
Е. Спенсер переписує петраркізм та відкриває новий горизонт бачення людських інтимних стосунків, які базуються на зміні гендерних акцентів. Так, О. Б. Хардісон (O. B.
Hardison) відзначає сонетарій Спенсера як унікальний серед усіх сонетних циклів XVI
ст., через те, що він є гімном щасливому коханню. Багато вчених продовжують працювати
у напрямі традицій К. Льюїса, розгортаючи естетичну цінність єдності та непорушності християнського шлюбу. Шарлотта Томпсон (Charlotte Thompson) зауважує: “Спенсер
створив таку історію кохання, що повторюється і певним чином єднає три пласти: земний, небесний та ідеальний” [16: 277]. Система аналогій тяжіє до об’єднання цих пластів
в один: малі тимчасові аморетті (amoretti – закоханості) ведуть до вічної любові до Бога.
Прихована єдність Спенсера асоціюється з вірністю правителю-творцю усього створеного світу. Цим, на наш погляд, досягається створення досконалого артефакту. Е. Спенсер
запрошує читача стояти поруч і насолоджуватись не його особистим почуттям до його
нареченої Єлизавети, а віддзеркаленням найвищого почуття любові, яке йому особисто
судилося пережити і втілити в поезії. Поет звертається не лише до коханої, але й до всіх
людей, запрошуючи розділити його радість та долучитися до його “неземного щастя”.
Вільям Джонсон (William Johnson) розглядає “Аморетті” Е. Спенсера як єдину літургійну структуру і пропонує бачити в ній “любов” та “жінку”, що посідають другорядне
місце по відношенню до вищих форм закоханості. Любов, про яку пише поет, є “мета401

форичною презентацією християнської людської любові до самого Бога-Христа” [8: 55].
Пітер Камінгс (Peter Cummings) ідентифікує алегорію любові в “Аморетті” як “кохання між чоловіком та жінкою з вишуканою метафорою, в якій особливий чоловік та
особлива жінка перетворюються на ідеальних” [2: 165].
Літературознавець Ліза Клейн (Lisa Klein), вивчаючи теми смирення, підкореності
та полону, знаходить в “Аморетті” схожу алегорію. “Слова “листок”, “життя”, “любов”
повторюються весь час та звучать лейтмотивом сонетарію, який є унікальним, тому що
надає нову роль жінці – право жінки на вибір та залежність чоловіка від її прихильності.
Для багатьох критиків єдність теми “Аморетті” в кінцевому рахунку є алегорією єдності
з Богом” [10]. До протестантських гуманістів єдність досягалась в священному моногамному шлюбі і включала в себе перегляд ставлення до цнотливості, яка раніше розглядалась як джерело чеснот і започатковувала аскетичне життя. Сучасні критики вважають “Аморетті” суперечливим та загадковим дискурсом шлюбу, що має багато варіантів
інтерпретації.
Астрофіла, ліричного героя сонетів Сідні, часто звинувачують в егоїстичному, та,
навіть, “споживацькому” відношенні до жіночого образу Стелли. Його самоствердження
сприймають як дію символічного насильства. З такої позиції “Інший” (жіночий образ)
використовується як засіб (інструмент) самовдосконалення, тим самим нівелюється унікальність особистості жінки та заперечується жіночність як така. Однак, на противагу ліричному герою Ф. Сідні, у Спенсера “Інший” сприймається як мета, як активний суб’єкт
взаємовідносин. У нього жіночий образ сповнюється змістом, наділяється творчою енергією, яка у взаємодії з “Я” (ліричного героя) породжує синергію кохання, що віддзеркалює дуальність англійської душі та привносить вище розуміння любові. /“You frame
my thoughts and fashion me within” (“Аморетті” 8.9). Відкривається новий обрій бачення
людських відносин, що базуються на християнському світосприйнятті.
І тому в дискусіях фемінізму щодо дискурсу шлюбу акцентується увага на дискурсі людини як такої. Щодо соціальних змін, багато істориків, антропологів, соціологів
констатують укріплення патріархату в епоху Відродження. Столиця починає ставати
величезним джерелом доходу під час становлення буржуазного суспільства і, відповідно, змінюється гендерна роль жінки. Місце дії з дому переходить до робочих місць. У
Ренесансі формуються нові умови буржуазної сім’ї, і тому, жінка вимушена залишатися вдома, її робота асоціюється радше з материнством та споживанням, ніж з виробництвом. Джон Келлі у важливому есе 1977 року “Чи був Ренесанс у жінок?” дає негативну
відповідь. Ряд вчених-феміністів демістифікували сім’ю та досліджували ступінь соціальності сім’ї як інституту суспільства. На їхню думку, протягом останніх чотирьохсот
років сім’я служила класовим інтересам патріархального суспільства. Очевидним є той
факт, що сонети Спенсера не викликають значного інтересу у представників фемінізму.
На думку Стіва Девіса (Stevie Davies), Спенсер, здається, “використовує образ “Іншого”
– не як чужого антиестетичного, але як швидкоплинне відображення роздумів та станів
душі ліричного героя” [3: 41]. Для багатьох психоаналітиків та феміністів, як зазначає
Джейн Галлоп (Jane Gallop) в праці “Зваблення дочки: фемінізм та психоаналіз” (“The
Daughter’s Seduction: Feminism and Psychoanalysis”, 1982), у соціумі зводиться до ролі
матері: “Сама система зваблює жінок, а сім’я розглядається як можливість захисту, харчування та участі чоловіка в гендерному дискурсі людини, який автоматично виключає
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жінку” [4]. Л. Ірігарей у своєму дослідженні “This Sex Which is Not One” безкомпромісно
заявляє: “Сім’я завжди була особливим привілейованим місцем жіночої експлуатації”
[7: 142]. Життя в сім’ї з домінуючою роллю батька та чоловіка в світі свідчить про пригнічення жінки та її індивідуальності. Матриця жінки тоді розглядалась як така, що мала
подвійний характер – “сексуальний і соціальний одночасно”. З огляду на це, спенсерівська концепція шлюбу виступає свідомою та штучно створеною. Все залежить від жіночої відповіді та її бажання відображати чоловіче життя та виконувати класичну роль у
патріархальному устрої суспільства.
Літературознавець Алан Сінфільд (Alan Sinfield) також досліджує тему полону та
підкорення в “Аморетті”. Він звертає увагу на те, що дама “Аморетті” сприймає взаємне
подружнє кохання як новий захоплюючий зв’язок. Ліричний герой в сонеті 67 порівнює
себе з мисливцем, який після виснажливого полювання врешті решт знаходить свого
“оленя”, який повертається до нього дуже втомленим, сам і з доброї волі. “Ми можемо
бути впевнені в тому, що ліричний герой Спенсера не буде погано ставитися до благородної полоненої тварини, але презентує різкий перехід від романтичного захоплення її
небесною красою до подружнього ідеалу взаємного бажання. Е. Спенсер жонглює трьома типами взаємовідносин – романтичним, взаємним та патріархальним, і не може примирити їх між собою” [15: 41].
Образ Стелли Ф. Сідні, за феміністичною критикою, був схожим на королеву Єлизавету – красиву, розумну жінку, впевненого політика, що користувалась великим авторитетом та повагою сучасників. Алан Сінфільд вихваляє самовпевненість Стелли та вказує
на її чоловічу суб’єктність, яку вчений порівнює з суб’єктністю Єлизавети. Поети-єлизаветинці вбачали в королеві ”особливий вид посвяти”, який Стелла Ф. Сідні втілила в
поезії. Те, що захоплює ліричного героя Спенсера, засмучує Астрофіла Сідні. Стелла
постає вчителем та впливає на Астрофіла – розгубленого чоловіка, що засуджує себе. В
чоловічих параметрах літературної традиції петраркізму Стелла – певний політичний
ідеал для феміністів.
На противагу Стеллі голос Дами “Аморетті” звучить дуже рідко. Освітня функція,
виконувана жінкою, звичайно дарована їй природою, а не завойована.
Для поетів – співців куртуазного кохання та для модерністів і Нових істориків найважливішими є значення жінки в несімейних відносинах. Саме тут владний, войовничий
образ індивідуальної жінки, такий як образ королеви Єлизавети, розглядається Новими
критиками та Новими істориками у ракурсі війни з часом, з протилежною статтю за політичну гегемонію, що і викликає найбільший інтерес.
Дама “Аморетті” – “тип Едемського неба, невловимий образ щастя – гавань сімейної
ідилії, в якій поет може знайти надійний спокій” [цит. за 12: 103].Саме вона являє собою
індивідуальність, найбільш привабливу для сучасних феміністичних критиків. Артур
Маротті (Arthur Marotti) розглядає ліричну героїню “Аморетті” не як матір-годівницю,
а як образ жінки, який розкривається в трьох іпостасях Єлизавети, що складаються з
трьох жінок, котрим судилося бути в житті Спенсера: “Ці три жінки уславлені поетом за
ті дари, які вони принесли поетові: перша – його мати – за народження, друга – королева Єлизавета – за соціальний престиж та економічну підтримку, і третя – наречена – за
благородну любов” [13: 405]. Уявлення про неабиякий вплив на ліричного героя закладена в основу усіх трьох взаємовідносин. Тут чітко виокремлюється бажання чоловічої
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суб’єктності – головного протиріччя з позиції фемінізму. Аналіз феміністів базується на
необтяженому індивідуалізмі як вищому символі і знаходить “шляхетний тип” куртуазного кохання, втілений в гімні “Епіталама”, присвяченому коханій. Куртуазне кохання
завжди приваблювало критиків ХХ ст.; вони могли доволі ефективно реконструювати
його академічну елітарність в контексті ностальгічного діалогу. Немає більш сильного обвинувачення суспільства, ніж феміністична деконструкція культури, або бажання
втекти з сім’ї, яке деякі феміністи підтримують і сьогодні. Літературознавець Л. Трілінг
(L. Trilling) стверджує: “…відчуття незалежності та усвідомлення себе особистістю посилюється під впливом зустрічі людини зі справжніми витворами мистецтва та піднімає
її на вищий щабель буття” [17: 60]. Феміністи не менш, ніж інші, схильні тікати від буржуазного світу в мистецтво та кохання.
Виходячи з вищесказаного, можна дійти висновку, що рецепція спенсерознавчого
дискурсу крізь призму літературно-критичного напряму фемінізму має на увазі різновекторні критичні підходи до сонетарію “Аморетті” та “Епітілама” Е. Спенсера. Магістральним є сприйняття спенсерівської концепції шлюбу як суперечливого та загадкового дискурсу, що має багато планів інтерпретації.
На наш погляд, Е. Спенсер створив новий тип ліричної героїні, відмінний від петрарківського. Поет зображує жінку як особистість, що мала право на свою ідентичність і,
відповідно, втілювала сучасні феміністичні ідеали, тим самим примиряючи патріархальну та матріархальну системи й презентуючи чоловічу суб’єктність як таку, що сприяє
жіночому самоствердженню.
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ИМЯ И ЕГО ФУНКЦИИ В ЛИРИКЕ А. С. КУШНЕРА
Стаття присвячена вивченню імен передусім російських поетів і письменників
(Пушкін, Фет, Тютчев, Достоєвський, Толстой, Блок, Ахматова, Мандельштам, Йосиф
Бродський та інші), що домінують в ліриці Кушнера; осмисленню вибору того чи іншого
імені поетом та способу їх включення в ліричний текст; студії ідейно-композиційної
функції імені в тексті.
Ключові слова: ім’я, традиція, функція, стиль, художній світ.
Статья посвящена выявлению имён, в первую очередь русских поэтов и писателей
(Пушкин, Фет, Тютчев, Достоевский, Толстой, Блок, Ахматова, Мандельштам, Иосиф
Бродский и другие), доминирующих в лирике Кушнера; осмыслению выбора поэтом
того ли иного имени; способу включения в лирический текст; идейно-композиционная
функция имени в тексте.
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The article deals with distinguishing first and foremost names of Russian poets and writers
(Pushkin, Fet, Tutchev, Dostoevsky, Tolstoy, Block, Akhmatova, Mandelstam, Joseph Brodsky
and others) dominant in Kushner’s poems as well as comprehension of the poet’s choice of
the names, their mode of embedding in the lyric text and finally ideological and compositional
functions of the name in the text.
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В русской культуре имя – это личное название человека, даваемое при рождении,
фамилия – имя родовое. Однако в поэзии XIX - XXI веков сформировалась устойчивая
тенденция, когда фамилия приравнена к поименованию поэта, о чём так образно сказал Александр Блок: «Весёлое имя – Пушкин». Наш современник Александр Кушнер в
стихотворении «По одному поводу», принимая такое понимание поэтического имени,
утверждает: «Фамилией новый поэт приходит…».1 [1: 613). Талантливый исследователь поэзии Блока С.Б. Бураго точно заметил: «Когда мы произносим слова «Пушкин»,
«Блок», за словами этими стоит нерасчленённый и нерасчленимый образ художника.
Когда читаем поэта или о поэте, этот образ уточняется, усложняется, может быть, но не
теряет своей цельности. Такой цельный образ художника - часто веха в истории национальной и мировой культуры».2 [2: 227].
В поэтическом мире русских лириков фамилия писателя отождествляется по сути с
именем как символическим культурным, литературным знаком, символом, лексико-семантическая формула которого разворачивается в движении всех смыслов: имя как воплощение облика поэта и его сущности; квинтэссенция личности и судьбы; связи поэта
с окружающим миром.
А. С. Кушнер - поэт знаковый для России, Иосиф Бродский так писал о нём: «Александр Кушнер – один из лучших лирических поэтов XX века, и его имени суждено стоять
в ряду имён, дорогих сердцу всякого, чей родной язык –русский».3[3: 5.] Творчество поэта зиждется на мощном фундаменте мировой культуры, поэтому насыщено именами,
фамилиями выдающихся личностей, можно назвать не только русские, но имена западно-европейских, восточных философов, государственных деятелей, писателей, композиторов, живописцев.
Наследуя традиции русской классической поэзии, он делает в собственной лирике
имя (фамилию) поэта и – шире - художника устойчивым знаком его именной сущности
и судьбы.
Кушнер исповедует высокое отношение к Слову. Генезис такого отношения заложен
в сознании человека, живущего в России, высоким пониманием Слова, которое идёт от
Евангелия (ещё в начале XX поэт Николай Гумилёв воплотил евангельскую истину в
своём знаменитом стихотворении «Слово»: «И в Евангелии от Иоанна сказано, что Слово – это Бог». 4 [4: 2 58.].
Поэзия А.С. Кушнера - подтверждение аксиоматического суждения о роли художественного творчества как особого способа познания и освоения действительности, где
поэту с его «авторским способом воспроизведения и организации мира» принадлежит
очень важная роль. «Поэт – это человек, постоянно занятый выпытыванием у жизни её
смысла, но в особой поэтической, а не рассудочной, логической форме», - так лаконично
и точно А.С. Кушнер определяет сущность предназначение поэта с точки зрения философии.5 [5: 13]
Он ощущает и огромные «креативные» возможности использования «чужого» имени в собственном поэтическом творчестве. «Чужое» имя в его лирике, при всём многообразии и неоднозначности смыслов и функций, - способ выявления эстетического кредо
поэта, вместе с тем это и ключ постижения духовного богатства русской культуры, и
функциональная возможность переклички современности с прошлым. Фамилии писателя «прирастают» к имени, образу, художественному миру личности, в них есть даже
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звуковая характеристика конкретного лица. При этом поэтическое имя ассоциируется
с различными темами: пристальное внимание к миру земному и очень предметному,
трансформирующееся в философское осмыслению бытия; отношение к поэтическому
слову и современному состоянию поэзии; трагическая судьба поэта в России и т.д.
Особое место среди цитируемых имён в лирике Кушнера принадлежит русскому
гению – Александру Пушкину, затем следует назвать имена Державина, Лермонтова и
Тютчева, Толстого и Достоевского и других классиков. Безусловны имена поэтов XX
века – Блок, Ахматова и Цветаева, Пастернак и Мандельштам, наконец, современники,
прежде всего Иосиф Бродский.
Знаковое в лирике имя Пушкина, его явление подтверждает верное суждение О.
Мандельштама о том, что «оно остается постоянной величиной, критерием единства национальной культуры.6 [6: 120]
Кушнер, благодаря цитате или аллюзии, «читает» Пушкина через посредство Тютчева, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама и заставляет сделать открытие самого
читателя. Пушкинская цитата «летучая гряда» из известного стихотворения послужила
названием одной из книг Кушнера («Летучая гряда» - СПб., 2000), интерпретирована
она в стихотворении «Гряда, которую с тех пор назвать летучей мы рады…». [1:580].
Стихотворение предполагает не только узнавание хрестоматийного текста и имени А.С.
Пушкина. Оно помогает передать ту степень высоты поэзии, её значимость, которая для
верующего человека сопоставима только с молитвой. Концовка стихотворения структурирована на аллюзии лейтмотивного фетовского образа огня,который обладает семантически - художественной многозначительностью: огня страсти и любви, но и огня – творческого горения, «огня, что просиял над целым мирозданьем и вдаль зовёт, и манит уходя».7
[7: 243]. Стихотворение заключается философским аккордом, равным по силе воздействия
на человека поэтического слова и слова молитвы: это мотив единства миров, в которых
«Огонь и есть огонь, и вряд ли за могилой//Отличен тот огонь от этого огня». [1: 580]
Наследуя пушкинскую традицию, Александр Кушнер вбирает в сердце весь мир в
художественных образах и затем дарит богатство мира своему читателю.
Но Кушнер не только известный поэт, но и великолепный эссеист, тонкий и чуткий интерпретатор русских писателей XIX - XX века. Его эссе собраны в двух книгах:
«Аполлон в снегу» (М., 1991) и «Аполлон в траве: эссе/стихи» (М, 2005). Он принадлежит к числу поэтов, для которых стихи стали сущностью, жизнью, судьбой, смыслом существования. Причём поэт не только декларирует, что в вечном противостоянии мирского и жизни духа, «склонил своё сердце к стихам», а «не к ларцам, сундукам и серебряной
чаше», но справедливо утверждает, что «лучшие так и написаны, как перед Богом». [1:
654]. Непростой путь поэта в литературе отдельными намёками и вкраплениями можно
обнаружить в его стихах, своеобразным эпиграфом к личности и жизни А.С. Кушнера
может послужить его признание: «Поэт для критиков, что мальчик для битья». [1: 495]
Автор нескольких десятков поэтических книг настоятельно подчёркивает, что их
он создаёт именно как книги стихов. Поэт убеждён, что книга стихов - особое жанровое образование <…>, ибо она даёт возможность «создать целостную картину мира из
осколков ежедневных впечатлений»; « это возможность для лирического поэта в обход
большого жанра создать связный рассказ о времени»8[8:47 ] . Вот почему А.С. Кушнеру
подвластно воссоздание большого количества национальных образов миров (армянско407

го, английского, итальянского, даже китайского, о чём приходилось писать автору статьи
(в котором одно из лучших стихотворений на китайские мотивы, на наш взгляд, «Подражание древнекитайскому».9 [9:140-145]
[. (Заметим, что впервые стихи А.С. Кушнера на китайский язык перевёл Ван Лие) .10[10 ]
В стихах Кушнера зиждется россыпь имен, многонациональных по языку и разнообразнейших во времени и пространстве. И всё-таки Кушнер – поэт сформировался
прежде всего на фундаменте русской культуры. Имена русских классиков XVIII - XIX
вв., поэтов XX-XXI веков в поэтических книгах А.С. Кушнера выполняют миромоделирующую функцию: от Гавриила Державина - «мощная душа» - до Иосифа Бродского,
поэта – «брата».[1: 654; 1:607] . Русский мир явлен прежде всего через образы поэтов
XVIII-XXI веков и их судьбу. Поражает многообразие приёмов, с помощью которых поэтическое имя либо имя писателя включено им в контекст собственного творчества.
В его лирических текстах нередко прямо названы имена Державина, Батюшкова, Жуковского, Боратынского, Тютчева, Некрасова, Фета, Блока, Мандельштама, Анненского,
Ахматовой, Чуковского, Пастернака и многих других. Используя имя, Кушнер проявляет,
по слову Льва Толстого, «лирическую дерзость - свойство великих поэтов».11 [11(47: 237)]
Одно из его репрезентативных стихотворений «Наши поэты», написанное ещё в начале 1970-х годов, построено на парадоксе тезиса и антитезиса. Поэт не боится охарактеризовать гениев русской поэзии XIX - XX века всего одной чертой, причём даже
нелицеприятной, заимствованной им из расхожих суждений толпы: «Боратынский схематичен», «бестильноть Фета всякому видна», «Блок <…> педантичен», «цветаевская
фанатична муза», «Ахматовой высокопарен слог», «Кузмин манерен», «Пастернаку вкуса не достаёт, болтливость – вот порок…», Заболоцкий « в сердце скуповат» и т.д. Но
автор завершает текст таким неожиданным восторженно-ироничным признанием, что
становится ясно, каким же драгоценным фондом русской поэзии, выдержавшим испытание временем, мы обладаем:
Какое счастье даже панорама
Их недостатков, выстроенных в ряд!
[1:156]
Значимые в лирике А.С. Кушнера цитаты, аллюзии, реминисценции подразумевает
в свою очередь в сознании поэта и читателя определённой культуры, читателя-творца.
Приёмы цитации в стихах Кушнера поразительны: удивительное чутьё поэтического
слова позволяют ему оригинально и виртуозно включить в стихотворение «Современники» [1: 618] «перекличку» цитат из «Двенадцати» А. Блока и «Крокодила» К. Чуковского.
Конечно, приём рассчитан на читателей, которые «подсознательно помнят Чуковского
«Крокодила» и знают поэму Блока. Такая «перекличка» казалось бы не сочетаемых текстов (обостренно-социальная с глубоким философско-религиозным подтекстом поэма
и «детское» стихотворение) способствует полноте и глубине воссоздаваемой картины
русской жизни эпохи гражданской войны, трагедию которой осознавали оба русских поэта, но особенно трагически Блок.
Порою имя поэта вводится через героя произведения: «русская душою» пушкинская
Татьяна с её любовью к русской зиме в тексте «Неужели прав Мартын Задека…» [1:
673] помогает лирическому герою пережить такое же чувство; вот зевающий Онегин в
«Стансах» [1: 499] и т.д.
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Акцентируя внимание читателя на пространственно-временной континиум, Кушнер
вводит поэтическое имя таким образом, что в стихотворении «Поскольку я завёл мобильный телефон…» добивается восприятия не только имени, но и образа, в частности, Иосифа Бродского: поэта-«брата», «по музе, городу, пускай не по судьбам,//Зато по
времени, по отношенью к слову». [1: 607] . Нередко, призывая читателя к сотворчеству,
точно цитирует поэтические строки любимого им Блока в стихотворениях «Сад», « Чем
повторять стихи про кобылицу и вечный бой…» [1: 693; I:566].
Характерно, что порою в одном поэтическом тексте Кушнер объединяет несколько
имён, причём представителей различных эпох, стран. Так, в стихотворении с совсем непоэтичным началом («А в грубом цинковом ведре…» [1: с. 534] образ лебедя соединил
Державина из века XVIII – го, Тютчева из XIX – го и поэта XX века Н. Заболоцкого.
Древнеримский Овидий сосуществует вместе с Пушкиным и Мандельштамом в тексте
- «Красное море» - [1: 570]. Такой приём можно обнаружить в других стихотворениях,
среди них упоминавшееся «Наши поэты» [1:156]; «Мандельштам приедет с шубой…[1:
627], «Сад» [1: 694]. Соединяя время и пространство таким образом, поэт утверждает
непреходящую ценность самой жизни.
Кушнер, постулируя традицию поэтического имени, чаще всего отсылает читателя
к самым устойчивым образам его поэзии: например, к образам огня, «майской ночи»,
снега́м А. Фета («С какой-нибудь самой нелепой//Фамилией новый поэт…» - [1: 613];
либо к блоковской «весне без конца и без края» в упоминавшемся стихотворении «Сад»
[1:693]; тютчевский мир запечатлён через самый доминирующий слово-образ его поэзии
- «душа» («Я вспомню, улыбнусь, под тучей дымнобровой…» [1: 598] и т.д.
Порою имя в лирике Кушнера окружено неким ореолом, определённым смыслом,
подтекстами, которые нужно дешифровать, как имя А. Блока в тексте «Представляешь,
каким бы поэтом - Достоевский мог быть…»(примеры подобной дешифровки можно
встретить в других его стихотворениях ).[1: 639]
М а с т е р с т в о и о р и г и н а л ь н о с т ь Ку ш н е р а - п о э т а в том , ч то о н точ н о
о п р ед е л я е т к ру г л и т е р ату р н ы х и м ё н ка к з н а ко в ы й п р и з н а к б о г ат с т ва
ру с с ко й л и т е р ату р ы . Поэты Серебряного века особенно дороги А. С. Кушнеру своим уникальным мировидением, глубоким психологизмом, неповторимой поэтикой, мастерским владением слова.
Фамилия поэта выступает одной из граней его знаковой сущности, когда Кушнер сопрягает поэтическую личность с каким-либо индивидуальным, но обретшим обобщающую суть образом предметного мира именно для выявления его неповторимого облика.
Эскизно, но броско, как бы одной чертой, подобно облику Анны Ахматовой на известном
рисунке Модильяни, воссоздаст он наиболее любимых им – Блока, Мандельштама, Ахматову, Кузьмина и других в стихотворении «Мандельштам приедет с шубой…» [1:627].
С легкой непринуждённостью в этом стихотворении, наряду с поэтами XIX столетия,
предстают Фет и Вяземский. Не случайно и посвящение американскому слависту Омри
Ронену, утверждавшему, что такое явление, как Серебряный век, относится к русской
поэзии второй половины XIX века 12. [ 12: 1-152 ]
Стихотворение «Мандельштам приедет с шубой…» имеет шутливо-иронический характер, в нём высокая поэзия сопрягается с приземлённым бытом. Имена поэтов включены в предметный мир, благодаря чему имя классиков с высот поэтического Олимпа
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опущено на грешную землю, где так важна и шуба Мандельштама, и перчатка Ахматовой, и шапка Кузьмина. Заметим, что живописная шуба – факт биографический, примета
сурового времени советской России 1920-х годов - фигурирует в статье самого поэта,
в его стихотворении 1931 года «Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня…» 13
[13:113 ] и даже в мемуарах Ирины Одоевцевой.14 [14:183]
Исследователи обратили внимание и на шапку Кузьмина: «Я жалкой радостью себя
утешу, / Купив такую шапку, как у Вас; / Её на вешалку, вздохнув, повешу,/ И вспоминать
Вас буду каждый раз».13 [15: 127]
Из прославленного стихотворения «Песня последней встречи» пришла легендарная
перчатка Ахматовой: «И Ахматова с перчаткой».16 [16 (1: 627)]. В стихотворении самой
Ахматовой это незабываемая деталь усиливает трагизм психологического состояния
покинутой женщины, вот почему героиня «на правую руку надела // Перчатку с левой
руки». [16(1:30) ]
Слово-образ «Вяземский в халате» отсылает не только к стихотворению А.С. Кушнера «Вместо статьи о Вяземском» [1: 149], но и к стихотворениям самого Вяземского
«Прощание с халатом» (1817) и «Жизнь наша в старости –изношенный халат» (18751877 гг.) с их горькой нотой чувства быстротечности бытия, мироощущения осиротелого поэт, который «жить устал»: «друзья уснули», он - нынешний сегодняшний,- «с
утра, надев свой клетчатый халат», пытается ловить ускользающие и дразнящие «рифмы
невпопад» и понимает: просто «смерть откладывает срок».
На этом фоне предметного мира в стихотворении иначе создан образ Фета, амбивалентный характер которого не разгадан до сих пор: хозяин-практик с приземлённой
внешним обликом и почти неземной поэт, мастер неуловимого, мгновения, проникновенный лирик, «лирическая дерзость» которого помогала читателю понять даже «язык
цветов». Вот почему он придёт с «цветов охапкой». [1:627]
К известному блоковскому стихотворению «О доблестях, о подвигах, о славе…» корреспондируют строчки «Блок, отравленный загулом ,// Принесёт нам плащ украдкой».
Исследователи не раз характеризовали этот плащ как знак романтического героя, однако
мотив пьяного «загула» не только снижает романтический облик рыцаря в плаще с бокалом и шпагой, но заставляет прикоснуться к жизни «трагического тенора эпохи» (выражение Анны Ахматовой). [16: (2:290)]
А вот с именем Бориса Пастернака сопрягается образ стула, пришедшего, как заметили исследователи, из его стихотворения «Из суеверья…» . 17[17:111]
После такой россыпи поэтических имён, воссозданных одной художественной деталью в их пленительной образности, парадоксально, с некоторой долей игры с читателем
и с самим собой, звучит заключительная строфа-признание:
Лишь в безумствах и в угаре
Кое-кто из символистов
Ничего нам не подарит.
Не люблю их эгоистов.
[1: 627 ]
Шутливая ирония в процитированных строчках о Пастернаке сменяется истинным
пиететом младшего современника: « Ч и т ат ь П а с т е р н а ку - од н о уд о в ол ь с т в и е ! / /
Ч и т а л я с т и х и е м у в в о о б р а же н и и . / / В о - п е р в ы х , н е с т р а ш н о . / / В с в о ё м
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р а з гл а гол ь с т в о ва н и и / / И с а м о н – д и тя . И ш и р о к , ка к в с е ге н и и . [ 1 :
620]
Реминисценции, аллюзии, прямые цитаты из лирики Пастернака мы обнаруживаем
во многих стихах - «Покров любви, расписанный цветами…» (1:119); «Разве можно после Пастернака…» (1: 492); «Мне приснилось, что все мы сидим за столом…» (1:496);
«И с первых слов влюблялись, и помедля…» (1: 520); «Иван–чай» (1:544); «Английским
студентам уроки…» (1: 628); «Я об истории …» (1: 637) и многие другие.
Строка Бориса Пастернака «Он был, как выпад на рапире…» избрана Кушнером в
кач е с т в е эпиграфа стихотворения «Я об истории дурного мненья быть вынужден».
[1:637]. Её повтор в тексте создаёт непримиримый, несгибаемый образ поэта, которого травили и власть, и собратья по перу. Но главное для Кушнера-поэта – возможность
ответа на вопросы, что такое поэзия, обладает ли она силой воздействия на людские
сердца. Сложный синтаксис поэтического текста, приближенный к стилистике и ритму
прозы, очевидно, обусловлен ответом на них: « Я о поэзии дурного// Быть мненья вынужден: зачем// Она единственное слово//Находит, признанное всем//Внушить иллюзию
спасенья//И ощущенья правоты?//А это только проявленье// Смертельной драмы и тщеты».[1: 638]
Россия принадлежит к числу тех стран мира, культура которой знает столько признанных гениальных поэтов. А.С. Кушнер высоко оценивает их роль в духовной жизни
страны, именно поэтому он и не мог обойти тему судьбы поэта, горьких страниц в истории России и истории её литературы. Поэт постоянно отстаивает право на собственное
слово, его значимость в обществе. Нравственным заветом и ориентиром для него служит
пушкинская формула:
Зависеть от царя, зависеть от народа Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать...18
[18: 381]
Стихотворение Вильгельма Кюхельбекера «Участь русских поэтов», написанное
ещё в начале века XIX, оказалось жутким пророчеством на века: «Горька судьба поэтов
всех племен;//Тяжеле всех судьба казнит Россию».19 [19 (1: 207)]
Кушнер фамилию поэта и – шире - художника, как уже было отмечено, делает устойчивым знаком его именной сущности и судьбы, чаще всего трагедийной. В статье «Вакансия
поэта», но особенно в книгах стихов, развивая тему «печальной судьба поэта в России»,
он сосредотачивает внимание на нескольких важных её ракурсах: 1) творец и толпа; 2) жестокое отношение власти к художнику; 3) власть, развращающая человеческую личность.
Оппозиция «поэт» и «толпа» традиционна. Переменчивое отношение, равнодушие
читателя к творцу познал даже Пушкин, по мнению А.С. Кушнера, «только насильственная смерть вернула ему читательскую любовь»; такое же забвение читателя пережили
Боратынский, Фет. [5: 591-608]
С неподдельной болью и горечью Кушнер пишет о власти, которая в XX веке вычеркивала имена Цветаевой, М. Кузьмина, Ходасевича, Г. Иванова, убивала Мандельштама, ломала судьбы Ахматовой и Пастернака. [5: 591-608]. В его лирических книгах,
опубликованных прежде всего в XXI веке, даже заметно усиливается тяготение к цикли411

зации внутри самой книги. Поэт использует возможности цикла, обостряя трагедийные
ситуации в отношениях власти и личности: таков цикл из трёх стихотворений, опубликованных в книге «Холодный май» - «Смерти, помнится не было в 49-м году…»[1: 642],
«Фотография. 1957» [1: 643], «Книгу читая, был ею обижен…» [1: 644].
Имя во всех обозначенных нами аспектах темы поэт и власть выполняет ключевую
роль, в них автор прибегает не только к аллюзиям и реминисценциям, но даже к несвойственной ему, тонкому лирику, публицистичности. Так уже в первой строфе текста
«Смерти, помнится, не было в 49-м году…» упоминается фамилия А.А. Жданова, который с 1946 г. возглавил кампанию по усилению партийного контроля над интеллектуальной жизнью страны (в историю она вошла как «ждановщина», хотя её главным
вдохновителем был Сталин). А. Жданов – автор разгромного доклада, где было сказано,
что «ахматовская поэзия совершенно далека от народа». И сразу А. Ахматову перестали печатать, исключили из Союза писателей. Вот почему читатель легко угадывает её
имя в строке: «поэтесса одна, простодушна и жизнью помята»,- корреспондирующей к
первой строфе текста, и таким образом прочитываются трагические страницы её жизни.
[1: 642]. Несправедливостью, горькими поворотами судьбы Ахматовой рождено чувство
неисцелимой боли и сострадания в стихотворении Александра Кушнера «Памяти Анны
Ахматовой». [1: 82)] Вглядываясь в лица стоящих у гроба на её похоронах, автор не только переживает личную утрату. Лексическая насыщенность текста «отомщевательной»
лексикой («грозный свет», «прощенья нет», «страшный суд») обуславливает приговор
поэта, силу которого, пожалуй, можно сравнить с заключительным стихами «На смерть
поэта» М. Лермонтова:«...понял я: прощенья нет!//Отмщенье всем, кто виноваты. [1:82]
А.С. Кушнер не раз будет обращаться к трудным страницам истории России XX века,
чтобы показать, как государственная система, основанная на насилии и деспотизме ломала и не сломала человека. Поэтическое имя в контексте его лирики даёт возможность
обнаружить постоянную связь в намеченных нами главных темах: жизнь и её трагедия.
В его стихах не редкость своеобразное «мерцание» смысла, когда какая-то деталь намекает на человеческую судьбу. Так в образах тополей (стихотворение «Так быстро ветер
перелистывает…») угадывается и А.А. Ахматова, и её знаменитое стихотворение «Воронеж» (1936), посвящённое Осипу Мандельштаму. Тополя у А. Кушнера и А. Ахматовой
являются, своего рода, свидетелями исторического времени, событий прошлого.
Трагическая судьба поэта Осипа Мандельштама связана прежде всего с написанием
его антисталинского стихотворения «Мы живём под собою, не чуя страны…». В мае
1934 года за это стихотворение, направленное лично против Сталина, он был арестован,
затем ссылка и впоследствии жуткая смерть. Мандельштам позволил себе смело и нелицеприятно охарактеризовать самого вождя («Его толстые пальцы, как черви, жирны,//А
слова, как пудовые гири, верны.//Тараканьи смеются усища,//И сияют его голенища….»)
и его политику по отношению к народу: «Мы живём под собою не чуя страны// Наши
речи за десять шагов не слышны». [15: 136]
Имя Осипа Мандельштама имеет непосредственное отношение и к другому тексту
А.С. Кушнера - «Книгу читая, был ею обижен…» [1: с. 644], в нём поэт интерпретирует
ещё одну грань в оппозиции власть и личность – чувство страха за собственную жизнь
и подчинение художника силе власти, способность на недостойный, неблаговидный поступок, момент слабости, малодушия, которые допустил арестованный поэт. Такая стра412

ница есть в поведении Мандельштама, о чём с горечью пишет Кушнер: «Лучше бы он
антисталинский выпад //Свой не писал, не читал его людям://Брата назвал и Ахматову
выдал//НКВД. Как простим и забудем?» [1: 644]
Стихи Кушнера на вечную тему: «гений и злодейство» (вспомним знаменитый пушкинский афоризм из «Моцарта и Сальери»: «ведь гений и злодейство – две вещи несовместные») [18(5:366)]. Этот потрясающий текст Кушнера рождает тему памяти и отношения потомков к художнику, которым после его смерти и по прошествии времени
многое открывается по-другому.
-Как простим и забудем? - обращается с риторическим вопросом поэт, и сам же отвечает, утверждая незыблемую ценность поэтического наследия Мандельштама:Так и
простим, и забудем - за астры//И на носилках лежащее солнце//Так неподвижно и так
безучастно,//За сеновал и за полразговорца.[1: 645].Кушнер включает гениальные строки из стихов Мандельштама «Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня…» и
«Сёстры – тяжесть и нежность - одинаковы ваши приметы…» [13: 113]. Плотность проблематики этого текста настолько мощная, что поэт вновь и вновь приглашает читателя к сотворчеству, соучастию и сочувствию. Ответ на заданный риторический вопрос,
связанный с поведение поэта, жизнь которого продолжилась бы в другое время, Кушнер
связывает с именами Пушкина, первооткрывателя поэтического XIX века, и Блока, зачинателя русской поэзии XX века: «Думаешь, с Пушкиным было бы легче,//Вспыльчиво-мнительным? Думаешь с Блоком?//Чем поделиться им с ближними? Нечем.//Только
стихами в пути одиноком».[1:645 ]
Но для А.С.Кушнера важна не только личность поэта и его судьба, куда важнее, то
поэтическое наследие, которое оставили выдающиеся поэты XX века Александр Блок,
Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Пастернак… - эти титаны жизни Слова и
Духа.».[1: 645]
Касаясь деликатной и сложной проблемы – личность художника, который сгибается
под гнётом власти и становится её рупором, Кушнер в стихотворении «Фотографии.
1957» перечисляет больше десятка фамилий, мастерски портретируя советских поэтов,
которые не выдержали испытание временем и властью.[1: 643]. По сути лирика Кушнера
вписывается в типологию современного художественного мышления, когда, как заметил
Бродский, «искусство есть форма сопротивления реальности, представляющейся несовершенной, и попытка создания альтернативы оной»20.[20 (7: 120)].
Выявленные поэтические имена и их функции в творчестве Кушнера свидетельствует не только о богатстве духовного мира самого поэта, они придают художественное
единство его книгам стихов Поэт как будто творит новую реальность, имя в поэтическом тексте, в контексте лирических книг Кушнера приобретает много аспектное значение. Имя поэта становится ключом постижения духовного богатства русской культуры
и функциональной возможностью переклички современности с прошлым. Вместе с тем
оно может создавать трагические страницы истории страны.
Имя в их творчестве, А.С. Кушнера предстаёт как готовый образ, имя-концепт, имясимвол, даже имя – свёрнутый сюжет. Неповторимые образы, ассоциативный ряд, поражающий порою странными сближениями, особая данная Богом и природой интуиция
позволяют поэту Кушнеру совершать открытия, проникать в «чужой» мир, сделать его
для читателя не только зримым, но главное – весьма убедительным.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

УДК 81’ 255

Абабілова Н.М., Сидоренко Ю.І.
(Миколаїв, Україна)

Перекладацькі трансформації як засіб досягнення
еквівалентності текстів
Стаття присвячена розгляду визначення поняття «трансформація» та підходів
до її класифікації. Здійснюється аналіз ролі трансформацій для досягнення еквівалентності тексту
Ключові слова: трансформація, лексичний, граматичний, стилістичний.
Статья посвящена рассмотрению понятия «трансформация» и подходов к её классификации. Осуществляется анализ роли трансформаций для достижения эквивалентности текста.
Ключевые слова: трансформация, лексический, грамматический, стилистический.
The article is dedicated to studying of the notion “transformation” and approaches to its
classification.
Keywords: transformation, lexical, grammatical, stylistic.
Перекладацькі трансформації використовуються для подолання протиріччя «змістнорма» і являють собою технічні прийоми перекладу, що складаються з заміни регулярних відповідностей нерегулярними (контекстуальними).
Вони являють собою особливий вид перефразовування – міжмовне перефразовування, що, природно, має істотну відмінність від перефразовування у рамках однієї мови.
Застосування трансформацій як прийомів повинно бути мотивоване тим, що вони забезпечують у даному контексті більшу ступінь еквівалентності, ніж кожне з можливих
регулярних відповідностей.
Основна задача перекладача полягає у тому, щоб створити текст, що максимально наближений до оригіналу за його семантикою, структурою і потенційною дією на слухача
чи читача.
Однією з основних проблем є часткова наявність мовних паралелей. До них відносять семантичні та структурні аналогії: однакові моделі речень або словосполучень,
повний збіг семантичних значень слів та інші. У тих випадках, коли такі паралелі знаходяться, переклад перетворюється на просту підстановку одиниць мови перекладу на
місце відповідних одиниць мови в тексті оригіналу. Перекладач в першу чергу бажає
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реалізувати міжмовні відповідності шляхом аналогій. Це практичне бажання перекладача породжує тяжкі для сприйняття кальки та буквалізми. У результаті переклад може не
досягти своєї функціональної цілі.
Але все ж таки частіше перекладач стикається з таким різноманіттям, яке не дозволяє
використовувати прості заміни одиниць однієї мови одиницями іншої без втрати змісту.
В цей момент перекладач повинен знайти такі способи передачі змісту оригіналу, які
виконують ті ж функцію впливу на читача чи слухача, яку виконував оригінал на носія
мови чи на самого перекладача. Міжмовні перетворення з метою досягнення еквівалентності текстів оригіналу та перекладу називають перекладацькими трансформаціями.
Здійснення перекладацьких трансформацій – це досить творчий процес, пов’язаний
із глибинним розумінням змісту тексту на одній мові та свободою володіння яскравими
засобами іншої мови. Навички побудови перекладацьких трансформацій визначає ширину шляху вирішення перекладацьких проблем. Розвиток таких навичок є основною
метою підготовки та самовдосконалення творчо-успішного перекладача.
Проблемою перекладацьких трансформацій та їх класифікацій займалося багато
вчених, а саме: В. Алімов, Л. Дмитрієва, В. Комісаров, І. Корунець, С. Кунцевич, Л. Латишев, Є. Максімов, А. Мамрак, С. Мартинкевич, Я. Рецкер, А. Семенов, Г. Сидорук,
Н. Смирнова та багато інших українських та закордонних вчених.
Для того, щоб розглянути докладно усі синтаксичні трансформації, які виникають
під час перекладу художніх творів на українську мову, потрібно чітко визначити що розуміють під терміном «трансформація».
За визначенням О. Ахманової, трансформація – один із методів породження вторинних мовних структур, який полягає в закономірній зміні основних моделей або ядерних
структур [1]. А. Мамрак зазначає, що трансформація – це символічно виражені морфосинтаксичні відповідності між подібними реченнями та фразами [2]. Однак, на думку
Л. Латишева, А. Семенова та А. Швейцера зазначений термін майже не відображає суть
того, що відбувається у процесі перекладу. Вчені переконані, що слід говорити не про
трансформації із мови оригіналу у мову перекладу, а про перефразування тексту. Науковці доводять, що трансформацію потрібно розглядати з двох сторін. З першої – це
перефразування тексту оригіналу засобами мови перекладу, а з іншої – адаптація тексту
перекладу до умов сприйняття тексту адресатам перекладу.
Трансформація, як зазначає Р. Міньяр-Білоручев, полягає у зміні формальних (лексичні та граматичні трансформації) чи семантичних компонентів вихідного тексту при
збереженні їх інформації, що повинна бути перекладена [3].
В. Гак, Я. Рецкер називають трансформацію способом логічного мислення, адже
саме за допомогою неї перекладач розкриває значення іноземного слова в контексті та
знаходить йому український або російський відповідник, що не співпадає із відповідниками, поданими у словниках [4; 5].
За В. Комісаровим перекладацькі трансформації являють собою перетворення, за допомогою яких можливо виконати перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу.
Вони носять формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення
вихідних одиниць. Автор розглядає перекладацькі трансформації як способи перекладу,
які може використовувати перекладач при перекладі різних оригіналів у тих випадках, коли
словникова відповідність відсутня або не може бути використана за умовами контексту [6].
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Згідно з точкою зору Л. Бархударова, трансформації – це певні відносини між двома
мовними одиницями, одна з яких вихідна, інша – створюється на основі першої. Зазначене поняття розглядається як численні та якісно-різноманітні міжмовні перетворення,
які створюються для досягнення перекладацької еквівалентності, не дивлячись на розбіжності у формальних і семантичних системах двох мов [7].
Вважається, що саме ці визначення найбільш чітко та точно відображають сутність
питання, адже саме Л. С. Бархударов у своїх працях зазначає, що: 1) термін «трансформація» не можна розуміти буквально, адже текст оригіналу не змінюється; 2) оригінал, що
залишається незмінним, слугує базою для створення іншого тексту, але лише на іншій
мові; 3) переклад вважається міжмовною трансформацією [7].
Мотиви і причини використання перекладацьких трансформацій кожен лінгвіст бачить по-своєму. Так, Л. Латишев виділяє три причини використання перекладацьких
трансформацій: розбіжність у системах вихідної мови та мови перекладу, норм мови
оригіналу і мови перекладу, узусу, що діє в середовищі носіїв мови оригіналу і мови
перекладу, розбіжність у культурі, побуті і традиціях – вагома причина для застосування
перекладацьких трансформацій, оскільки те, що зрозуміло і природно для одних народів,
в інших виникає здивування [8]. Г. Стрілківське пояснює використання перекладацьких
перетворень тим, що перекладач сприймає інформацію від відправника у вигляді конкретних творів мови. Саме в цих мовних творах і реалізується комунікативний намір.
Отже, перекладачеві необхідно так перетворити мовленнєвий твір однієї мови в мовний твір іншого, щоб передати комунікативний намір відправника. Важливою вимогою є
точність у перекладі, яка повинна визначатися не точною відповідністю між одиницями
двох мов, а функціональною тотожністю. Точним може вважатися лише такий переклад,
який забезпечує тотожність функції мовленнєвого твору при еквівалентності смислового
оригіналу та його транслята. Таким чином, трансформації використовуються перекладачем для того, щоб текст перекладу був також функціонально тотожний початковому
тексту [9].
Л. Латишев пропонує термін комунікативна компетенція, яку розуміє як комплекс
передумов, без якого неможлива мовна комунікація: «Реакція людини на текст визначається не тільки властивостями самого тексту (його семантикою і структурою), але і наявністю певних передумов, якими людина повинна володіти, щоб адекватно сприйняти
та інтерпретувати текст, наявність звичок до певних мовних стандартів і стереотипів,
а також, повних попередніх знань, без яких не можна зрозуміти, про що йде мова». При
цьому автор ділить комунікативну компетенцію на складові, кожна з яких грає свою роль в
процесі сприйняття та інтерпретації тексту. Відсутність в одержувача тексту необхідної попередньої інформації призводить до ситуації, коли «слова зрозумілі», але незрозуміла суть
сказаного. Що стосується невідповідності тексту звичним мовним стандартам, науковець
вважає, що воно може викликати як позитивний, так і негативний ефект, якщо невизначеність способу вираження – результат невміння, недостатньої комунікативної компетенції,
то вона стає фактором, що перешкоджає успішній комунікації. Боротьба, що від не компетенції «незвичайність» промови ускладнює її сприйняття, відволікає агу від змісту.
Розглядаючи особливості передачі синтаксичної будови англійського речення українською мовою, можна зазначити, що перекладач повинен використовувати трансформації. Стосовно їх поділу на види, існує багато різних точок зору, але більшість лінгвістів,
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такі як В. Алімов, Л. Бархударов, В. Комісаров, Т. Левицька, Р. Міньяр-Білоручев, Я. Рецкер, А. Фітерман та В. Щетинкін, поділяють думку, що усі перекладацькі трансформації
поділяються на лексичні, граматичні та стилістичні.
Є. Максімов виділяє граматичні та лексико-семантичні трансформації, однак А. Семенов, крім лексичних, граматичних та стилістичних, виділяє й семантичні трансформації [10; 11].
Такі вчені, як Н. Серева та А. Шевніна взагалі виділяють лише граматичні та лексичні трансформації.
Синтаксичні ж трансформації виділяють лише В. Гак, Н. Гарбовський, Л. Латишев
та А. Швейцер [4; 8; 12].
Відмінність класифікації А. Швейцера полягає в тому, що усі трансформації вчений
розподіляє за рівнями (компонентний, референціальний, прагматичний, стилістичний).
Трансформації першого рівня семантичної еквівалентності виражається у використанні різноманітних замін.
Перетворення, що використовуються на референціальному рівні – це конкретизація
(або гіпонімічна трансформація), генералізація (гіперонімічна трансформація), заміна
реалій (інтергіпонімічна трансформація), а також, переклад за допомогою реметафоризації (синекдохічна трансформація), метонімічна трансформація, реметафоризація (заміна
однієї метафори іншою), деметафоризація (заміна метафори її антиподом).
Трансформації прагматичного рівня полягають в наступних видах: перекладацькі
компенсації, заміна одних стилістичних прийомів іншими, заміна алюзій (реалій) на
аналогічні, а також інтерпретуючий, роз’яснюючий переклад та перекладацькі трансформації.
Трансформації, що знаходяться на стилістичному рівні включають дослівний переклад, перестановки, перехід від зворотного порядку слова до прямого і навпаки, членування та об’єднання, зміна стилю речення, зміна синтаксичного зв’язку речення та
опущення [3].
Отже, вивчаючи перекладацькі трансформації та досліджуючи їх визначення, за
основу було взято найпоширеніше трактування цього терміну, а саме, що трансформації
– це певні відносини між двома мовними одиницями. Проаналізувавши точки зору різних вчених, щодо класифікації перетворень можна зробити висновок, що частіше їх поділять на лексичні, граматичні та стилістичні. Термін граматичні трансформації є більш
уживаним серед вчених-лінгвістів, адже синтаксичні трансформації зовсім не виділяють
як такі. Але сам факт наявності однакових трансформацій у класифікації усіх зазначених
вчених дає змогу зробити висновок, що перекладач може без сумніву використовувати ці
трансформації під час перекладу.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УКРАЇНО-АНГЛІЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ЗВАНЬ,
СТУПЕНІВ, ПОСАД ТА ІНШОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Стаття розглядає питання україно-англійського перекладу термінології в галузі вищої освіти в культурологічному аспекті. Досліджуються прийоми і методи перекладу
реалій і так званих “фальшивих друзів перекладача” в цій галузі, зокрема, метод компонентного аналізу, аналоговий переклад, описовий переклад тощо.
Ключові слова: адекватний переклад, метод компонентного аналізу, реалія, “фальшиві друзі перекладача”, аналоговий переклад, описовий переклад.
Статья рассматривает вопросы украино-английского перевода терминологии в
области высшего образования в культурологическом аспекте. Исследуются приемы и
методы перевода реалий и так называемых “фальшивых друзей переводчика” в этой области, в частности, метод компонентного анализа, аналоговый перевод, описательный
перевод и т.д.
Ключевые слова: адекватный перевод, метод компонентного анализа, реалия,
“фальшивые друзья переводчика”, аналоговый перевод, описательный перевод.
The article researches the translation of Ukrainian terminology of higher education into
English in terms of country-specific knowledge. It shows methods of translation of universityrelated vocabulary that has no direct equivalent and deals with so-called translators’ false
friends. It also demonstrates how to use the method of seme analysis in translation, and how
to use analogues and descriptions in translation of such terminology.
Key words: adequate translation, the method of seme analysis, “translators’ false friends”,
translation by analogue, descriptive translation.
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З огляду на входження нашої країни в спільний європейський освітній простір перед
вітчизняними перекладачами все гостріше постають питання адекватного перекладу з
рідної мови термінології, пов’язаної з навчальним процесом та науковою роботою, які
відбуваються у вищій школі. Такий адекватний переклад дає можливість ознайомити
інші країни зі здобутками вітчизняної освіти та науки, неправильний же, неадекватний
переклад викликає в кращому разі непорозуміння або ж створює викривлену уяву про те,
що відбувається в українській вищій освіті.
Щоб виконати свою професійну місію, перекладач повинен не просто бути в курсі
побуту, політики, філософії англомовних держав та України, але й бути обізнаним про
реалії їх життя. В першу чергу це відноситься до понять, які не існують апріорі у Великій Британії та США і для яких не має в англійській мові готових еквівалентів. Такі
реалії можуть перекладатися в різний спосіб, наприклад, контекстуально або за допомогою аналога. Скажімо, коли говориться “колектив нашого вишу”, в залежності від
ситуації, можна перекласти як “the staff”, “our colleagues”, “University group”, “University
personnel”. Безперечно, одним із поширених методів перекладу для таких реалій освітньої галузі є описовий переклад, а саме: медаліст – honour student, курси підвищення
кваліфікації – refresher courses або advanced training courses [1; 50].
Значний досвід авторів цієї статті в перекладі матеріалів про вищу школу з української мови на англійську свідчить про різного плану труднощі, з якими стикається перекладач в перекладі з української на англійську, серед яких необхідно назвати наступні:
1) наявність лише часткових еквівалентів для перекладу українських термінів; 2) повна
відсутність еквівалентів чи навіть аналогів в мові перекладу; 3) “фальшиві друзі перекладача”; 4) укорінені в свідомості деяких перекладачів невірні варіанти перекладу українських термінів та інші труднощі. Подолання цих труднощів вбачається неможливим
без глибокого вивчення світу академічної науки в англомовних країнах, його порівняння
з українськими реаліями та застосування таких суто перекладацьких методів і прийомів
як компонентний аналіз лексико-семантичних значень слів у вихідній та цільовій мовах,
підбір аналога, підбір еквівалента, описовий переклад, калькування тощо.
Лише деякі українські терміни в описуваній галузі мають прямі еквіваленти в мові
перекладу, наприклад: декан – dean, професор – professor, ректор – rector. Хоча і в цих
випадках сфери і частотність вживання слів можуть не співпадати в двох мовах. Скажімо, посаді ректора в Англії і в США відповідають “Chancellor” або “President”, що є
аналоговим перекладом. Цікаво, що ‘Lord Rector” в Шотландії означає голову студентської ради, який є членом Ради університету. “Rector” в потрібному нам значенні широко
вживається в Європі, Південній Африці, Пакінстані, Індонезії, Філіппінах, Ізраелі. В
англомовних країнах, де основне значення слова “rector” традиційно було пов’язано з
регілійною сферою, відбулося поступове витіснення цього слова на позначення першої
особи в університеті на користь вже названих “chancellor” або “president” [2; 3]. В Англії
“rector” історично означав голову спільноти священників, який одночасно опікувався і
університетом. Адже університети і в Англії і в Європі виникали в середні вікі як осередки викладання насамперед теології і філософії, а вже пізніше і інших наук. В США,
наприклад, останній ректор в Йельському університеті помер в 1745 році. Після нього
ця посада стала називатися “President” [4].
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Сфера вживання англійського терміна “professor” теж відрізняється від українського
“професора”. Застосувавши компонентний аналіз семантики цього слова, доходимо висновку, що основне українське значення “найвище вчене звання викладачів вищих навчальних закладів та працівників наукових установ, посада, яку обіймає така людина”
співпадає з основним значення цього слова в британській та американській англійській
[5: 995; 6 (2: 2359)]. Але американці називають словом “professor” також будь-яких
вчителів середніх шкіл, викладачів закладів середньої спеціальної освіти, які не мають
докторського ступеня, не обіймають відповідну посаду. Аналогічне вживання українського “професора” можна знайти в західних український діалектах, але його вважати
нормативним неможна. Англійський чи американський “professor” займає професорську посаду, яка називається “chair”, наприклад, “Chair of English Phonetics at Manchester
University”. На жаль, дуже часто знаходимо це слово як переклад українського “кафедра”, що є абсолютно невірним: правильним перекладом для “кафедри” є “department”.
До “фальшивих друзів перекладача” належить переклад українського слова “академік” англійським “academic”, адже останнє означає будь-якого викладача або науковця,
що обіймає вищу посаду в англійському або американському університеті, а не “члена
академії наук”, як це має місце в українській. Для українського “академіка” правильним
перекладом є “academician”. Це англійське слово є рідко вживаним і означає лише члена
Королівської академії мистецтв у Великій Британії (the Royal Academy of Arts), члена
Academie Francaise у Франції або членів національних академій наук у країнах колишнього Радянського Союзу [6 (1:11)]. Члени інших академій в англомовних країнах називаються “Fellows”. Тому у більшості випадків “академік” повинно перекладатися як
“Fellow”, що є аналоговим перекладом. “Academic”, вжите в якості прикметника, означає
“науковий, той що має стосунок до світу науки”. Звідсіля очевидним є неправильність
перекладу українського прикметника “науковий” як “scientific”, якщо мова йде про гуманітарні науки, адже “science” означає науки точні та природничі. Так само абсолютно неправильним є переклад словосполучення “гуманітарні науки” як “humanitarian science”.
Правильним є переклад “the Arts” або “Humanities”.
Ще одним “фальшивим другом перекладача” став усталений переклад українського “члена-кореспондента академії наук” словосполученням “corresponding member of an
academy of science”, оскільки член-кореспондент в українській академії наук має дещо
нижчий статус, ніж дійсний член, в той час як титул “corresponding member” в англомовних країнах може ще мати назву “Honorary Member” і означає іноземних членів академій
наук, які не можуть виступати або спілкуватися особисто, а роблять це через листування
(correspondence) [6; 524]. Більш правильним перекладом для “corresponding member” в
українських реаліях був би “Junior Member”.
Проте, можливо, найскладнішими в перекладі з української на англійську є ті терміни, які не мають не тільки еквівалентів, але й аналогів у мові перекладу, що повязано
з неспівпадінням в системі наукових ступенів та звань або з повною відсутністю в англійській мові певних почесних звань в галузі науки і освіти, що є суто українськими
реаліями. Так, чи не найскладнішим є переклад терміна “кандидат наук” англійською
мовою. Прирівнювання українського наукового ступеня “кандидата наук” до англійського “Ph.D.” є, з нашої точки зору, невиправданим, адже професорську посаду в англійському або американському університеті може отримати лише людина, яка обов’язково
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має “Ph.D.” або аналогічний йому ступінь залежно від дисципліни. Основні такі галузі
будуть: право (LLD – Doctor of Laws у Великій Британії, JD – Juris Doctor у США), медицина (MD – Doctor of Medicine) та інші галузі (Ph.D.). Професорські посади в українських університетах обіймають, в основному, доктори наук, а доценти – лише як виняток. Крім того, в агломовних країнах “Ph.D.” або аналогічний докторський ступінь є
найвищим науковим ступенем, якому передує тривала наукова праця протягом мінімум
5-6 років. Тому ми пропонуємо два методи перекладу даного терміна: комбінована реномінація, тобто транскодування плюс пояснення цільовою мовою – Kandidat Nauk (a
degree intermediate between a Master’s and a Ph.D.) або описовий переклад, який є більш
компактним, але, можливо, не таким точним - a higher postgraduate degree.
Цікавим також буде відмітити, що в англомовному середовищі вчений, який має належний ступінь, обіймає і відповідну посаду (“chair”), тому, на відміну від України, вчені
звання і посади в англомовному академічному світі, як правило, не прийнято розрізняти.
Суто українськими реаліями є і такі почесні звання, як наприклад, лауреат державної
премії, адже в англомовних країнах таких премій не існує, або заслужений діяч науки і
техніки, заслужений діяч освіти та інші. В таких випадках перекладач повинен проявити
креативність і запропонувати свої варіанти перекладу. Калькування може бути одним із
підходів до перекладу таких реалій. Наприклад, ми пропонуємо “лауреата Державної
премії в галузі ...” перекладати як “Laureate of the State Award in ...”, “заслуженого діяча
науки і техніки” як “Distinguished Figure in Science and Technology”, “заслуженого діяча
освіти України” як “ Merited Worker of Education”, “заслуженого працівника народної
освіти” як “Honored Educationalist of Ukraine”, “стипендіата Кабінету Міністрів України”
як “ a winner of a Scholarship of the Cabinet of Ministers” і таке інше.
На відміну від вище розглянутих термінів, наукове звання і посада доцента мають
аналог в англомовному академічному середовищі, і цим аналогом є “Associate Professor”,
і аж ніяк не “Assistant Professor”, що є неправильним перекладом і означає “помічника або секретаря професора”. Запропонований російською діаспорою термін “docent”
можна зустріти в деяких американських університетах, але він не є широко вживаним в
США і є абсолютно невідомим у Великій Британії. Крім того, треба завжди пам’ятати,
що основним значенням цього слова є “гід-волонтер в музеї, картинній галереї або зоопарку” [6 (1:725)].
Деякі найнижчі щаблі посад в розглянутій галузі, без яких проте неможливо уявити
її існування, зокрема, лаборант, потребують до себе також уважного підходу. Адже переклад “laboratory assistant” підходить лише для природничих факультетів, а на гуманітарних факультетах цю посаду слід перекладати як “administrative assistant”.
Персонал, який організує і супроводжує навчальний процес в англомовному
cередовищі, має назву “administrative staff”. Більшість посад аналогічного плану в українському університеті мають назву “методист” з акцентом саме на методичному, а не
організаційному аспекті їх діяльності. Тому українське слово “методист” в більшості
випадків перекладаємо за допомогою аналога, тобто “administrator”.
Крім наукових ступенів та звань, складних для перекладу, українське університетське і, ширше, академічне життя містить в собі окремі процеси та структурні одиниці,
нехарактерні для англомовного академічного середовища, знову ж таки українські реалії,
переклад яких завжди створює труднощі для перекладача. До них належать, наприклад,
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підготовчий факультет, якого не знайдемо у вишах англомовних країн, оскільки завдання
підготовки до навчання в університеті виконують або середні школи або інші структури,
які функціонують поза межами вишів. Описовий переклад буде найкращим, скажімо,
“Centre for Pre-University Education”. Стажування, яке проходять викладачі вищої школи
в Україні, можна перекласти як “professional enhancement”, a “перепідготовку спеціалістів” як “refresher courses”. Cлово “інститут” може перекладатися його частковим еквавалентом “institute”. Оскільки, провівши компонентний аналіз значень цих слів за тлумачними словниками, доходимо висновку, що ці два слова мають два спільних значення: 1)
вищий навчальний заклад і 2) сукупність правових норм в будь-якій галузі суспільних
відносин [7: 98; 8: 323].
Деякі процеси, характерні як для України, так і для англомовного середовища, в
ментальності двох народів отрімують різні акценти, а тому буквальний їх переклад є
неадекватним, і просто помилковим, наприклад: захистити дисертацію – це не “ defend
your dissertation”, а “submit” або “present your thesis”; так само, як і “отримати диплом
про вищу освіту” треба перекладати як “to get your degree”, а не як “to get your diploma”
(хоча останній варіант можливий в США). У Великій Британії “diploma”, як правило,
означає свідоцтво про закінчення нетривалих в часі, неакадемічних курсів, наприклад “а
typing course diploma” і т.і. Назви академічних робіт, що є обов’язковими для отримання
кваліфікаційних та вчених ступенів, можуть відрізнятися в різних навчальних закладах
і в різних англомовних країнах. Але часто українська “дисертація”, кандидатська чи
докторська, перекладається як “thesis” (Велика Британія), або “dissertation” (США), в
той час як “dissertation” у Британії майже завжди є бакалаврською або магістерською
роботою.
Крім того, хотілося би навести ще деякі варіанти перекладу, здійсненого за допомогою аналогів, часткових еквівалентів або описово, певних українських термінів в галузі вищої освіти англійською мовою: студент – college/university student, виш – higher
educational establishment, юридичний інститут – law school, педагогічний інститут –
teachers’ training college, сесія – exam period, читацький квиток – a library card, спеціальність – major, кандидатський мінімум – written Ph.D. exams/comprehensives, опонент (на
захисті) – discussant of dissertation/thesis summary.
Таким чином, переклад української термінології в галузі вищої освіти, серед якої знаходимо значний прошарок реалій, англійською мовою вимагає від перекладача глибоких
культурологічних знань в цій галузі і вдумливого підходу до застосування низки перекладацький методів і прийомів, без яких здійснення адекватного перекладу неможливе.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

УДК 811.161. 3 (07)
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(Минск, Беларусь)

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ
ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
У статті звертається увага на корекційну роботу з розвитку орфографічних умінь
і навичок учнів установ загальної середньої освіти Республіки Білорусь. На конкретних прикладах продемонстровано деякі прийоми роботи з білоруськими приказками і
прислів’ями при засвоєнні орфографії.
Ключові слова: корекційна робота, навчання орфографії, білоруські приказки і
прислів’я, лінгвокультурологічна компетенція.
В статье внимание обращено на коррекционную работу по развитию орфографических умений и навыков учащихся учреждений общего среднего образования Республики
Беларусь. На конкретных примерах показаны некоторые приёмы работы с белорусскими пословицами и поговорками при изучении орфографии.
Ключевые слова: коррекционная работа, обучение орфографии, белорусские пословицы и поговорки, лингвокультурологическая компетенция.
The article pays attention to the corrective work on the development of spelling skills of
pupils of secondary education institutions of the Republic of Belarus. Using concrete examples
some of the working methods with Belarusian proverbs and sayings while studying orthography are illustrated.
Key words: corrective work, spelling training, Belarusian proverbs and sayings, linguocultural competence.
Несмотря на то, что реализация целей обучения белорусскому языку осуществляется
на основе текстоцентрического подхода, в практике развития орфографических умений
и навыков широко используются белорусские пословицы и поговорки. Языковые единицы с национально-культурным компонентом можно рассматривать как самостоятельные
произведения, в которых отразились бытовой уклад, философия, мироощущение и мировосприятие белорусского народа. Работа с белорусскими пословицами и поговорками не
только не противоречит основным тенденциям современной лингвометодической науки,
но и способствует развитию языковой, коммуникативной и лингвокультурологической
© Якуба С.М., 2012
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компетенций, на что ориентируют основные нормативные образовательные документы
Республики Беларусь.
В связи с вышеуказанным, необходимо подчеркнуть, что белорусские пословицы
и поговорки как кладезь народной мудрости широко используются в практике общего
среднего образования при решении задач по коррекции умений и навыков на разных
уровнях и ступенях усвоения учебного материала по белорусскому языку, в том числе и
при изучении орфографии.
Термин «коррекция» долгое время использовался применительно к специальной
(коррекционной) педагогике или медицине. Однако в последнее время он всё чаще рассматривается как универсальный и активно употребляется в практике ряда наук. Что
касается лингводидактики, то в настоящее время термин «коррекция» является общепризнанным и используется в значении «общедидактический метод преподавания, заключающийся в исправлении преподавателем ошибок в речи учащихся» [1: 125]. Кроме
того, под «коррекцией» понимают исправление ошибок в интеллектуальных действиях
учащихся по применению лингвистических знаний на практике или устранение недочётов в деятельности учителя при организации работы по формированию знаний, умений
и навыков.
Вместе с тем анализ научных работ показал, что некоторые методисты (см. работы
С.И. Львовой, И.П. Цыбулько, Ю.М. Гостевой, В.А. Онищук, Т.П. Малявиной и др.) понимают термин «коррекция» более широко и применяют его по отношению к процессу закрепления, обобщения и систематизации знаний, комплексного их применения на
практике, рассматривают корректировку как составную часть проверки и оценки знаний,
умений и навыков.
В практике преподавания белорусского языка в учреждениях общего среднего образования в вышеотмеченных значениях широко используется термин «совершенствование». Если термины «совершенствование» и «коррекция» квалифицировать как синонимы, то коррекционную работу по развитию орфографических умений и навыков целесообразно рассматривать в качестве неотъемлемой составляющей практически каждого
урока белорусского языка. Однако следует согласиться с мнением Т.П. Малявиной, которая, рассматривая коррекцию орфографических навыков в качестве составной части
понятия «совершенствование», понимает её как «метод обучения, одно из направлений
работы над ошибками, основу которого составляет исправление навыка неправильного написания как многокомпонентного и многоуровневого автоматизированного орфографического действия (умения), имеющего в себе некие дефекты структуры, которые
являются результатом ошибочных интеллектуальных действий учащихся по решению
орфографических задач» [2: 5].
Таким образом, в качестве одной из основных причин отклонений в формировании
орфографических умений и навыков можно назвать недостаточное внимание к операционной деятельности учащихся при обучении, что приводит к неосознанному выбору ими
написания орфограмм.
Наиболее эффективной коррекционная работа представляется на этапе обобщения и
систематизации знаний на третьей ступени обучения, когда старшеклассники уже готовы к самостоятельным выводам, обобщениям и умозаключениям. Она организуется на
основе системы коррекционных упражнений и должна быть направлена на исправление
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ошибок в интеллектуальных действиях учащихся, развитие их орфографических умений
и навыков. Особенность коррекционного упражнения состоит в том, что «в процессе его
выполнения учащиеся наблюдают за собственными интеллектуальными действиями, открывая для себя пробелы в собственных знаниях и затем (с помощью учителя, учебника,
словаря или справочника) устраняя их» [3: 9].
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что параллельно с орфографическими задачами
решаются вопросы формирования языковой, речеведческой, коммуникативной и лингвокультурологической компетенции. В связи с этим методическая система, предлагаемая
для коррекционной работы, должна быть представлена аналитико-синтетическими, репродуктавными и продуктивными упражнениями.
Как показывает практика, коррекционная работа по развитию орфографических
умений и навыков будет наиболее эффективной при подготовке учащихся 11 классов
к централизованному тестированию. Особого внимания заслуживают темы, которые на
третьей ступени обучения рассматриваются как обобщающие и соответственно требуют
от учащихся обобщающих способов действия. К таким темам относится и «Написание
не (ня), ні с разными частями речи».
Говоря о поле орфограммы, которое может быть представлено как двумя буквами,
так и целым текстом, В.Я. Булохов проводит мысль о том, что некоторые орфографические правила можно усвоить только на основе такого поля орфограммы, как предложение [4: 30]. Именно предложение в качестве орфографического поля (при этом не
исключается и орфографическое поле слова, словосочетания и др.) целесообразно использовать при проведении коррекции орфографических навыков по теме «Написание
не (ня), ні с разными частями речи». В связи с этим утверждением можно отметить, что
белорусские пословицы и поговорки, которые по структуре соответствуют предложениям разных типов, благодаря своей лаконичности позволяют использовать их в качестве иллюстрационного материала при организации коррекционной работы по развитию
орфографических умений и навыков. Особо следует ещё раз подчеркнуть, что система
образов, жизненная философия, заложенная в белорусских паремиях, даёт представление
о культурно-национальном опыте белорусского народа и его традициях, что, безусловно,
является основой для формирования и развития лингвокультурологической компетенции
учащихся.
Работу по коррекции орфографических умений и навыков целесообразно начинать
с определения пробелов в знаниях и умениях учащихся по теме ««Написание не (ня), ні
с разными частями речи» на материале разного рода диагностических упражнений. В
качестве одного из таких упражнений может быть предложен объяснительный диктант
на материале пословиц и поговорок.
После диагностики уровня подготовки учащихся и определения орфографических
навыков, которые требуют коррекции, учитель организует работу по повторению и обобщению лингвистического материала. Как уже отмечалось, орфографические ошибки в
речи учащихся часто связаны с недостаточным вниманием к операционной деятельности при обучении. Поэтому на этом этапе корректировки целесообразной будет работа по
составлению алгоритмов, обобщающих таблиц, что поможет учащимся сосредоточиться
на порядке умственных действий, необходимых для применения знаний на практике.
Такие упражнения, как отмечает Е.Г. Шатова, «позволяют более точно и рационально
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использовать усвоенный теоретический материал при решении орфографических задач,
способствуют выработке обобщённых умений применять орфографические правила и
оперировать орфографическими понятиями» [5: 8 – 9].
В качестве следующего этапа коррекции орфографических навыков можно предложить
упражнение, основанное на аналитической деятельности учащихся в выборе орфограмм:
Определите, какие орфограммы наиболее часто встречаются в данных предложениях. Каким правилом регулируется написание этих орфограмм? Объясните смысл пословиц и поговорок.
1. Латаная світка не загана. 2. Няпрошанаму госцю лыжкі няма. 3. Не кожны
куслівы, хто звяглівы. 4. Што ні гадзінка, то новая прычынка. 5. Б’юць і за тое, што
перакруціў, і за тое, што недакруціў.
Высказывание на лингвистическую тему, определение смысла паремий будет способствовать совершенствованию речевых умений и навыков, развитию лингвокультурологической компетенции.
Следующее упражнение предполагает самостоятельную поисковую деятельность и
будет способствовать формированию орфографической зоркости, развитию умения видеть ошибкоопасные места.
Прочитайте пословицы. Отметьте орфограммы, при написании которых вы могли бы
ошибиться. Объясните смысл пословицы под пятым номером.
1. Калі іграць не ўмееш, то за цымбалы не бярыся. 2. Дружнаму статку воўк не
старшны. 3. Нешта будзе: або рыбка, або скрыпка. 4. Няпраўдай увесь свет пройдзеш,
а назад не вернешся.
Корректировка навыка дифференцировать явления, выбирать правильный вариант
написания орфограмм из взаимосмешиваемых организуется на материале упражнений,
предусматривающих задание на выбор или распределение языкового материала, при выполнении которого учащиеся используют приём сравнения. Этот приём мобилизует внимание, служит основой для осмысленного и логически правильного применения правил
на практике. В качестве таких упражнений можно предложить следующие:
1. Выпишите из предложенных пословиц и поговорок те, в которых не (ня) пишется
вместе. Объясните свой выбор. Расскажите про образ жизни человека, которого характеризует первая пословица.
1. Жыве не пыльна і не мокра. 2. Нейкі сукаваты чалавек. 3. Недасол на стале, а перасол – на спіне. 4. Прыйшоў нязваны і ідзі нягнаны. 5. Гарбатага да сцяны не прыціснеш.
6. Языком меле не падсяваючы.
2. Выпишите отдельно пословицы и поговорки, в которых пишется не и ні. Объясните ваши действия при выборе написания.
1. Не той дужы, хто стрымае коней, а той дужы, хто стрымае сябе. 2. Ні рыба, ні
мяса, а чарвівы грыб. 3. На каго валіць куль саломы, а на сябе – ні вецця. Адной хвілінай
веку не надточыш. 4. Беднаму Івану няма ні ў чым талану.
3. Спишите, раскрывая скобки. Обозначьте орфограмму и объясните её написание.
Выберите наиболее интересную для вас пословицу и письменно объясните её смысл.
1. (Не)варты нават ламанага граша. 2. Гэта (ні)кому не ў шапку. 3. (Не)даскочыш
– бяда і пераскочыш – бяда. 4. (Ня)дрэмны чалавек усё чуе. 5. (Не)паставіўшы хату, печ
(не)кладуць. 5. (Не)чапай (ні)чога і не бойся (ні)кога.
429

Для работы над той или иной группой сходных орфографических написаний очень
важно ориентировать учащихся на сопоставление смешиваемых орфограмм. Задание на
объяснение выбора написания позволяет ещё раз проследить последовательность умственных действий учащихся, определить степень осознанного применения правила,
сосредоточиться на корректировке орфографических умений и навыков. Объяснение выбора написания орфограммы не только помогает развивать лингвистическое мышление,
совершенствовать умение проводить логические параллели, обобщать материал и делать
выводы, но и способствует речевому развитию, решению коммуникативных и лингвокультурологических задач.
Во время выполнения предложенных для коррекции орфографического навыка репродуктивных упражнений совершенствуются и другие орфографические умения и
навыки: воспринимать орфограммы на слух, находить орфограммы в паремиях, характеризовать их и соотносить с правилом; определять фонетические, лексические, грамматические, семантические приметы, от которых зависит правильное написание, классифицировать орфограммы, обосновывать выбор написания, записывать пословицы и
поговорки, объяснять написание орфограмм и т.д.
На следующем этапе корректировки орфографического навыка предлагаются упражнения творческого характера, которые помогают закрепить приобретённые умения и навыки и усовершенствовать их во время речевой практики. К таким упражнениям можно
отнести отбор паремий с изучаемой орфограммой из словарей, художественных произведений; творческие диктанты; составление сообщения на лингвистическую тему; письменные ответы на вопросы; обобщение лингвистического материала в виде плана сообщения на лингвистическую тему, написание сочинения и др.
В качестве дидактического материала на этом этапе могут быть использованы следующие упражнения:
1. Запишите предложения, вставляя в слова пропущенные буквы. Письменно объясните, почему вы выбрали именно такой вариант написания.
1. Н...шчаслівы і на роўнай дарозе зломіць нагу. 2. Н…хто, як сам сябе, н… пакарае.
3. Н…разлучныя, як хлеб і соль. 4. Н… швец, н… жнец, н… дратвы канец. 5. Пасмейся з
н…ўмекі, ды не чыні здзекі.
2. Составьте план и подготовьте сообщение на тему «Написание не (ня), ні с разными
частями речи».
3. Выпишите из сборников паремий пословицы и поговорки на тему «Учёба», в которых максимально будет представлена изучаемая орфограмма. На выписанном вами
материале продемонстрируйте национальные особенности отношения белорусского народа к учению.
Чтобы показать значимость работы для коллектива класса, отобранные учениками пословицы и поговорки могут быть эффективно использованы при проведении
разного вида диктантов (комментированного, предупредительного, объяснительного
и др.), бесед о духовном наследии белорусов и тем самым способствовать развитию
орфографических умений и навыков и расширению знаний о национальной культуре
белорусов.
Решению задачи развития орфографических умений и навыков учащихся помогут и
задания на восстановление пословиц и поговорок:
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1. Запишите пословицы и поговорки на тему «Счастье», восстанавливая их. Объясните написание не (ня), ні и постановку знаков препинания в предложениях. С чем,
по вашему мнению, ассоциируется счастье у белоруса, и от чего оно зависит? Приведите
свои примеры пословиц на заданную тему. Объясните написание изучаемой орфограммы.
1. Аднаму шчасце ракою плыве… 2. Хто не мае шчасця зранку… 3. Шчасце не конь…
4. Нешчаслівы ад шчасця… 5. На чужое шчасце…6. Нічые такія слёзы, як матчыны…
Материал для справок: …у аглоблі не ўпражэш; …яны і ўтопяць, яны і шчасця выпрасяць; …уцякае; …той не мае і да вечара; …а другі ў няшчасці цэлы век жыве; …не
мухаю пасці;
2. Запишите пословицы, заканчивая их. Объясните, как пишутся орфограммы, которые соответствуют правилу «Написание не (ня), ні с разными частями речи».
1. Рана ад нажа загоіцца, а ад злога слова…2. Сюды-туды – і … 3. Праўда – як сонца: далонню… 4. Яму, як пеўню, – абы пакукарэкаць, а там няхай ніколі… 5. Высокі тын
абароніць хату ад злодзея, а не ад… 6. Добры той госць, які гасцюе…
Нахождение в пословицах и поговорках орфографических ошибок, обоснование
правильного выбора орфограммы является неотъемлемой частью коррекционной работы. Поэтому в систему упражнений необходимо включать так называемые коррекционные задания, которые могут быть представлены такими видами, как взаимопроверка
ученических работ, работа по редактированию неправильных написаний и т.д.:
Таким образом, работа по коррекции орфографических навыков на основе системы упражнений комплексного характера будет эффективной, если в процессе обучения
должное внимание уделяется операционной деятельности учащихся, что приводит к
осознанному выбору написания орфограммы и правильному применению орфографического навыка на практике.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КОНТРАКТОВ
С ПОЛЬСКОГО НА РУССКИЙ И С РУССКОГО НА ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫКИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ ПОЛЬСКИХ УЧАЩИХСЯ
Статтю присвячено розгляду специфiки перекладу контрактiв з польської мови
на росiйську та з росiйської на польську пiд час навчання росiйської мови польських
студентiв. У статтi висвiтлено головнi труднощi, якi пов’язанi iз перекладом текстiв
цього жанру та зi спорiдненiстю польської та росiйської мов. У нiй також йдеться про
те, на що слiд звернути особливу увагу пiд час навчання перекладу саме контрактiв.
Ключовi слова: переклад, дiлова мова, контракт, лексичнi засоби, iнтерференцiя.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей перевода контрактов с польского на русский и с русского на польский языки в процессе обучения русскому
языку делового общения польских учащихся. В статье представлены основные трудности, связанные с переводом текстов данного жанра и с близостью польского и русского
языков. В ней говорится также о том, на что следует обратить особое внимание при
обучении переводу контрактов.
Ключевые слова: перевод, деловая речь, контракт, лексические средства, интерференция
The paper aims at analysis of typical features of contract translation from Polish into
Russian and vice versa when teaching business Russian to Polish students. Main translation
problems with texts of such genre in closely related languages as Polish and Russian were
presented in the paper along with some teaching tips on contract translation.
Key words: translation, business communication, contract, lexical units, linguistic
interference.
В обучении польских учащихся русскому языку делового общения значительное место отводится переводу, поскольку он будет им необходим в работе в интеркультурной
среде. По мнению Н.Н. Гавриленко, обучать следует на материале высказываний, типичных для реальной профессиональной деятельности, что обусловило использование при
обучении подвидов и жанров специального дискурса, которые наиболее часто встречаются в деятельности переводчика [2:14]. Одним из таких видов специального дискурса
является контракт.
Каждый письменный жанр деловой речи состоит из определенных модулей, типовых блоков, клишированных фраз, определенной последовательности расположения частей текста, что позволяет моделировать такие тексты с учетом различных ситуаций на
основе их типизации. Сказанное касается также контрактов. Так, например, в контрактах обязательными его частями являются: Преамбула, Предмет договора, Права и обязанности сторон, Порядок расчета, Форс-мажор, Гарантии, Срок действия договора,
Юридические адреса и подписи сторон. Возможны также части: Срок поставки, Усло© Роляк И., 2012
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вия платежа, Условия поставки, Цена и качество товара, Гарантия качества товара,
Рекламации, Чертежи и техническая документация, Упаковка и маркировка, Ответственность сторон, Изменения и дополнения, Основания прекращения договора, Прочие условия. В польском языке это соответственно: Tytuł umowy, Preambuła (иногда эти
две части называют – Nagłówek), Przedmiot Umowy, Ogólne warunki wykonania Umowy,
Ogólne obowiązki stron, Wykonywanie Umowy, Wynagrodzenie, Odpowiedzialność stron,
Postanowienia końcowe. Возможны также, напр.: Definicje, Towar, ilość, jakość, Warunki
płatności, Termin dostawy, Dostawa towaru, Znakowanie, Gwarancja, Siły wyższe. Следует,
однако, заметить, что и в русском и в польском языках в зависимости от типа контракта
части могут варьироваться. Кроме того, в польском языке приведенное название частей
контракта носит условный характер, так как чаще всего они просто обозначаются параграфами, следующими в порядковой последовательности.
Договор начинается фразой: Договор купли-продажи (польск. Umowa kupnasprzedaży) (далее идет наименование товара), ниже – место заключения договора и число. Затем идет Преамбула, которая выражается при помощи следующих клишированных фраз:
АО «Прогресс», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального директора
Иванова А.А, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Альянс»,
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Петрова В.В., действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем...
Umowa……
zawarta w dniu ... w ............ pomiędzy ..................... z siedzibą w ........... ...........przy ul
................................................................, reprezentowanym przez .......................... zwanym
w treści umowy «Sprzedawcą» ..................................., a.........., z siedzibą w ..................,
reprezentowanym przez .....................,zwanym dalej «Kupującym», o następującej treści:.....
Или: Spółka Akcyjna „X”, Warszawa, ul….., reprezentowana przez…., zwana w dalszym
ciągu „Sprzedawcą”, z jednej strony i (nazwa firmy), reprezentowana przez…., zwana w
dalszym ciągu „Nabywcą”, z drugiej strony, zawarły następujący kontrakt.
Как видно из приведенных примеров, в Преамбуле следует обратить особое внимание на клишированные формулы в русском и польском языках, а также на то, что
стороны контракта в русском языке употребляются в именительном падеже, пишутся
с заглавной буквы и без кавычек, в то время как в польском – с заглавной буквы, но в
творительном падеже и в кавычках.
Подставляя иные данные (названия организаций и представляющих их лиц) можно моделировать иные типы договоров, меняя также названия сторон договора: Покупатель-Продавец (польск. Sprzedawca-Nabywca (Kupujący)), Арендодатель-Арендатор
(польск. Wydzierżawiający-Dzierżawca), Поклажедатель-Хранитель(польск. SkładającyPrzechowawca ), Кредитор–Заемщик (польск. Kredytodawca-Kredytobiorca), Страховщик-Страхователь (польск.Ubezpieczyciel-Ubezpieczający) и т.д. Соответственно изменятся также и виды договоров: договор о купле-продаже (вариант: купли-продажи)Umowa kupna-sprzedaży, договор об аренде (вариант: договор аренды)- Umowa dzierzawy,
договор о хранении (вариант: договор хранения)- Umowa przechowania и т.д. Таким образом моделируется эта часть договора как в русском, так и в польском языках. По та433

кому же принципу пишутся и остальные его части, причем текст договора может только
незначительно варьироваться.
При переводе договоров как на русский, так и на польский язык учащиеся должны знать особенности официально-делового стиля и уметь их использовать: точность,
стандартизированность, которые достигаются при помощи лексических средств: тематической лексики, устойчивых словосочетаний, шаблонов, клише: платежные
реквизиты(NRB – numer rachunku bankowego), действия непреодолимой силы (форсмажор)(siła wyższa); недостижение согласия (nieosiągnięcie porozumienia); неполученная прибыль(nieotrzymany zysk), неплатежеспособность(brak zdolności płatniczej);
сдача-приемка товара(przyjęcie i przekazanie towaru) и др.; морфологических средств:
причастных и деепричастных оборотов: Оплатить купленный товар в срок, установленный Договором.; Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если....; преобладание союзных связей над бессоюзными; безличность достигается при помощи использования формы глагола 3 лица
множ.числа, употребление личных местоимений в неопределенно-личном значении,
употребление собирательных существительных. Именной характер стиля достигается
при помощи употребления большого количества имен существительных; среди синтаксических средств – употребление простых предложений с обособленными оборотами,
однородными членами – цепочкой пунктов – для детализации; долженствование – при
помощи условных конструкций.
При переводе контрактов следует обратить внимание на употребление стилистических синонимов, выбирая необходимый эквивалент. Так, вместо плохой товар учащиеся должны уметь употреблять следующие определения, более соответствующие стилю
высказывания: некачественный, неисправный, ненадлежащий, неудовлетворительный,
несоответствующий (сертификату качества) и т.д. в зависимости от ситуации; вместо одинаковые партии – равные партии (товара); вместо делегация приехала (уехала)
– прибыла и отбыла и др. Интересно, что в польском языке в деловом стиле употребляется только одно определение плохого качества товара – несогласованное – towar złej
jakości. Иногда также используются более распространенные определения: odchylenia od
specjalnie uzgodnionych cech jakości; jakość gorszа od uzgodnionej.
Начиная перевод контракта, необходимо прежде всего хорошо знать и адекватно
переводить термины и терминологические словосочетания, чтобы переводимый текст
был адекватен оригиналу. Среди них можно назвать: количество, качество, ассортимент, комплектность, стандарт, диспач, демередж, единица товара; сертификат о
качестве, покупная цена, технические условия, гарантийный срок, отрузка товара и
т.д. Кроме того, необходимо адекватно переводить постоянно повторяющиеся шаблоны
и клише типа: Покупатель представляет заказ не позднее...., Заказ считается принятым, если...., Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать....., В случае нарушения....,Поставщик гарантирует доброкачественность
поставляемого товара в течение....., Поставка товара производится....., Покупатель
обязуется.... и т.д.
Учащиеся должны научиться умело использовать такие лексические средства языка
как синонимы и антонимы; также в контракте: поставка-отгрузка, ненадлежащий-несоответствующий, оплата – платеж – расчеты за товар; извещение-уведомление; рас434

ходы (по)-затраты(по)-издержки(чего); реализация товара – сбыт товара; нарушение
графика – несоблюдение графика;тара (вес упаковки товара)-упаковка; штраф-пенянеустойка; дефект-недостаток-повреждение и др.
Говоря об использовании синонимов в обучении, нельзя не упомянуть аббревиатуры,
семантизируемые при помощи словосочетаний: ТУ – технические условия, ТД – техническая документация, ТОО (ООО) – товарищество (общество) с ограниченной ответственостью; АОЗТ(ЗАО) - Акционерное общество закрытого типа (Закрытое акционерное общество); АООТ (ОАО) – Акционерное общество открытого типа (Открытое
акционерное общество) и другие.
Кроме названных, существует целый ряд аббревиатур, относящихся к международным обозначениям базисных условий поставки ИНКОТЕРМС:
EXW (англ. Ex Works) – франко-завод (польск. franco fabryka) (С завода... (название);
FCA (англ. Free Carrier) – франко-перевозчик (польск. franco przewoźnik) (до перевозчика... (название места);
CIP (англ. Carriage and Insurance Paid To) франко-... (Транспортировка и страхование оплачены до...(название места предназначения) и другие.
Как видно из приведенных примеров, эти международные аббревиатуры, заимствованные из английского языка, имеют составные соответствия (как в русском, так и в
польском языках) с первой частью франко-..., и второй, которая означает место, до которого все расходы и ответственность за перевозку товара отвечает продавец или поставщик.
Также антонимы играют немаловажную роль в языке делового общения. Так, при
введении словосочетания заключить договор целесообразно ввести и антонимичное –
расторгнуть договор; подписать контракт – расторгнуть контракт (при этом следует
сразу объяснить, что не всегда слова, антонимичные в данном контексте, будут антонимичны и в других, как мы видим на примере второй антонимической пары подписать
- расторгнуть).
В переводе контрактов, как и в любых других видах перевода, особое внимание
следует обращать на явление интерференции, причем, вслед за В.Н.Коммисаровым мы
считаем, что следует рассматривать все виды интерференции при переводе: как нежелательные, так и целесообразные [5: 103-108].
Польский и русский языки являются близкородственными, поэтому возникает много
случаев как положительной, так и отрицательной интерференции на лексическом, семантическом, морфологическом и синтаксическом уровнях (фонетический уровень нами не
рассматривался, так как он не является существенным в построении делового дискурса в
обучении бизнес-языку). Так, одним из примеров отрицательной интерференции является слово брак, имеющее свое соответствие в польском языке: brak – нехватка, недостача
и brak – брак, изъян; переводятся в зависимости от контекста: brak towaru – нехватка,
недостача, но produkować braki – производить брак, towar z brakami – бракованный товар, товар с браком. Таких случаев несовпадения объема значения казалось бы похожих
слов в русском и польском языках есть очень много. Сильная интерференция возникает в
том случае, когда разные понятия обозначаются близкими по звучанию словами (ложные
друзья переводчика): торги – przetarg, licytacja, targi - ярмарка, выгодный - korzystny,
wygodny - удобный, аванс - zaliczka, awans - повышение по службе, груз - ładunek, gruz 435

руины, развалины и т.д., а также в том случае, когда объем значения русского слова шире
объема значения польского и наоборот. Ср.: производство переводится на польский язык
как 1) produkcja, wytwórczość, 2) produkowanie, wytwarzanie, 3) przemysł. Здесь при переводе допускаются ошибки вследствие разного семантического наполнения казалось бы
разных по значению слов в русском и польском языках. Так, если в русском языке от глагола производить наименование лица – производитель, то в польском им соответствуют
produkować – producent. Но конечным результатом производства является в русск. яз
продукция – польск. produkcja. Поэтому здесь неизбежно возникает ошибка в употреблении вместо производитель – продуцент. Следует также отметить, что в русск. яз. существует близкое к этому слово, обозначающее лицо – продьюсер, однако только в сфере
кино и эстрады, как производитель кинофильмов и эстрадных программ.
Ошибки неизбежно возникают при неучете контекста и выборе неправильного соответствия. Часто это касается понятий в сфере экономической деятельности, относящихся
к интернациональной лексике – как экономическим, так и юридическим, известным как
специалистам, так и неспециалистам. Это, например, квалификация, инновация, мотивация и др. Как отмечает В.Д. Калинина, «очень немногие экономические термины, производные от одного и того же латинского слова, одинаковы по объему значения. Это
касается «разошедшихся» в ходе своего исторического развития понятий в бухгалтерии,
аудите, финансовом и банковском деле и т.д. Поэтому всякий раз сталкиваясь с внешне
похожими терминами, нужно обязательно выверять их по специальным справочникам
или консультироваться со специалистами на предмет выяснения, совпадает ли и в какой
степени объем значения данного термина в ИЯ и ПЯ» [4:145]. В случае перевода документов, в нашем случае – контрактов - это может привести к необратимым последствиям.
Интерференция может проявляться при несовпадении значений похоже звучащих
слов: Ср. зарплата – pensja, пенсия – emetytura; поручение - zlecenie, но: поручительство – poręczenie, gwarancja, poręczycielstwo, rękojmia, поручитель – poręczyciel, żyrant,
gwarant и т.д.
Наблюдается также положительный перенос (положительная интерференция) в
тех случаях, когда термины в русском и польском языках совпадают по значению и фонетически (при совпадении их рода), а также написанию: оферта - oferta, маркетинг
- marketing, арбитраж - arbitraż, инфляция – inflacja (хотя в последнем случае может
возникнуть отрицательная интерференция в результате чередования а/я в польском и
русском языках - инфлация). Положительная интерференция чаще всего имеет место
среди заимствованной интернациональной лексики при условии, что в польском и русском языках написание также не различается. Так, например, в случае инкассо – польск.
inkaso одинаково звучащие слова различаются написанием одной-двойной согласных,
что неизбежно приводит к интерференции – инкасо – в русском языке.
Ошибки на уровне грамматики появляются чаще всего в порядке согласования прилагательного с существительном (в русском языке прилагательное находится в пред-, а
в польском – в постпозиции по отношению к существительному: таможенная декларация – deklaracja celna, перевозочный документ - dokument przewozowy и др. Кроме того,
в управлении глаголов и употреблении предложных конструкций: специализироваться
(на чем?) – specjalizować się (w czym)?; dostarczyć w dwóch równych partiach – поставить
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двумя равными партиями; ящики весом в 10 kg – skrzynie o ciężarze 10 kg и др. (более
подробно о явлении межъязыковой интерференции с польского на русский язык можно
прочитать в наших статьх, посвященных данной тематике) [см. напр. 6;7;8].
Подытоживая сказанное, необходимо отметить несколько особо важных моментов в
обучении иностранных учащихся переводу контрактов:
1. Прежде всего необходимо рассмотреть жанр переводимого текста, дать общие
и частные сведения об изучаемом жанре, проанализировать этот жанр с точки зрения
составляющих его речевых действий и языковых конструкций, а также могущих возникнуть трудностей при переводе текстов данного жанра, учитывается интерференция
родного языка (при переводе на русский язык).
2. При переводе контракта следует помнить, что слова на родном и иностранном
языках редко являются аналогичными единицами, чаще всего значение слова в одном
из этих языков шире, поэтому при семантизации слова важно учитывать также знание
его предметно-логической соотнесенности, его сочетаемость и типичные контексты его
употребления.
3. Обнаруженные нами трудности при переводе, вызванные интерференцией, появляются прежде всего на уровне лексики и синтаксиса (здесь можно отметить, прежде
всего, несовпадение или частичное несовпадение значений русских и польских лексем,
имеющих звуковое сходство; разного объема значений русских и польских терминов;
правильного образования устойчивых словосочетаний), а также на грамматическом
уровне (в правильном согласовании, управлении, употреблении служебных слов и местоимений, правильном образовании форм и написании).
4. Как отмечает В.В. Алимов, «качество перевода определяется его адекватностью,
или полноценностью (...) полноценность перевода означает исчерпывающую точность в
передаче смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое соответствие ему»[1:16]. При этом следует помнить, что при переводе некоторые
лексические и грамматические элементы переводимого текста могут передаваться различными вариантами, если они приемлемы с точки зрения адекватности оригинала [1:17].
Для достижения полноценного (адекватного перевода) контрактов следует осуществлять различные преобразования (трансформации), прибегать к синонимии, антонимии,
добавлениям, опущениям, описательному переводу и т.д.
5. Перевод (в том числе, перевод контрактов) должен занимать на занятиях по русскому языку делового общения значительное место. Тем более, что при переводе неизбежно возникает такое явление как интерференция, которое интересно само по себе
– как предмет изучения, а также способы ее преодоления. По мнению Н.К.Гарбовского,
при переводе сопротивление интерференции более сознательно и более организованно:
«Перевод .... есть факт сознательного противодействия интерференции»[3:318].
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БЕЛАРУСИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
У статті розповідається про особливості реалізації культурологінчого підходу у
процесі вивчення російськомовної літератури Білорусі у середньоосвітніх закладах, описано методи і види діяльності, основні завдання і провідні методичні принципи кожного
етапу засвоєння даної теми.
Ключові слова: культурологічний підхід, російськомовна література Білорусі, діалог
літератур.
В статье рассказывается об особенностях реализации культурологического подхода в процессе изучения русскоязычной литературы Беларуси в учреждениях общего
среднего образования, описаны методы и виды деятельности, основные задачи и ведущие методические принципы каждого этапа изучения данной темы.
Ключевые слова: культурологический подход, русскоязычная литература Беларуси,
диалог литератур.
In article deals with the culturological approach to teaching Russian-speaking literature
of Belarus in secondary school; methods and kinds of activity, the main objectives and leading
methodical principles of each stage of studying of this subject are described.
Key words: culturological approach, Russian-speaking literature of Belarus, dialogue of
literatures.
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В 2008 году в учебную программу учебного предмета «Русская литература» впервые
был включен раздел «Русскоязычная литература Беларуси». Этот раздел стал составной частью курса именно русской (а не белорусской), литературы не только потому, что
книги, рекомендуемые для изучения, созданы белорусскими авторами не на родном для
них языке, но и из-за того, что произведения русскоязычной литературы Беларуси представляют собой тексты пограничной, синтетической культуры, культуры нового типа,
которую условно можно назвать русско-белорусской.
В рамках изучения обзорной темы учебной программой предлагаются к прочтению
произведения известных русскоязычных прозаиков (А.М. Адамовича, А.Н. Андреева,
О.А. Ждана, С.А. Трахименка, Э.М. Скобелева, Н.И. Чергинца) поэтов (А.Ю. Аврутина,
В.М. Блаженного, К.Н. Михеева, Ю.М. Сапожкова, Д.Ю. Строцева) драматургов (А.А.
Делендика, Е.Г. Поповой). Определяющей дифференцирующей характеристикой данных текстов является представленный на всех художественных уровнях синтез традиций
русской и белорусской литературы:
русская
литература

русскоязычная литература
Беларуси

белорусская
литература

Поликультурная природа русскоязычной литературы Беларуси обусловливает методологическую основу ее изучения на основе культурологического подхода, реализация
которого основывается на следующих принципах: вариативности, антропоцентризма,
историзма, диалога культур. Целостную методику реализации культурологического подхода при изучении русскоязычной литературы Беларуси в учреждениях общего среднего
образования можно представить в виде таблицы:
Этап
изучения
темы
Подготовительный

Ведущий
методический
принцип
вариативности

Вводный

историзма

Основной

диалога культур

Рефлексивный

антропоцентризма

Основные задачи

Методы и виды
деятельности

способствовать национальной
и культурной самоидентификации учащихся
сформировать целостное представление о феномене русскоязычной литературы
содействовать приобщению
учащихся к ценностям национальной культуры

подготовка учебных
сообщений, создание
компьютерных презентаций
лекция учителя, беседа,
поиск актуальной
информации
учебный диалог на
тему художественных
особенностей русскоязычной
литературы Беларуси
раскрыть личностную культуру написание эссе, рецензий,
учащихся, побудить к трансля- аннотаций, создание
ции собственного культурного собственных произведений,
опыта в процессе создания
участие в обсуждении
(полемике) в СМИ на темы,
художественных текстов;
касающиеся перспектив
сформировать ценностное
отношение к отечественной
развития русскоязычной
культуре
литературы Беларуси
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Ведущий принцип подготовительного этапа изучения темы – принцип вариативности – заложен в самой учебной программе учебного предмета «Русская литература». Для
ознакомления учащихся с творчеством русскоязычных писателей Беларуси предлагается
более 30-ти драматических, лирических и прозаических произведений. Таким образом, и
учитель, и учащиеся имеют возможность выбора учебного содержания. Учитель может
подобрать материал для урока, согласуясь с образовательными потребностями класса,
определить методику изучаемого произведения в соответствии с его воспитательным
потенциалом. Учащиеся – обычно в процессе подготовки учебного сообщения и сопровождающей его компьютерной презентации - выборочно знакомятся с произведениями,
ориентируясь на собственные читательские предпочтения и доступность учебной литературы.
На вводном этапе изучения темы происходит включение учащихся в социокультурный контекст. Принцип историзма предполагает ознакомление с историей возникновения и развития феномена русскоязычной литературы Беларуси. На вводном этапе изучения темы «Русскоязычная литература Беларуси» ведущая роль принадлежит учителю,
который во вступительной лекции и последующей беседе очерчивает приблизительно
следующий круг вопросов, касающихся прошлого, настоящего и будущего русскоязычной литературы Беларуси:
- Чем обусловлено появление национальной литературы не на языке титульной нации? Кого ученые-филологи считают первым русскоязычным писателем? Кого из билингвальных писателей-шестидесятников вы знаете? Какую роль сыграло их творчество
в развитии современной русскоязычной и белорусскоязычной литературы? Каких современных русскоязычных писателей вы знаете? Каковы тенденции развития русскоязычной литературы Беларуси?
Учитель также может ориентировать учащихся на поиск актуальной информации по
обозначенным вопросам в сети Internet.
На основном этапе изучения русскоязычной литературы Беларуси реализуется
принцип диалога культур. Ведущей формой работы на данном этапе является учебный
диалог. Следует отметить, что обстоятельством, стимулирующим организацию этой
формы работы, является информационный вакуум, касающийся произведений русскоязычной литературы Беларуси, который начал заполняться только в последние годы. Поэтому не только для учащихся, но и для большинства педагогов-словесников русскоязычная литература Беларуси – это terra incognita, к изучению которой они приступают свободными от читательских стереотипов и литературно-критических штампов. Учитель и
учащийся как никогда равноправны, а равноправие субъектов – основное условие для
возникновения учебного диалога. Для раскодировки литературного текста участникам
диалога необходимо пройти следующие уровни: 1-й уровень - вычленение в рассматриваемых произведениях национально-культурного компонента; 2-й уровень – выделение
проблем, являющихся ценностными доминантами литературы; 3-й уровень – определение компонентов, составляющих синтез традиций русской и белорусской литератур; 4-й
уровень – постижение участниками диалога философского и нравственно-эстетического
смысла, заложенных в произведениях русскоязычной литературы Беларуси.
На заключительном – рефлексивном – этапе изучения темы учитель, в соответствии
с антропоцентрическим принципом, предлагает гибкую систему творческих заданий,
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ориентированных на раскрытие культуры личности каждого учащегося и образовательные потребности класса в целом. Это может быть работа над проектом, написание эссе,
рецензий, аннотаций, отзывов, создание собственного литературного произведения.
Учителю также следует предусмотреть возможность размещения творческих работ учащихся в сети интернет – на тематических сайтах и в литературных блогах. Для учащихся, не отличающихся высокой творческой активностью, учитель может предложить
выучить наизусть понравившееся стихотворение русскоязычного поэта, а впоследствии
провести коллективное оценивание или самооценивание, основанное не только на точности и выразительности воспроизведения, но и на глубине понимания. Процесс выбора
стихотворного произведения, как и следующая за ним индивидуальная беседа, также
способствуют повышению читательской культуры учащихся.
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УМЕНИЕ УЧИТЕЛЯ-ФИЛОЛОГА
У статті розглядається проблема професійної компетентності вчителя літератури у зв’язку з організацією культуротворчої діяльності учнів, описуються відповідні
педагогічні і спеціальні уміння.
Ключові слова: професійна компетентність, педагогічні і спеціальні уміння, культуротворча діяльність учнів.
В статье рассматривается проблема профессиональной компетентности учителя литературы в связи с организацией культуротворческой деятельности учащихся,
описываются соответствующие педагогические и специальные умения.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогические и специальные
умения, культуротворческая деятельность учащихся.
The article covers the problem of the professional competence of the literature teacher
in connection with the organization of culture creative activity of pupils, it describes relevant
pedagogical and special skills.
Key words: professional competence, pedagogical and special skills, culture creative
activity of pupils.
Культуротворческая (предметно-творческая) деятельность учащихся является основным компонентом современного литературного образования в учреждениях общего
среднего образования Республики Беларусь. Одна из характерных особенностей школьного литературного обучения – его направленность на становление опыта самостоятель© Проскалович О.В., 2012
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ной литературно-творческой деятельности. Он приобретается учащимися в процессе
полноценного первичного восприятия текста на эмоционально-образном уровне, самостоятельной его интерпретации, проявления личностного отношения к произведению,
обучения устным и письменным сочинениям разных жанров, овладения навыками творческой интерпретации словесно-художественного текста с помощью других видов искусства (словесного рисования, иллюстрирования, создания мизансцен, сценария кинофильма или спектакля по фрагменту или небольшому эпическому произведению и др.).
Приобщение учащихся к литературе как искусству слова через разные формы творчества сможет сделать обучение действительно интересным, создать реальные возможности не только для того, чтобы восхищаться прекрасным, но и творить его. Между
тем словесное творчество читателя-школьника (или творческая работа реципиента по
освоению художественных ценностей) – очень сложный, глубоко личностный процесс,
требующий внимания и бережного отношения со стороны учителя-словесника. Отсюда
со всей очевидностью вытекает необходимость смещения акцента в литературном образовании с приоритета общего и массового к индивидуальному и личностному – раскрытию творческого потенциала ученика сообразно его культурным, психологическим,
физическим и иным особенностям.
Однако в сегодняшнем общем образовании обозначилась существенная дистанция
между доминирующим «традиционно-сциентистским» и крайне мало, фрагментарно
представленным индивидуально-ориентированным обучением, одной из разновидностей которого является креативное обучение. Понятие креативности (от лат. creatio – созидание), введенное Торренсом, обозначает способность к творчеству в широком смысле
слова – способность продуцировать новые идеи и находить нетрадиционные способы
решения задач. Креативность воспринимается как синоним творческой активности в любой сфере человеческой деятельности.
Прозаизация, опредмечивание мира в образовательных целях действительно мешает
человеку сохранить то поэтическое, подлинно эстетическое начало, которое заключено
в живом эмоциональном восприятии и составляет основу любого творчества [1: 36]. Подобная ситуация, типичная для знаниево-ориентированной системы обучения, вызывает
деформацию личности. Не случайно Г. Белль называет это «образовательной травмой»
[2: 156]. Поэтому индивидуализация обучения, предполагающая формирование творческих качеств личности ученика определяет необходимость подготовки и/или переподготовки творческого учителя, педагогически действующего как «акушер мысли» (Сократ),
обладающего, наряду с учащимися, креативными, когнитивными, оргдеятельностными
качествами личности и профессионала. В этой связи, актуализируется проблема профессиональной компетентности учителя литературы, психологической и методической
готовности педагога к организации и руководству культуротворческой деятельностью
учащихся, т. к. «главная функция учителя – управление процессом обучения, воспитания, развития, формирования» [3 (1: 232)]. Учитель призван не учить, а направлять
учение, не воспитывать, а руководить процессом воспитания. За рубежом всю систему
действий учителя все чаще называют «педагогическим менеджментом», а его самого
«менеджером» обучения, воспитания, развития и т. д. [3 (1: 232)]. Готовность учителяфилолога к обучению и воспитанию учащихся творчеством проявляется в конкретных
действиях, т. е. умениях.
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Таким образом, умение учителя-словесника управлять культуротворческой деятельностью учащихся – сложное профессиональное умение, представленное в виде взаимосвязанных компонентов. На наш взгляд, можно выделить следующие умения.
1. Умение создать литературно-творческую атмосферу в классе и в общеобразовательном учреждении. Атмосфера сотрудничества, сотворчества, психологический комфорт в классе обеспечивают эмоционально положительное, спокойное состояние каждому ученику, что очень важно для усвоения любого предмета, а литературы
– особенно, ибо в этом случае весь класс включается в эстетическую деятельность, в
коллективное переживание «высших» социальных чувств, как определил Л.С. Выготский чувства, рождаемые при восприятии художественных ценностей. Эффективность
литературного образования учащихся зависит от создания в общеобразовательном учреждении культа книги, культа родного слова (систематический выпуск литературных
стендов, радио- и стенных газет, бюллетеней, журналов и альбомов, издание рукописных сборников ученического словесного творчества, организация утренников, вечеров,
викторин, олимпиад, руководство работой литературного кружка, факультатива – всё это
способствует созданию в школе атмосферы духовности, творчества).
2. Умение выбрать вид литературно-творческой деятельности оптимального
уровня сложности («зона ближайшего развития» – термин Л.С. Выготского). Слишком
трудное задание станет для ученика невыполнимым, лёгкое – утратит признаки творческой задачи, побуждающей к созданию учащимся собственного образовательного продукта литературной креативности.
3. Умение использовать технологии, которые обеспечивают освоение текста с
учётом жанровых и стилевых особенностей произведения на эмоционально-образном
уровне, стимулируют работу творческой фантазии и воображения, речевую деятельность. При этом главный путь постижения литературно-художественного произведения
реципиентами – чтение, вслушивание, «вчувствование» в текст, его комментирование
на доступном уровне, «пересоздание» в устной и письменной формах, стимулирование
творчества и сотворчества с писателем.
4. Умение обосновать для конкретного художественного произведения использование наиболее эффективных творческих заданий, стимулирующих литературнотворческую деятельность учащихся. Учитель, понимающий значение и смысл креативного обучения, стремится предлагать учащимся как можно больше творческих заданий,
способствующих развитию как отдельных сторон (мышления, воображения, речи, эмоционально-образной составляющей) личности учащихся, так и интегративных качеств,
сочетающих мыслительный и личностный компоненты креативности.
5. Умение разработать методику обучения видам литературно-творческой
деятельности с учётом: а) психологических закономерностей словесного творчества
учащихся разного возраста (сензитивность возраста); б) индивидуальных особенностей
реципиентов (задатки, склонности, интересы, потребности, развитие воображения, чувственной сферы, читательской эмпатии, речевой культуры, тип мышления, литературнотворческие способности, уровень литературного развития). Знание учителем индивидуальных особенностей учащихся является основой для дифференцированного подхода к
ним, чтобы обеспечить личностно-ориентированное образование, т. е. каждому ученику
в условиях коллективного обучения создать максимально благоприятные условия для ов443

ладения им основами культуротворческой деятельности с целью создания собственного
продукта литературной креативности.
6. Умение найти наиболее эффективные, родственные природе сознания реципиента (читателя-школьника) и родово-жанровой специфике художественного
текста методы и приёмы его изучения. «Характер художественной рецепции определяется не только художественным текстом, но и особенностями реципиента. Художественное восприятие превращает художественное произведение в факт сознания
реципиента» [4: 483].
7. Умение корректно оценивать результаты литературно-творческой деятельности учащихся. Выработаны чёткие научно-обоснованные критерии оценки литературного творчества учащихся: эвристичность, креативность, когнитивность, образовательная значимость, качество оформления работы. Самостоятельно созданный образовательный продукт словесного творчества является критерием оценки литературных
знаний и литературно-творческих умений учащихся, оценки приращений в собственной
литературно-творческой деятельности.
8. Умение проектирования и моделирования содержания занятий культуротворчества. Учебной программой по белорусской и русской литературе в учреждениях
общего среднего образования Республики Беларусь отводятся специальные уроки словесного творчества. Конструирование занятий по литературе во многом опирается на те
же психологические законы, которые определяют логику и динамику творческого процесса в искусстве. Можно говорить об уроке литературы как художественно-педагогическом произведении. В таком понимании к нему приложима мысль Л.С. Выготского,
высказанная о самом произведении искусства: это «система раздражителей, сознательно
и преднамеренно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию» [5: 79].
Таким образом, эффективность руководства культуротворческой деятельностью учащихся зависит как от объективных факторов –«удельного веса» видов словесного творчества в проектировании образовательных стандартов, концепций учебных предметов
образовательных областей «Языки и литература», учебных программ, учебных пособий
и методической литературы, технологий и методик обучения, «удельного веса» творчески работающих учителей-словесников, так и субъективных – управление культуротворческой деятельностью учащихся педагогу удаётся, если он не утратил способности к
вымыслу, фантазии и желания в сотрудничестве со своими воспитанниками заниматься
сочинительством в разных жанрах (стихотворение, басня, рассказ, сказка и др.). Учитель, организуя коллективно-творческую деятельность учащихся, ориентирует их на
активное общение друг с другом, на взаимообогащение эстетическими впечатлениями,
на совместное переживание творческой увлеченности эстетическим делом. Учитель при
этом не только помогает тем, кто в этом нуждается, но и вдохновляет, стимулирует их
познавательно-творческую активность. Подобные выводы могут быть объяснены хорошо известным психотерапевтическим эффектом от коллективного сеанса творчества,
который предусматривает избавление от страхов, раскрепощенность, генерацию новых
идей, эмоционального фона, что в проекции на образовательную плоскость характеризует более высокие креативные показатели литературно-творческой деятельности учащихся. Совместное литературное творчество, основанное на трёх С – сопереживании, со444

авторстве, сотрудничестве, – результат продуктивной деятельности основных субъектов
современной образовательной среды – учеников и учителя.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МОРФОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА
(на примере изучения местоимения)
У статті розглядаються методичні засоби розвитку культури мовлення учнів, представлені в сучасних навчальних та навчально-методичних посібниках з білоруської мови.
На прикладі вивчення займенника показані можливості розвитку в учнів таких якостей
мовлення, як правильність, точність, логічність, чистота, виразність, доречність.
Ключові слова: культура мови, правильність, точність, логічність, чистота, виразність, доречність мовлення.
В статье рассматриваются методические средства развития культуры речи учащихся, представленные в современных учебных и учебно-методических пособиях по белорусскому языку. На примере изучения местоимения показаны возможности развития
у учащихся таких качеств речи, как правильность, точность, логичность, чистота,
выразительность, уместность.
Ключевые слова: культура речи, правильность, точность, логичность, чистота,
выразительность, уместность речи.
The article deals with the methodological means of development of pupils’ speech standards,
presented in modern teaching and training aids on Belarusian language. By example of the
pronoun study the opportunities of development of students’ speech qualities as correctness,
accuracy, consistency, purity, expressiveness, appropriateness are showed.
Key words: speech standards, correctness, accuracy, consistency, purity, expressiveness,
the appropriateness of the speech.
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Учебной программой по белорусскому языку для учреждений общего среднего образования определяется необходимость дать учащимся «такое лингвистическое образование, которое поможет им не только грамматически правильно создавать и оформлять
свои устные и письменные сообщения, но и выбирать из богатого арсенала выразительных языковых средств самые меткие, совершенные и убедительные. Иначе говоря,
программа ориентирует на необходимость формирования у учащихся высокой речевой
культуры» [1: 4].
Работа по формированию и развитию культуры речи учащихся предполагает целенаправленное совершенствование таких коммуникативных качеств речи, как правильность, точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, уместность, при изучении всех разделов и тем курса языка.
Проанализируем методические средства развития культуры речи учащихся, представленные в современных учебных и учебно-методических пособиях по белорусскому
языку, на примере изучения местоимения.
Главным коммуникативным качеством речи является правильность, или «соответствие ее языковой структуры действующим языковым нормам» [2: 41]. Усвоение учащимися норм белорусского языка осуществляется посредством морфологических (аналитических и синтетических) и грамматико-орфографических упражнений [3: 23–24].
Аналитические морфологические упражнения направлены на выработку умений находить местоимения в текстах, определять их разряд, род, число, падеж и т.д.
Синтетические морфологические упражнения способствуют формированию умения
образовывать морфологические формы местоимений: изменять их по падежам, употреблять падежные формы местоимений в речи. Например, учащимся 6 класса предлагается списать текст, употребляя местоимения, указанные в скобках, в нужном падеже:
«Калі ўскідваю вочы ад зямной мітусні ў таемнае зорнае неба, шукаю на (яно) Венеру,
Максімаву зорку, і хочацца напяваць паэтавы радкі… Гэта ж мы, беларусы, маем (такая) зорку ў Сусвеце. Радасна, бо на (наш) зямлі ўзышла зорка Багдановіча і свеціць усім
людзям, як Венера» [4: 202–203].
Грамматико-орфографические упражнения связаны с решением орфографических
задач на грамматической основе. Так, списывая текст «Каб цябе… Каб табе…», учащиеся 10 класса выбирают одну из предложенных в скобках форм личного местоимения ты
и обосновывают свой выбор: «Словамі каб цябе, каб табе пачынаюцца не толькі праклёны, на якія так багата народная мова (Каб (цябе/ табе) агонь спаліў! Каб (цябе/ табе)
чэрці ўхапілі! Каб (цябе/ табе) смуткі ўзялі!), але і шматлікія жартаўлівыя пажаданні
– нібыта тосты. Колькі разоў даводзілася чуць: “Каб (цябе/ табе) і ўночы сонейка ззяла!”, “Каб (цябе/ табе) ліха абышло ціха!” Але найперш: “Каб быў ты здаровы, як дуб
скарбовы!”» [5: 141].
Точность как одно из коммуникативных качеств речи предполагает строгое соответствие употребления слов их лексическим значениям. К основным условиям, способствующим созданию точности речи, относятся: 1) знание предмета речи (экстралингвистическое условие); 2) знание языковой системы (собственно лингвистическое условие);
3) прочные речевые навыки, позволяющие говорящему соотносить знание предмета
речи со знанием языковой системы [2: 131–132]. Формированию названных навыков
© Зеленко О.В., 2012
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способствует задание прочитать текст, выбрав нужное определительное местоимение из
записанных в скобках: «Навука, якая вывучае далёкае мінулае чалавецтва па рэчавых
крыніцах, называецца археалогіяй. (Самае, само) слова “археалогія” грэчаскага паходжання і ў перакладзе на нашу мову азначае ‘навука аб старажытнасці’. Пра яе вобразна гавораць, што гэта (сама, самая) гісторыя, узброеная рыдлёўкай…» [4: 201]. В
процессе выполнения данного упражнения учащиеся практикуются в отборе определительных местоимений для адекватного выражения содержания высказывания.
Логичность речи – это коммуникативное качество, которым «оценивается характер
смысловых сцеплений единиц языка в речи с точки зрения их соответствия законам логики и правильного мышления» [2: 144]. Б.Н. Головин выделяет два основных условия
логичности речи: 1) овладение логикой рассуждения (экстралингвистическое условие);
2) знание языковых средств, способствующих организации смысловой связанности и
непротиворечивости элементов речевой структуры (собственно лингвистическое условие) [2: 146–147]. К таким языковым средствам относятся местоимения, которые связывают предложения в тексте, заменяя слова из предыдущего предложения. Поэтому
формированию логичности речи учащихся способствуют упражнения, направленные на
трансформацию текста с использованием местоимений для устранения повторяющихся
слов: «На востраве матросы ўбачылі цюленя. Цюлень пазіраў на матросаў жаласнымі
вачыма і плакаў. Цюленя прыціснуў камень. Адзін матрос хацеў пагладзіць цюленя па галаве. Але цюлень злосна ашчэрыў зубы, зарыкаў і зноў заліўся слязьмі. Матросы паднялі
камень. Матросы вызвалілі цюленя. Цюлень дапоўз да берага і плюхнуўся ў ваду. Нехта
кінуў цюленю кавалачак каўбасы. Цюлень спрытна злавіў пачастунак» [6: 18].
Чистота речи предполагает отсутствие в ней слов и словосочетаний, чуждых литературному языку: диалектизмов, варваризмов, жаргонизмов, вульгаризмов, канцеляризмов (их употребление ограничивается только официально-деловым стилем общения),
слов-паразитов. Работа над чистотой речи учащихся связана с анализом и редактированием высказываний, некорректных с точки зрения чистоты использования в них изучаемых языковых средств, например: «Адмоўныя займеннікі, яны ўтвараюцца ад пытальных пры дапамозе прыстаўкі ні-», «Займеннік сябе, ён не мае формы назоўнага склону».
Учащиеся отмечают, что местоимения яны, ён избыточные в данных предложениях, так
как указывают на уже названные понятия.
Выразительность речи – это «такие особенности ее структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя» [2: 182]. Основным средством достижения выразительности речи Б.Н. Головин считает внимательное чтение образцовых
текстов [2: 186]. Так, учащимся 6 класса предлагается проанализировать выразительные
возможности местоимений в отрывке из «Рэквіема па кожным чацвёртым» А. Вертинского – произведения о потерях белорусского народа в Великой Отечественной войне
[4: 189]:
Я іду,
ты ідзеш,
а ён не ідзе,
ён мёртвы.
Я пяю,
ты пяеш,
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маўчыць кожны чацвёрты.
Мы ідзём,
ідзяце вы.
Грунт пад нагамі цвёрды.
Яны не ходзяць – не жывы
кожны чацвёрты.
Выразительные возможности местоимений в данном произведении усиливаются в
связи с обновлением их привычной семантики: местоимения я, ты в тексте стихотворения указывают на живых людей, ён, яны, кожны – на погибших в годы Великой Отечественной войны.
Уместность речи обеспечивается подбором и организацией языковых средств в соответствии с задачами и условиями общения. С целью формирования у учащихся представления о личностно-психологическом аспекте уместности речи, в частности об употреблении местоимения Вы как формы вежливого обращения, предлагается вставить в
предложения пропущенные местоимения ты или Вы: У зносінах з незнаёмым ці малазнаёмым чалавекам ужываецца форма звароту … , з добра знаёмым – … . Пераход
на … можа азначаць змену адносін у бок таварыскай даверлівасці. З пераходам на …
можа звязвацца страта павагі да адрасата, выяўленне непажаданай фамільярнасці
(По Н.И. Формановской). В результате выполнения упражнения учащиеся приходят к
пониманию того, что «умение найти нужные слова, интонацию в той или иной ситуации
общения – залог успешного взаимоотношения собеседников» [2: 246].
Таким образом, методические средства обучения морфологии белорусского языка,
представленные в современных учебных и учебно-методических пособиях, позволяют
формировать у учащихся такие коммуникативные качества речи, как правильность, точность, логичность, чистоту, выразительность, уместность.
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Разработка электронных учебно-методических
комплексов для языкового образования
У статті наводиться досвід інформатизації національної системи освіти в Республіці Білорусь, описуються довідково-інформаційні, контрольно-діагностичні, інтерактивні модулі електронних навчально-методичних комплексів.
Ключові слова: електронний навчально-методичний комплекс, довідково-інформаційні, контрольно-діагностичні, інтерактивні модулі електронних навчально-методичних комплексів.
В статье приводится опыт информатизации национальной системы образования
в Республике Беларусь, характеризуются справочно-информационные, контрольно-диагностические, интерактивные модули электронных учебно-методических комплексов.
Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, справочно-информационные, контрольно-диагностические, интерактивные модули электронных учебнометодических комплексов.
The article provides the experience of informatization of the national system of education
in the Republic of Belarus, describes reference information, test and diagnostic, interactive
modules of electronic teaching and training complexes.
Key words: electronic teaching and training complex, reference information, test and diagnostic, interactive modules of electronic teaching and training complexes.
Одним из главных направлений государственной политики Республики Беларусь
является создание информационного общества и конкурентноспособной высокотехнологичной национальной экономики. Главной целью национальной системы образования
в связи с этим становится задача существенного повышения качества образования и его
доступности за счет внедрения новых образовательных технологий, оптимизации деятельности образовательных структур на всех уровнях. И главным направлением этой работы должно стать массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий
во все виды и формы образовательной деятельности [1].
Развитие в последние годы информационных технологий определило в качестве ведущей идеи создание электронных учебно-методических комплексов, позволяющих
использовать компьютерные мультимедийные технологии для повышения эффективности как самого процесса обучения, так и контроля полученных знаний.
В связи с этим в настоящее время появилось понятие «электронного обучения
(E-lerning)» как комплекса интеллектуальных учебных пособий и систем тестирования,
позволяющего использовать новейшие достижения в области информационных технологий в учебном процессе независимо от формы обучения.
В Республике Беларусь уже накоплен определенный опыт информатизации национальной системы образования:
© Волочко А.М., 2012

449

- в рамках программы «Комплексная информатизация системы образования Республики Беларусь на 2007-2010 гг.» разрабатывались научно-методические основы комплексного использования ИКТ и ЭСО в образовательном процессе на различных уровнях системы образования, были созданы отдельные электронные средства обучения;
- в рамках отраслевой программы «Электронный учебник» (2007-2010 гг.) создавались методики и нормативные акты по разработке и использованию ЭСО, проводились
организационные мероприятия и внедрение разработанных ЭСО в учебный процесс.
С 2011 года действует национальной программа ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы (Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь).
На базе научно-методического учреждения «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь планируется в 2012 – 2014 гг. разработать электронные образовательные ресурсы в рамках отраслевой научно-технической
программы «Разработка информационных образовательных ресурсов для дошкольного,
общего среднего, специального, высшего педагогического и дополнительного образования педагогических работников» («Информационные образовательные ресурсы») на
2012 – 2014 годы.
Новизна планируемых результатов отраслевой научно-технической программы
«Информационные образовательные ресурсы» определяется тем, что впервые будут
разработаны на единых системных основаниях справочно-информационные, контрольно-диагностические, интерактивные модули электронных учебно-методических
комплексов для системы дошкольного, общего среднего, специального, высшего педагогического и дополнительного образования педагогических работников. Это создаст необходимые предпосылки для эффективного функционирования национальной
системы образования в условиях информационного общества, обеспечит реализацию
Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на период до
2015 года в части создания системы электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний.
Под электронным учебно-методическим комплексом понимаются различные
виды электронных средств обучения (информационно-поисковые системы, виртуальные лаборатории, электронные энциклопедии, тестовые среды, тренажеры, инструментальные среды разработки и т.д.), объединенные в единую систему на базе материалов
учебного пособия (учебника) по конкретному предмету и реализующие дидактические
возможности средств ИКТ во всех звеньях дидактического цикла процесса обучения (отраслевая программа «Электронный учебник»). При этом в качестве «модуля электронного учебно-методического комплекса» рассматривается конкретный вид электронного
средства обучения, разработанный в логике его интеграции в единый электронный УМК,
созданный на единых теоретических основаниях, характеризующийся целостностью и
логической завершенностью и направленный на решение определенного круга образовательных задач.
В рамках выполнения отраслевой научно-технической программы «Информационные образовательные ресурсы» планируется разработать следующие модули электронных УМК по белорусскому, русскому и иностранному (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) языкам:
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справочно-информационные – учебные базы данных, наборы мультимедийных ресурсов, справочно-энциклопедические издания и др., нацеленные для использования в
качестве исходного материала при решении различных учебных задач, использования
при изучении разделов и тем учебных предметов гуманитарного направления, организации самостоятельной учебно-познавательной, творческой, проблемно-поисковой, научно-исследовательской деятельности обучающихся;
контрольно-диагностические – электронные тренажеры, практикумы, тестирующие системы и др., используемые для:
создания предметных баз данных, позволяющих формировать самостоятельные,
контрольные, проверочные, диагностические работы, тестовые задания, организовывать
текущий, тематический, периодический, итоговый контроль результатов учебной деятельности обучающихся по белорусскому, русскому и иностранному (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) языкам;
самооценки обучающимися уровня освоения знаний, овладения умениями, навыками, способами деятельности;
интерактивные – интерактивные компьютерные модели, виртуальные учебные лаборатории, дидактические компьютерные игры и др., использующиеся для реализации
активно-деятельностных форм обучения, поддержки разнообразия применяемых методик и организационных форм обучения, обеспечения интерактивного характера процесса обучения, условий индивидуализации и дифференциации обучения, визуализации изучаемых объектов и предметов окружающей действительности.
Электронные учебно-методические комплексы могут как дополнять традиционный
УМК, так представлять собой самостоятельный комплекс.
Таким образом, современная образовательная парадигма характеризуется внедрением в учреждения образования разных уровней информационно-коммуникационных
технологий.
Современный опыт информатизации образовательных систем свидетельствует о
смещении акцентов с разработки отдельных локальных электронных образовательных
ресурсов в направлении создания открытых многофункциональных обучающих программных средств с возможностью их интеграции в единую информационно-образовательную среду.
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(Минск, Беларусь)

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРИ ОБУЧЕНИИ БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Стаття присвячена методичним проблемам викладання білоруської мови як іноземної в сучасних умовах. Дається короткий опис лінгвістичних ігор з національно-культурним компонентом.
Ключові слова: комунікативна компетенція, лінгвістична гра, мовленнєва мотивація.
Статья посвящена методическим проблемам преподавания белорусского языка как
иностранного в современных условиях. Дается краткое описание лингвистических игр с
национально-культурным компонентом.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, лингвистическая игра, речевая
мотивация.
The article is devoted to problems of teaching of the Belarus language as foreign in modern
conditions. The short description of linguistic games with a national-cultural component is
given.
Key words: the communicative competence, linguistic game, speech motivation.
Уже более пятидесяти лет в лингводидактике доминирует коммуникативный подход
к обучению иностранного языка. Главное – научить участвовать в речевой коммуникации. Соблюдение различных норм языка, умение употреблять необходимую грамматическую конструкцию – это промежуточный этап обучения. Таким образом, роль преподавателя заключается в том, чтобы создать условия коммуникации, а не только в том, чтобы
постоянно исправлять ошибки учащихся.
Разумеется, что ситуация необходимости коммуникации на иностранном языке возникает в языковой среде. К сожалению, студентам, которые изучают белорусский язык
как иностранный, вне аудитории, на улицах Минска, в магазинах, государственных и
общественных организациях сложно использовать освоенные знания. На занятиях часто
не хватает времени на дополнительную речевую практику. В результате у учащихся не
возникает необходимая мотивация говорить на белорусском языке.
Мотивированность речи в принципе одна из центральных проблем в методике преподавания иностранных языков. В случае с белорусским языком она становится особенно острой. Часто нашими студентами становятся иностранные специалисты (филологи-слависты, политологи, дипломаты), для которых владение определенными видами
белорусскоязычной коммуникации (в первую очередь, аудирование, чтение, письмо) являются обязательным требованием профессии. Говорение в этом списке необходимых
умений стоит на последнем месте. При этом, любой специалист знает, что без устной
речи владение языком не совершенное.
В принципе, учебник учебники белорусского языка как иностранного ориентированы на формирование коммуникативных умений учащихся. В нем широко представлены
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диалогические и монологические тексты, которые демонстрируют различные модели
речевой деятельности.
Однако наилучшим образом проблему мотивации говорения решает языковая игра.
Творческая по своей природе, она активизирует мышление учащихся, содействует развитию креативного отношения к изучению языка.
Современная методика преподавания иностранного языка всё больше обращает внимание на то, чтобы, изучая язык, студент обогащал себя новыми знаниями и умениями и
одновременно совершенствовался как личность.
Белорусский язык изучается иностранными студентами чаще всего в индивидуальном порядке. Количество часов оплачивает сам учащийся. Естественное в таких условиях желание быть бережливым. В таких условиях игра на уроке часто воспринимается и
самим преподавателем как что-то вторичное, что отнимает время от изучения грамматики. При этом, профессионально подобранные лингвистические игры самими учащимися
не воспринимаются негативно, наоборот, неформальный, креативный подход преподавателя к проведению занятий понимается как настоящий профессионализм. Серьезное не значит скучное. Именно через скуку на уроке падает мотивация изучения любого
предмета, в том числе и иностранного языка.
Очень часто оказывается, что игра естественным образом вписывается в ход урока, заменяя рутинные упражнения. Например, закрепляя лексический минимум по теме
внешность, студенты могут описывать своих одногрупников или предложенные преподавателем портреты людей. А можно слегка изменить задание и предложить одному студенту выбрать соответствующий портрет по описанию, сделанному другим студентом.
При довольно стандартном подходе студенты называют предметы женского или мужского гардероба, а превратить такое упражнение в игру. «Посмотрите несколько минут
друг на друга, потом закройте глаза и скажите, кто во что одет». Такими упражнениями
достигается две цели: дидактическая и тренировка наблюдательности, концентрации
внимания.
Современная методика преподавания иностранного языка имеет разработанную
классификацию лингвистических игр [2, с.20] (1. Настольные игры; 2. Игры-соревнования; 3. Игры с использованием схем, планов, карт; 4. Игры с использованием предметов:
мяч, часы, секундомер, юла; 5. Игры-упражнения, типа снежный ком, эхо; 6. Мозаика;
7. Игры-загадки; 8. Фольклорные игры; 9. Подвижные игры; 10. Конкурсы, олимпиады,
диспуты; 11. Ролевые игры). Выбирая игру, преподаватель должен помнить про возраст
учащихся, время, которое займет игра, педагогическую и образовательную ценность
игры.
Игры на занятиях белорусского языка как иностранного должны давать учащимся
фоновые страноведческие знания. [2; с.7] Настольные игры – это не только домино, карты или лото. Есть игры с фишками и кубиками, в которых участники перемещаются
по различным маршрутам. Остановками на этих маршрутах быть изображения белорусских городов или достопримечательностей одного города. Для отработки глаголов
движения, приставочных глаголов, предлогов хорошо подходят игры с использованием
схем движения наземного общественного транспорта Минска, Минского метро, белорусской железной дороги, автомобильных дорог. Задание к игре могут формулироваться
как планирование маршрута, путешествия или рассказ про определенные места. Игра
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«Что? Где? Когда?» с использованием юлы тоже может иметь национально-культурный
компонент. В ней могут фигурировать памятные места, портреты известных деятелей
Белоруси. Фольклорные игры-забавы могут использоваться как упражнения (скороговорки), а также для знакомства с культурой Беларуси.
Например, элементы обрядовости Коляд можно использовать для игры на занятиях
белорусского языка как иностранного. Обряд Коляд еще не отошел в небытие. Иностранцы могут увидеть его на концертах, в учебных заведениях и даже на улицах. Центральный действующий персонаж колядной группы – Коза. Живой, энергичный парень, одетый в вывернутый кожух, держал в руках сделанную из дерева или бумаги голову козы.
Козу сопровождал поводырь, который должен был складно говорить. В группу также
входили музыканты, песенники, которые поддерживали главных действующих лиц. Коза
– знак урожайности и здоровья. Под ритуальную песню Коза должна заглянуть во все
углы дома, потому что, куда она посмотрит, будет в Новом году стоять мешок с зерном, с
картошкой, лежать колбасы и другие припасы. Белорусы верили, что Коза владеет лечебными свойствами и кого она боднет, тот в новом году будет здоровый.
Преподаватель рассказывает про особенности празднования Коляд на Беларуси,
приносит на занятия маску Козы. Учащиеся учат строки из песни: «Го-го-го, каза! Го-го,
шэрая!” Один из учащихся надевает маску козы, студенты поют выученные строки. Коза
может загадывать загадки или задавать вопросы по лексике (все зависит от степени подготовленности аудитории), учащиеся отвечают. При неправильных ответах Коза “умирает”, ее оживляют правильные ответы.
Элементы обрядовости “Гукання вясны” или Купалья тоже могут быть использованы на занятиях белорусского языка.
Таким образом, игра в методике обучения белорусскому языку как иностранному
предстает как репродуктивный метод обучения, который содействует выработке навыков
спонтанного словесного действия. Кроме того, иностранным учащимся в игровой форме
может быть представлен национально-культурный материал.
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