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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК – 800

Рубанюк Э.В.
(Минск, Беларусь)

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КРИТЕРИЕВ
ОТНОШЕНИЯ КО ВРЕМЕНИ
У статтi мова йде про взаємозв’язок категорiï часу i простору, а так само про культурно обумовленi вiдмiнностi, що стосуються членування часу i вiдношення до нього,
та ïх вiдображеннi мовою. Пунктуальнiсть є одним iз критерiïв для iлюстрацiï рiзницi
в поведiнцi представникiв рiзних нацiональностей.
Ключовi слова: категорiя часу, категорiя простору, пунктуальнiсть
В статье речь идет о взаимосвязи категории времени и пространства, а так же о
культурно обусловленных различиях, касающихся членения времени и отношения к нему,
а так же их отражение в языке. Пунктуальность является одним из критериев для
иллюстрации разницы в поведении представителей разных национальностей.
Ключевые слова: категория времени, категория пространства, пунктуальность
The article deals with the interconnection of the categories of time and space, as well as
with the culturally predetermined differences in time partitioning and attitude to it, as well as
their reflection in the language. Punctuality is one of the criteria to illustrate the difference in
the behavior of people of different nationalities.
Keywords: time category, the category of space, punctuality
Время – это абстрактная категория. Его изучают в рамках многих научных дисциплин, применяя разнообразные критерии и параметры [1:82]. Потребность остановить
мгновение, зафиксировать его, сопровождает человека от наскальных рисунков до полета в космос. Однако, запечатлевается не само время, а его образ, который может значительно отличаться в разных культурах, так как суть времени не получила однозначной
интерпретации ни в одной этнокультуре [1:83]. Восприятие времени, несомненно, культурно обусловлено. Об этом свидетельствуют григорианский и юлианский календари;
календарь народа майя. В Китае начинается новый год со второй молодой луны после
поворота солнца с зимы на лето, т.е. в период с 21.01. по 21.02. и т.д.
Течение времени может восприниматься: а) линейно, как на западе (время – это последовательность событий); б) циклично, как в Азии (время – это повтор на разных витках),
в) как повтор одних и тех же цепочек событий (в языках индейцев). Членение времени на
прошедшее, настоящее и будущее – это так же культурно обусловленный факт [2:39].
Различаются культуры с монохронной или полихронной концепциями времени.
Американский культуролог Эдуард Холл считает, что в странах монохронной культуры
© Рубанюк Э.В., 2013
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(США, Англии, Германии, в странах Скандинавии) время жестко регулирует поведение
людей и вместе с тем отношения между ними. Американец, например, сосредоточивает
все свое внимание на сложной задаче, решает ее и переходит к решению следующей. Для
него выполнение задачи более важно, чем отношения с людьми, которые оказывают ему
содействие. В других культурах (российской, во многих средиземноморских, арабских,
латиноамериканских и некоторых азиатских) время воспринимается полихронно, то есть
внимание людей обращено одновременно на несколько событий: человек делает сразу тричетыре дела, при этом во главе угла – дружеские отношения, а не намеченные сроки.
Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, культурные различия восприятия времени проявляются в двух планах: а) исчисление времени, т.е. членение его на отрезки; б) отношение
ко времени [3:188]. Эти характеристики взаимосвязаны и взаимообусловлены. Первый
параметр «объективен», так как измерение времени часами, днями, неделями, годами
реально и можно сказать универсально, хотя и он может иметь свою культурологическую специфику. Американцы обычно измеряют периоды времени не месяцами, как это
принято в русскоязычном социуме, а неделями. Они говорят вместо полгода – 24 недели,
вместо полутора месяцев – 6 недель, а вместо 3 или 4 лет можно услышать 36 или 48
месяцев [4:309]. Второй критерий – субъективен, так как отношение ко времени в разных
культурах уникально.
Блестящее владение иностранным языком является одним из залогов успешной
межкультурной коммуникации. Но, очевидно, важно еще знать специфику культуры, которую осознанно или же подсознательно представляет собеседник, чтобы хорошо его
понимать. Целью данной статьи является обзор информации, касающейся отношения
ко времени представителей разных культур. Особое внимание уделяется трактовке понятия «пунктуальность» в разных культурах и специфике перевода некоторых «временных
клише». Для этого планируется решить такие задачи: а) систематизировать критерии, на
основании которых принято описывать специфику культуры; б) определить значимость
критерия «пунктуальность» в разных культурных социумах.
Время и пространство – взаимосвязаны. На сегодняшний день традиционно различают три типа пространства и времени: а) реальное пространство и время; б) концептуальное пространство и время; с) перцептуальное или психологическое пространство
и время [1:85]. В отличие от реальных пространства и времени, определяющих смену
состояний, объектов, процессов, существующих вне зависимости от нашего сознания,
концептуальное пространство и время представляют собой «некоторую абстрактную
хроногеометрическую модель», служащую для упорядочения идеализированных событий. Это фактически отражение реальных пространства и времени на уровне понятий
(концептов), которые отражаются в языке [1:86].
Категория времени – одна из самых основополагающих в языкознании. В процессе
обучения, несомненно, одним из залогов успеха является грамотное усвоение системы
времен иностранного языка и иных лексико-грамматических средств выражения временных отношений.
Табл. № 1. Некоторые лексико-грамматические средства выражения временных отношений в русском, немецком и английском языках.
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Лексико-грам.
Средство
имя существительное
Наречия
временные формы

предложноименные группы
Словосочетания
временные союзы

Русский язык

немецкий язык

английский язык

день, вечер, ночь

Tag, Abend, Nacht

day, evening, night

сегодня,
завтра,вчера
Настоящего
времени
прошедшего
времени

heute, morgen,
gestern,
Präsens;

когда, пока,
после того, как …

als, sooft, wenn,
nachdem, sobald,
sowie, während,
seitdem/seit, bis,
bevor/ehe, solange

today, tomorrow,
yesterday
present indefinite,
present continuous
Präteritum, Perfekt, past indefinite,
Plusquamperfekt;
past continuous,
past perfect,
past perfect continuous,
present perfect,
present perfect
continuous
Будущего времени Futur I, Futur II
future indefinite,
future continuous,
future perfect,
future perfect continuous1
Через неделю,
in einer Woche,
in a week,
после выходных
nach dem
after the weekends
Wochenende
Сегодня вечером
heute Abend,
last night
when, as soon as, while,
before, after, till, until

Как вытекает из таблицы, временные отношения могут выражаться одними и теми же
лексико-грамматическими средствами в русском, немецком и английском языках. Но при
этом дословный перевод не всегда гарантирует правильность перевода. Языковые трудности появляются при переводе самых элементарных фраз, ср.: английское выражение just a
minute по своему значению и употреблению не совпадает с аналогичной русской фразой
‘одну минутку’ [5:119], хотя и в русском, и в английском языках «минута» — это единица
времени, состоящая из 60 секунд. Если американец говорит I’ll be with you in a minute, то
подразумевается, что он может задержаться не более чем на две-три минуты. Для него удивительно, что русское «буду сию минуту» может растянуться надолго. Такая разница в отPresent perfect continuous – обозначает длительное действие, которое началось до момента речи и:
а) завершилось к моменту речи; или: б) может продолжаться еще и в момент речи.
1
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ношении ко времени объяснима тем, что в Америке [5:123] существует fixed concept of time,
так называемая концепция точного времени, у русских время — fluid, понятие растяжимое.
Русское «сейчас» прекрасно иллюстрирует временную растяжимость, так как означает срок от пяти до двадцати пяти минут. Буквально оно понимается как: Yes, I’ll be with
you when I’ve finished what I’m doing now [5:124]. Фраза «после обеда» понимается американцами как after lunch, а для русских – это скорее: during the afternoon. «На днях» так
же представляет трудность при переводе, так как это выражение может относиться и к
прошлому действию, и к будущему: «Я об этом узнала на днях» – within the last few days,
или «Я на днях вам дам ответ» – within the next few days. В английском языке такие фразы
обязательно содержат временное уточнение: например, I found out just a few days ago или
only very recently – для действия в прошлом. Для будущего действия: I’ll get back to you
with/about/concerning that issue within the next few days/in a couple of days/in a day or two.
Русское прилагательное вечерний и американское evening не совпадают по смыслу.
Для носителя русских представлений «вторая половина рабочего дня обозначается как
«вечер» [5:126], а не «послеполуденный период» ‘afternoon’. Русское «вечернее заседание» или «вечерняя сессия» могут начинаться сразу после обеда или после полудня. В
английском языке evening meeting – это мероприятие, которое обязательно происходит
после шести вечера. Необходимо не упускать из виду, что день членится по-разному в
русском, немецком и английском языках.
Таб. № 2. Членение дня на временные отрезки.
русский язык
Утро
День
Вечер
Ночь

немецкий язык
Morgen
Vormittag
Mittag
Nachmittag
Abend
Nacht

английский язык
morning
day
afternoon
evening
night

Таким образом, перевод многих выражений, связанных с обозначением времени
встречи, требует определенного рода уточнений, предопределенных узусом конкретного
языка для достижения адекватности понимания.
При сравнении культур во главу угла ставятся так называемые «структурные признаки» или категории, посредством которых можно различать культуры и формулировать
их специфический профиль. В научной литературе приводятся такие критерии: 1) чувственные ощущения; 2) восприятие времени; 3) восприятие пространства; 4) специфика
мышления; 5) язык; 6) невербальная коммуникация; 7) ценностные ориентации; 8) стереотипы поведения; 9) социальные отношения [6:42].
Пунктуальность (один из параметров восприятия времени) может стать в качестве стереотипа поведения наглядным примером для иллюстрации многих культурнообусловленных различий. Так, представителям центральной и северной Европы свойственна пунктуальность. Опоздание на 15 минут у русских и итальянцев считается
8

допустимым. Испанцы могут опоздать на более значительный срок или не явиться, это
не считается признаком дурного тона. В испанском языке существует понятие maňana,
означающее ‘завтра, или как-нибудь завтра, позже, в следующем году, как-нибудь, никогда’ [7:198-199]. А обычное для латиноамериканцев опоздание, не связанное с желанием
оскорбить партнера, называется «латиноамериканским часом» – hora latina [7:198-199],
которое не имеет никакого отношения к часу, который длится 60 минут. Для американца
минута – это в прямом смысле именно 60 секунд. «Нью-йоркская минута» – значительно
короче, так как в этом городе все движется быстрее, и время, соответственно, тоже.
Индус может вообще не пойти на встречу и не предупредить об этом и при этом не
понимать, почему на него могут обижаться партнеры по бизнесу, если он является (вообще не является) позже назначенного времени [7:199].
Пунктуальность распространяется не только на момент встречи собеседников/партнеров, но и на время завершения беседы/встречи, что не принято в русскоязычном социуме.
В Германии и Англии принято указывать в приглашении начало и завершение встреч, презентаций, переговоров, вечеринок, следовательно, ожидается пунктуальность до и после
запланированной встречи. В данной связи следует отметить, что приглашение на ланч
дома или в ресторане гости (дата, место, время – оговорены) могут получить за три недели
до встречи, при этом нет надобности «созваниваться» за день или накануне для подтверждения назначенной встречи [5:120], как это до сих пор принято в России. Американцы не
приемлют спонтанные приглашения, так как это расценивается как неуважение к личному
пространству, образу жизни, личности собеседника. Приглашая в гости, они обычно просят приходить в семь (come at seven) и никогда «около семи» (around seven).
Во многих источниках отмечается, что русские, к сожалению, довольно беспечно и
вольно обращаются не только со своим, но и с чужим временем [5:6]. Им не свойственно
понятие quality time («качественное время»), т.е. не просто быть рядом, а активно уделять
собеседникам каждую минуту.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
а) Категория времени одна из основополагающих в системе каждого языка. Лексикограмматические средства ее выражения представлены в русском, немецком и английском
языках одними и теми же языковыми единицами, что не является обязательным условием для легкого поиска адекватных эквивалентов перевода.
б) Пунктуальность понимается в немецком социуме как достаточно регламентированный ритуал: четкая и заблаговременная фиксация начала и завершения деловых (в
британском социуме и личных) встреч; при этом опоздание и приход заранее не приветствуются. В других культурах пунктуальность не так четко регламентирована, или, как
стереотип поведения может даже отсутствовать.
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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 814.14

Зарецька О.О.
(Київ, Україна)
ДИСКУРС ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ
(за матеріалами емпіричного дослідження)

У роботі представлено результати емпіричного дослідження уявлень дорослих людей
різного віку про особистісний розвиток і зростання. Об’єктом аналізу були наративи, породжені опитуваними у відповідь на анкету. Особливу увагу при проведенні аналізу приділено
особистісному досвіду, його проявам у наративних практиках, рефлексивному переосмисленню досвіду людиною під час породження наративу, а також домінантним якостям особистості, що проявилися при осмисленні особистісного розвитку і зростання. Виявлено
деякі гендерні відмінності у наративах особистісного розвитку і зростання, з’ясовано психологічні контексти породження наративів особистісного розвитку і зростання.
Ключові слова: особистісний розвиток, особистісне зростання, наратив, анкетування, особистісний досвід, наративні практики.
В работе представлены результаты эмпирического исследования представлений
взрослых людей разного возраста о личностном росте и развитии. Объектом анализа
были нарративы, порождённые анкетируемыми в ответ на анкету. Особенное внимание при проведении анализа уделено личностному опыту, его проявлениям в нарративных практиках, рефлексивному переосмыслению опыта человеком при порождении нарратива, а также доминантным качествам личности, проявившимся при осмыслении
личностного развития и роста. Выявлены некоторые гендерные особенности нарративов личностного развития и роста, а также психологические контексты порождения
нарративов такого типа.
Ключевые слова: личностное развитие, личностный рост, нарратив, анкетирование, личностный опыт, нарративные практики.
The paper presents the results of an empirical study of ideas of adults of all ages about
personality growth and development. The narratives generated by respondents in response to
the questionnaire were analysed. Particular attention was paid to the analysis of personality
experience, its manifestations in narrative practices, reflexive rethinking the own experience
while generating a narrative, as well as to the dominant personality features that appeared in
personality development and growth comprehension. Some gender-specific properties of the
narratives of personal development and growth were established, as well as psychological
contexts of generating narratives of this type.
Key words: personality growth, personality development, narrative, survey, personality
experience, narrative practices.
© Зарецька О.О., 2013
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Представлену роботу присвячено дослідженню індивідуального дискурсу дорослої
людини щодо особистісного розвитку і зростання людини. В ході емпіричного дослідження було проведено анкетування дорослих різного віку, яке переслідувало ціль викликати у опитуваних породження наративів, що втілюють уявлення дорослої людини
про особистісний розвиток і зростання.
Значущість проблеми особистісного розвитку і зростання людини не викликає сумнівів, а можливості, які надає використання сучасних методів дослідження, зокрема, методів психологічної герменевтики і наративної психології ([3], [4], [5], [6], [7], [8]), робить
можливим глибоке занурення у багатство індивідуального досвіду конкретної людини.
Незважаючи на інтерес сучасних дослідників до всього спектру проблем особистісного розвитку і зростання, уявлення дорослих з цього приводу ніколи не аналізувалися.
Осмислення людиною свого індивідуального особистісного розвитку і зростання – тобто
постановка проблеми в індивідуальній площині – ніколи не було предметом дослідження. Цим і визначається актуальність проведеної роботи.
В межах даного дослідження було вирішено не заглиблювалися у розведення особистісного розвитку і особистісного зростання – це окреме теоретичне питання (саме тому
всюди використовується неподільна синтагма «особистісний розвиток і зростання»). В
наші завдання не входило аналізувати і оцінювати особистісний розвиток і особистісне
зростання самих опитуваних – тільки зміст породжених ними нарацій (анкетування спонукає аналіз і оцінку самими опитуваними як свого, так і взагалі особистісного розвитку
і зростання людини).
Методика дослідження.
Для опитування було використано анкету з 4 питаннями:
• Чи вважаєте Ви, що особистість протягом життя людини змінюється?
• Якщо так, то що, з Вашої точки зору, змінюється в особистості?
• Як би Ви охарактеризували таке явище, як особистісне зростання?
• Які життєві обставини сприяють особистісному розвитку, а які, навпаки, не сприяють?
Анкета надавалася у письмовому вигляді, відповіді отримувалися здебільшого через
електронну пошту, інколи на цьому ж аркуші паперу, зрідка (за бажанням опитуваного)
– усно. Аналіз відповідей, що торкаються саме життєвих обставин особистісного розвитку і зростання, не представлений у даній роботі – йому присвячено кілька попередніх
публікацій [1], [2].
У опитуванні взяли участь 50 дорослих, 55% з них – жінки. Основну групу опитуваних (53%) складають дорослі від 50 до 65 років (умовна назва «люди зрілого дорослого
віку»), 15% відповідей дали «ранні дорослі» (до 35 років), 15% – дорослі середнього віку
(35-50 років) і 17% люди старші 65 років («пізня дорослість»; найстарішому з опитуваних 88 років).
Аналіз результатів опитування.
Відповіді на анкету чітко розділилися за ознаками:
• Готовність/неготовність опитуваного осмислити заявлену проблему у концептуальній площині (питання анкети спонукають до цього);
• Наявність/відсутність в уявленні опитуваного хоча б якихось смислів відносно особистісного розвитку і зростання і, відповідно, наявність/відсутність самої теми в
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його «психологічній ситуації», нерефлексованість подій, фактів, ситуацій свого життя у цій площині;
• Готовність/неготовність опитуваного вербалізувати, текстуалізувати чи просто відкрити експериментатору своє бачення проблеми.
За формою відповіді далеко не завжди відповідали тому, що прийнято вважати наративом [3], [7], [8]. Було отримано відповіді 3 типів:
1. Достатньо коротка відповідь на питання анкети (1-2 речення або взагалі односкладову відповідь) – як у проективному експерименті або як «стимул – реакція». Текст
наративу при цьому ближче за формою і за сутністю до тезаурусу.
2. Вся анкета цілком сприймається як єдиний стимул, реакцією на який є наратив-есе,
як правило, розміром у 1-2 абзаци з однією ідеєю відносно особистісного розвитку і
зростання і короткою деталізацією або коротко окресленими альтернативами.
3. Анкета пробуджує у опитуваного у відповідь фонтан ідей, дослідник отримує розгорнуте есе¸ ще й не одне. Навздогін часто ці опитувані шлють досліднику слабо
пов’язані з темою опитування тексти (свої і чужі), з яких він має почерпнути додаткову інформацію про їх думку з цього приводу.
Було проведено контентний аналіз отриманих наративів, який дав можливість виділити змістовні одиниці (теми) 4 видів: одиниці концептуального плану; одиниці фактологічного (подієвого) плану; одиниці рефлексивного плану; одиниці організаційнометодологічного плану.
Якщо спробувати інтерпретувати рефлексивну позицію опитуваного відносно питань
анкети, можна виділити 3 позиції:
1. Позиція «Я могу на цю тему говорити» і «Я хочу на цю тему говорити». Цих опитуваних не треба було умовляти: навіть якщо анкета опинялась у них випадково (анкету
отримали родичі чи друзі), вони самі ініціативно відповідали на питання, як правило,
протягом 3-5 днів, відповіді були чіткими і короткими, по суті це тези ненаписаного наративу. Можна припустити, що самооцінка цих опитуваних не допускає того,
що вони «не в змозі» відповісти, а ступінь організованості і зібраності примушував
робити це швидко, чітко і коротко. Зайва категоричність відповідей їх явно не бентежила – сам факт відповіді цінувався ними вище, ніж можлива неповнота, необгрунтованість чи неаргументованість.
2. Позиція «Я не можу» і «не хочу» говорити на цю тему, вербалізована чи ні, частіше
без пояснення причин чи з не завжди зрозумілими поясненнями типу «я звичайно,
відповідати не збираюсь – менталітет не той» (?!). Так само можна інтерпретувати і
повну відсутність реакції на анкету – від добрих знайомих, зазвичай зацікавлених у
контакті, це звучало саме так. Нагадування чи повторні пропозиції з боку експериментатора не зрушили справу: у відповідь – «глухе» мовчання. Цікаві мотиви такої
реакції, хоча про них можна тільки здогадуватися: нема часу на розгорнуту відповідь? Недостає «бази», щоб зробити відповідь переконливою? Питання такого типу
здаються занадто се������������������������������������������������������������
рйозними як для відповіді без спеціальної підготовки? Побоювання виглядати слабким на фоні інших? Повна відсутність міркувань на цю тему
(хоча це видається сумнівним)? – залишається тільки гадати.
3. Позиція «треба поміркувати» – і далі або повне мовчання (як у другій позиції), або
після недовгої паузи змістовний і розгорнутий наратив.
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Спостереження і аналіз наративних практик особистісного розвитку і зростання дозволив виявити деякі несподівані результати. Так, у соціумі є дискурс особистісного
розвитку і зростання, на індивідуальному рівні дискурсу практично немає (крім «профі»
– вчених, вчителів, тренерів особистісного розвитку, їх учнів, – всіх, хто практикує чи
практикується у техніках особистісного розвитку або для кого це об’єкт професійного інтересу). Зазвичай обговорюють особистісний розвиток і зростання іншої людини – дитини, учня і т.п. Індивідуальної рефлексивної практики такого спрямування нема, вона не
сформована соціумом, не є об’ єктом виховання чи бажаною якістю у дорослої людини.
У індивідуальних процесах осмислення, породжених нашою анкетою, звичка до рефлексивної практики такого типу не спостерігалася, і рефлексія часто не досягалася (ми
говоримо тільки про можливості використаних нами методів) – якийсь могутній захисний механізм не давав їй здійснитися. Можна назвати це «парадоксом нерефлексованості
свого особистісного розвитку і зростання». Опитувані часто демонструють відсторонення від свого суб’єктивного досвіду. Можливо, рефлексію не дають запустити механізми
збереження самоідентифікації, самоідентичності? Здається, що в цьому проявляється загроза зруйнувати щось усвідомленням – можливо, особистісний міф?
Частині опитуваних після відповіді на першу анкету пропонувалася друга, з більш конкретизованими питаннями стосовно саме їх індивідуального шляху розвитку особистості.
Якщо перша анкета викликала у опитуваних відносне схвалення, то від відповідей на другу дорослі активно ухилялися – навіть ті, хто прислав опуси у відповідь на першу. Дякували за те, що анкета відкрила їм очі на життя, обіцяли попрацювати, і далі – мовчання.
У наративах можна спостерігати захисні механізми, що використовуються дорослими при зустрічі з питаннями, що нахабно зазирають у найпотаємніше. Схоже, що для
дорослих це болісна тема, заглиблення у яку погрожує чимось самоідентифікації.
У наративах проявилося багато форм і рівней захисту:
• Формальна короткість, тезаурусність, «нема часу» – чи міркувань, спитаєм ми? Тут
спостерігається категоричність як захисний механізм;
• Агресивне самоствердження, особливо у молодих самовпевнених і категоричних
чоловіків (35-45 років, але не тільки) – «А що це за питання ви нам ставите? А чи
розумієте ви в цьому стільки, скільки ми розуміємо? А я ось читав такого автора, а
ви його чомусь не згадуєте і не цитуєте… Якщо хочете, я вам поясню…». Тут спостерігаємо заперечення як захисний механізм;
• Вихід і виведення обговорення на рівень вище – «давайте розмовляти не про мене, а
взагалі». А щодо мене – «треба подумати», «відповім … (призначається строк, який
не виконується, замість нього – тиша і вибачення)». Це «треба подумати» повторювалося нав’язливо часто. Тому можна говорити про перехід на більш абстрактний
рівень обговорення як захисний механізм;
• Занадто розгорнутий і деталізований текст наративу теж інколи насторожував і викликав думки про трохи агресивний позитивізм як захисний механізм: «ухід» у позитивізм – це рятівна «байка» чи міф (проти власного неуспіху?) – як власна міфонаративна психотерапія.
Нами було виявлено і упорядковано множину смислів, з яких у сукупності складаються поняття «особистісний розвиток» і «особистісне зростання» у сучасній психології
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– як «базу» для проведення аналізу розуміння особистісного розвитку і зростання опитуваними. «Накладення» цих двох множин достатньо суттєве. Це означає, що «змістовне»,
концептуальне наповнення індивідуальних дискурсів особистісного розвитку і зростання суттєво сформоване і орієнтоване на прийняте у соціумі розуміння цих понять. А відсутність прив’язки і апеляції до свого індивідуального досвіду тільки підтверджує його
«віртуальний» характер.
Було обрано такі основні координатні направляючі при аналізі наративів:
• Особистісний досвід – його прояви у наративних практиках, його динаміка у уявленнях опитуваного, апеляція до нього в міркуваннях про особистісний розвиток і
особистісне зростання;
• Характеристики смислового простору особистості, які можуть бути промодельовані
на основі наративів особистісного розвитку і зростання;
• Рефлективне переосмислення досвіду, що проявилося у наративах;
• Домінантні особистісні якості, що проявилися при осмисленні особистісного розвитку і зростання.
Підставою для переважної уваги саме до цих тем при аналізі є загальна методологічна база, на якій будується дослідження – психогерменевтична парадигма.
Далі наведено висновки аналізу матеріалів наративних практик опитуваних дорослих по деяких з напрямків аналізу.
Особистісний досвід – основний вектор змін у дорослих. З віком і відповідним подовженням життєвого шляху нарощується обсяг індивідуального особистісного досвіду,
широта часової перспективи і ретроспективи особистісного простору, наростає подієва
насиченість досвіду, із-за чого збільшується дистанція між варіантами особистісного досвіду; здійснюється самоідентифікація (професійна, вікова, гендерна, часова тощо), відбувається усвідомлення своєї екзистенційності, формування свого психологічного поля і
індивідуального життєвого простору (межі свого «Я»).
З дорослішанням наростає унікальність індивідуального досвіду. Усвідомлення цієї
унікальності, не підкріплене вмінням «вписати» її у сформовану при соціокультурній
самоідентифікації уяву про особистісний розвиток і особистісне зростання як такі, мабуть, і є перешкодою для адекватного осмислення свого індивідуального особистісного
розвитку і зростання, що і виявилося у відповідях опитуваних.
У «молодих дорослих» (від 20-25 до 35-40 років) досвід ще свіжо набутий, не такий
великий за обсягом, достатньою мірою віртуальний, в ньому не так багато частин, що у
протиріччі одна з одною. Суб’єкти у цьому віці знаходяться значною мірою «посередині»
подієвого контексту, перші вагомі віхи життєвого шляху ще активно переживаються і часто
переоцінюються. Для текстів наративів цієї вікової групи характерні тезаурусність, короткість, категоричність суджень про особистісний розвиток і про себе, що не розгойдується
досі протиріччями і не спростовується множинністю і варіативністю досвіду більш зрілих
дорослих. В окремих випадках категоричність межує з безвідповідальністю за свої слова.
Якщо досягнуто «позитивну» стаціонарность, молодий дорослий насолоджується
своїм нещодавно досягнутим статусом – сімейним, професійним, віковим, гендерним
(у тих, хто відчув свою гендерну силу); негативна категоричність спостерігається, якщо
досягнутий статус не відповідає життєвим сподіванням.
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У відповідях молодих простежується більший ступінь невизначеності, замаскований
загальними висновками інтелектуального плану, за якими не простежується власний
життєвий досвід.
У більш зрілих дорослих (35-40 – 50-55 років) «віртуальна» складова досвіду помітно послаблюється на користь «реальної». У досвіді наростає соціокультурна складова,
що сприяє наростанню його варіативності. Це розгойдує властиву попередній віковій
групі категоричність настановлень; з’являються сумніви у своїй правоті. З’являються виваженість і багатогранність підходу до життєвих проблем, розумна гнучкість – без цього
набутий досвід може стати джерелом консерватизму, ригідності, несприйняття всього
того, що йде не від тебе самого. Наростає діалог з реальним життям, що оточує суб’єкта;
наростає конструктивна позиція по відношенню до реального життя: суб’єкт стає здатним конструктивно вирішувати життєві і особистісні проблеми. Наративи короткі та
місткі. За узагальненими і трошки «вихолощеними» ствердженнями опитуваних, здається, ховаються особистісні прояви, особистісний досвід і рефлексія себе, які опитуваний
суб’єкт не бажає показувати. Складається враження, що опитуваний боїться власної відвертості, боїться необережним словом відкрити себе, а сказати йому є що.
У групі більш «пізньої дорослості» (50-55 – 65-70 років) звертає на себе увагу поява
потреби «ділитися досвідом» і обговорювати свій набутий досвід, потреби в діалозі, в якому накопичені у процесі набуття досвіду особистісні смисли могли б бути актуалізовані,
текстуалізовані і обговорені. Категоричність набуває здебільшого запитувального характеру і може розглядатися як провокація для вступу в діалог: «А що ви на це скажете?».
У наративах прозвучало і усвідомлення незатребуваності накопиченого особистісного
досвіду: «Кому це потрібно?» Типово віковими здаються зміна структури цілей, втрата
векторності цілей, часове обмеження цілей («якщо доживу»). Відбувається формування
узагальненої концепції життя; переосмислення свого місця у соціально-психологічному
просторі, що постійно змінюється. Наративи частини опитуваних цієї вікової групи характеризуються короткістю і тезаурусною будовою; частині інших властиве багатослів’я
і «многомисліє» (наративна розкутість, що межує з графоманією).
У наративах ще більш літніх людей (після 70 років) відстежується вибудова внутрішнього автонаративу як концепції прожитого життя. Він глибоко захований, ним не діляться; його «сцементовано», він майже не піддається зовнішньому впливу. В цьому віці
категоричність знову йде вгору і досягає нового максимуму. Самі наративи короткі.
Розвиток (звичайно, різного ступеню) усвідомлення свого особистісного досвіду,
практика рефлексії своєї унікальної позиції у часі-просторі-соціумі протягом усього
періоду дорослості проявляється (правда, далеко не у всіх) у формуванні усвідомлення
свого досягнутого статусу у відповідності з уявою про систему соціальних очікувань.
Аналіз наративів залишає враження, що з віком ця якість наростає.
Формування емоційного прийняття/неприйняття своїх вікових досягнень, свого життєвого успіху/неуспіху, відповідно, вибудова і постійна корекція життєвого замислу і
Я-концепції, схоже, досягають максимуму на більш пізніх вікових відрізках.
Смисловий простір особистості. Моделювання смислового простору опитуваних на
підставі породжених ними наративів у різних вікових групах дорослих показало нарощування структурованості особистісного смислового простору і його цілісності.
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Домінантну роль у смисловому просторі молодої особистості грають життєві очікування, довго випестувані уявлення про власне майбутнє. Цей внутрішній віртуальний
контекст визначає оцінку суб’єктом реальних подій – часто занижену. Не цінується досягнуте, якщо воно нижче очікуваного. Саме з цими життєвими очікуваннями відбувається внутрішній діалог (більшою мірою, ніж з реальними людьми, навіть значущими
для опитуваного), у ході якого формується оцінка (часто занижена) свого досягнутого
рівня у особистісному розвитку. Для молодого дорослого характерні відкритість смислового простору, що проявляється у відкритості (іноді дозованої і фільтрованої) інформаційного потоку з боку соціуму, що дуже важливо для вироблення світоглядної позиції,
побудови стійкого «образу світу».
У періоді середньої дорослості відкритість не безумовна, відбувається жорсткий відбір того, що пропускається, як результат осмислення, усвідомлення особистісного і соціокультурного досвіду і його спрямованості на майбутнє. Досвід активно переосмислюється, формується узагальнена концепція життя. Для цього віку характерна мінімальна
залежність від соціуму.
У ще більш пізньої вікової групи дорослих ставлення до власного досвіду, його
осмислення і інтерпретація обумовлені впливом зовнішніх соціальних факторів, переосмисленням досвіду і виробленою самооцінкою досягнутого життєвого успіху/неуспіху.
Неуспіх емоційно переживається (у жінок це яскраво відображено у наративах).
Щодо несуперечності особистісного смислового простору – вміння вибудовувати історію власного життя як неповторний, відкритий, незавершений особистісний твір, а
також потреби і вміння переосмислювати, конструювати і реконструювати досвід – то ця
якість у наративах дорослих виявила динаміку: від виправдання свого життєвого шляху
у автонаративі групи молодих дорослих до появи поруч з цим прямо протилежних настроїв у другої групи зрілих дорослих. У зовсім літніх опитуваних ці моменти виправдання не присутні у наративах, це не актуально або глибоко приховано.
Очевидна динаміка простежується і у такої характеристики особистісного простору
як ступінь його реалістичності, наявність/відсутність захисних форм інтерпретації. Якщо
для групи молодих опитуваних дорослих характерно формування усвідомленої і узагальненої самооцінки, часто завищеної, і в наступній віковій групі середньої дорослості ця
якість наростає до максимуму, то в більш пізніх періодах дорослості соціокультурний
контекст примушує «переписати» багато з цих завищених самооцінок; з’являється тенденція (не у всіх, безумовно) глибоко ховати вироблену узагальнену концепцію свого
життя: людина не готова її оприлюднювати, свідомо чи несвідомо приховує, маскує, щоб
не проявилася. У наративах зовсім літніх опитуваних захисні форми інтерпретації відсутні – людина домовилася сама з собою, проставила оцінки і «зацементувала» їх.
Домінантні особистісні якості, що проявилися при осмисленні особистісного розвитку і зростання. «Дорослішання особистості» виражається у наростанні особистісної стійкості, навіть ригідності, самості, самототожності; вибудові власної Я-концепції.
Вже у групі молодих дорослих спостерігається наростання впевненості у непорушності
свого особистісного життєвого шляху – це знайшло яскраве відображення в отриманих
наративах. Ця якість проходить динаміку від юнацького максимуму, що пояснюється молодим категоричним самоствердженням, особливо властивим молодим чоловікам, через
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мінімум середнього дорослого віку, пов’язаний з появою і наростанням сумнівів у своїй
непогрішній правоті, до максимуму пізньої дорослості.
Для періоду ранньої дорослості характерні становлення і набуття індивідуальних
смисложиттєвих орієнтацій («бути самим собою», самореалізуватися», «усвідомлювати
себе як цінність»); набуття і прийняття своєї індивідуальності створює можливість побудови власної системи цінностей і перетворення їх у принципи власного життя, особистісні настановлення. Самоприйняття є і найважливішою умовою самореалізації. Все це
проявляється у текстах наративів особистісного розвитку і зростання.
Для ранньої дорослості типове прагнення особистісної експансії, самовираження у
всіх сферах життя (професійній, емоційній, особистісній, соціальній); вироблення власного індивідуального життєвого стилю. У наративах знайшло відображення звільнення
від невиправданого юнацького максималізму, потреба у створенні власного оточення.
Для більш зрілих дорослих характерно наростання переживання цінності своєї особистісної унікальності, своєї самості, себе як такого. Гендерні розбіжності поглиблюються. Для цього віку характерно торжество самототожності, відносна свобода від зовнішніх впливів.
У зрілих дорослих яскраво виражені дві протилежні тенденції: у одних – замикання
у собі, прогресуюче наростання інтровертності; у другої частини опитуваних – нарощування екстравертності, потреби у «нав’язуванні» свого особистісного досвіду – моралізаторство, нескінченні розповіді епізодів з власного життя, яке теж прогресує з віком.
У ще більш пізніх періодах дорослості особистісна стійкість іноді починає приймати
форму ригідності.
Психологічні контексти породження наративів особистісного розвитку. Доросла
людина готова міркувати «взагалі», формулювати висновки з своєї концепції життя –
але не стосовно себе. Мабуть, потрібні якісь особливі умови, контексти, щоб це стало
можливим, і вона була б готова породити наратив особистісного розвитку і зростання
із залученням свого індивідуального матеріалу. За даними опитування вимальовуються
декілька таких ситуацій:
1. Ситуація свідомої гордості за успіх: людина пишається своїм життєвим шляхом, вважає його гідним поваги і наслідування (іноді – від дійсно серйозного успіху у житті,
іноді – від простоти підходу до життя, іноді – від звуженого, спрощеного уявлення
про предмет, інколи – психологічний захист від своїх змарнованих очікувань);
2. Ситуація розчарування у своїх життєвих досягненнях: людина глибоко розчарована
своїм, як вона вважає, життєвим неуспіхом;
3. Ситуація відвертості з близькою по духу людиною або у обставинах задушевної
розмови;
4. Письмова практика – щоденники, задушевні листи (це та сама задушевна розмова).
Відображення гендерних розбіжностей і особливостей у наративах особистісного
розвитку і зростання. У наративах особистісного розвитку і зростання знайшла відображення психологічна залежність жінки від найближчого оточення і психологічна налаштованість на когось із близьких, націленість на досягнення схвалення і підвищення оцінки
себе цією значимою близькою людиною. Як фактор, що впливає на особистісний розвиток і зростання, жінки називали і емоційну реакцію на зустріч з негативною оцінкою себе
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іншими людьми, бажання змінити оцінку себе близькими людьми, суттєве значення цієї
оцінки для себе. Такі фактори жодного разу не були сформульовані чоловіками.
У жіночих наративах зустрілись і незамасковані скарги на власний життєвий неуспіх,
що чоловікам не властиво.
У чоловіків частіше зустрічались тезаурусність, короткість і категоричність текстів
наративів.
Претензія на об’єктивність більш характерна для чоловіків різного віку, у той час
як жінкам властива конкретна апеляція до своїх суб’єктивних переживань, до свого
суб’єктивного досвіду, більша емоційність.
Висновки. Аналіз проведеного опитування дорослих різного віку стосовно їх уявлення про особистісний розвиток і зростання людини дозволив виявити феномен нерефлексованості або слабкої рефлексованості індивідом власного особистісного розвитку.
Питання анкети торкалися «потаємного» у людині, глибоко особистого і прихованого,
інколи навіть від неї самої. Але емпірично викликаний процес осмислення і наративізації затягує особу у заглиблення і текстуалізацію потаємного і тим самим трохи відкриває
завісу над цим. Наративна практика такого типу формує систему зняття «особистісного
забрала», «щита». Завдання опитування полягало у тому, щоб «розговорити», розписати,
примусити людину породити думки з цього приводу і бажати ними поділитися.
Виявлені вікові підгрупи, що відрізняються особливостями уявлення про особистісний розвиток і зростання і специфічним усвідомленням власного особистісного розвитку і зростання, в цілому, відповідають прийнятому віковому розподілу дорослих, проте
в нашому емпіричному матеріалі вони чітко виділяються за особливостями отриманих
при опитуванні наративів. Так, у дорослих зрілого віку помітна перевага споглядальноретроспективного і відсторонено-змудрілого погляду на особистісний розвиток і зростання. Середній дорослий вік характеризується помітною перевагою діяльнісного плану, що проявилося і у наративах особистісного розвитку і зростання. Безумовно, межа
між віковими підгрупами не є чіткою за віковою ознакою: індивідуальні характеристики
суб’єкта можуть звести її нанівець. Діяльнісне настановлення дорослих середнього віку
формує межу і з дорослою молоддю: у тих менше проявляється власний, індивідуальний
особистісний досвід, а більше відчувається погляд, нав’язаний вихованням і освітою.
Подальше заглиблення у індивідуальні уявлення людини стосовно її особистісного розвитку і зростання може стати базою для побудови ефективних методик стимулювання цього
процесу – навіть у дорослої зрілої людини. Наративні практики, викликані проведеним опитуванням, свідчать про те, що це проблема, актуальна для людини у будь-якому віці.
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Коноваленко Т.В.
(Мелітополь, Україна)
ПСИХОАНАЛІЗ У ТВОРЧОСТІ ФАУЛЗА

Статтю присвячено специфіці відображення дійсності у романах Джона Фаулза
крізь призму психоаналізу. Аналізуються психологічні особливості організації сюжетів,
змалювання образів та інші авторські прийоми, які надають творам своєрідної неповторності.
Ключові слова: психоаналіз, Джон Фаулз, психологічний прийом, образ, сюжет, психологія особистості.
Статья посвящена специфике отображения действительности в романах Джона
Фаулза сквозь призму психоанализа. Анализируются психологические особенности организации сюжетов, изображения характеров и другие авторские приемы, которые придают произведениям своеобразной неповторимости.
Ключевые слова: психоанализ, Джон Фаулз, психологический прием, образ, сюжет,
психология личности.
The article deals with the specifics of reality reflection in John Fowles’ novels in the context
of the psychological analysis. The psychological peculiarities of plot organization, image
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depicting and other author’s techniques, making his novels originally unique, are analyzed.
Key words: psychological analysis, John Fowles, psychological technique, image, plot,
personality psychology.
Сучасне літературознавство на сьогодні має у своєму розпорядженні чималу кількість дослідницького інструментарію, серед якого важливе місце посідають міждисциплінарні методи. Останні набули свого розвитку завдяки взаємному впливу різних
галузей науки та специфіці форм вираження у сучасній літературі. Так, використання
психологічних методів дослідження в літературознавстві дозволяє глибше поринути в
суть твору, з’ясувати позицію автора щодо змальованих образів, знайти втілення його
власного образу у творі тощо. На нашу думку, психоаналіз допомагає не тільки літературним критикам і дослідникам розкрити ті чи інші закономірності у творчості митця,
але й простежити власне авторське використання цього підходу до змалювання образів,
подій, атмосфери твору та впливу на читача. Особливо яскравим втіленням психоаналізу
вважаємо твори Джона Фаулза, який дає волю для розвитку уяви читача, втягує його в
постійні психологічні ігри, спонукає на психологічний аналіз того, що відбувається.
Згідно з Фрейдом, слід приділяти увагу двом підходам. По-перше, це аналіз особистості автора і його творів у якості симптомів, а по-друге, аналіз самих творів, у
яких автор сприймається як талановитий психолог [1: 461]. Таким чином, літературнопсихологічний аналіз може ґрунтуватися на дослідженні особистості автора, форми й
змісту тексту.
Дослідженням творчості Фаулза займалась досить велика кількість літературознавців, проте тлумаченню його особистості і творів з точки зору психології не надавалось
достатньої уваги. У цьому аспекті працювали К. Дайс, А. Долінін, Д. Еддінс, О. Кирилова, Дж. Рекхем, К. Солодовник. В роботах багатьох інших дослідників певна увага
зосереджується на окремих деталях психологічного сприйняття творів і образів Фаулза, впливу на читача, проте для глибшого розуміння творчості Фаулза необхідна більша
кількість ґрунтовних досліджень специфіки його авторського психоаналізу.
Значний інтерес становить встановлення несвідомих структур і причинно-наслідкових
взаємозв’язків. Тут психоаналіз допомагає дослідити уяву письменника, на яку впливає
специфіка його психологічної організації. Таким чином, можливо порівняти фантазію
автора з реальною дійсністю. Важливим є той момент, що інколи автору приписуються
зовсім невірні наміри в зображенні дійсності, спотворюються його наміри та ідеї.
Оригінальність стилю Фаулза полягає в тому, що читач не завжди може зрозуміти, що
ж саме відбувається, він заплутується в лабіринтах уяви автора, відчуває себе лялькою,
яку смикають за нитки. Письменник, безперечно, вмів так побудувати свої твори, щоб
забезпечити читача якомога більшими несподіванками. Усі його твори містять неочікувані повороти сюжету, хронологічну непослідовність, нелогічність подій, що створює
специфічну психологічно несподівану атмосферу кожного з них.
У кожному творі Фаулза відчувається тонкий або відвертий психологізм ситуацій,
характерів героїв, їх вчинків. Так, у романі «Колекціонер» для психологічного аналізу
читачу надається загальна ситуація насильницького позбавлення волі людини з активною життєвою позицією. Детально простежуються два паралельні психологічні світи:
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світ схибленого, обмеженого Клега та світ харизматичної особистості Міранди. Їх світам ніколи не перетнутися, адже світогляд Клега навіть назвати таким неможливо усі
його інтереси зосереджені на колекціонуванні мертвих метеликів та на зібраннях секції
жорсткокрилих. Автор яскраво зображує обмеженість розумових здібностей Клега, що
виражається через його мовлення та висловлення думок. Мовлення його насичене повтором слів-паразитів, примітивністю конструкцій, невмінням оформити думки. Однією
із психологічних характеристик є його вихваляння своїми вчинками та постійне виправдовування наслідків його жахливих дій («Звідки мені знати. Я думав, все це на краще…»
[2: 134]). Показано, що Клег є психопатом, усі комплекси якого закладалися в його голову
ще з дитинства («Тітонька і Мейбл насміхались наді мною…» [2: 8]) та розвинулися в
заздрість до інших, більш адекватних та успішних людей, намагання довести, що він має
силу підкорити когось своїй волі, навіть протиправними та негуманними діями. Його
антиподом є Міранда – дівчина з неймовірно багатим внутрішнім світом, людина, яка
переймається проблемами інших людей та готова прийти їм на допомогу не тільки у
конкретних випадках, але й здатна спонукати інших до вирішення глобальних проблем
світу. Останній факт підкреслює глобальність світогляду цієї дівчини. Її психологія влаштована так, що вона здатна до глибоких, щирих почуттів.
Протиставлення відбувається на рівні світу Міранди, світу постійного руху і творчості, та зацікавленням Клега мертвими метеликами, яке не приносить користі, але спричиняє смерть живих істот. Читач поринає в жахіття свавілля духовно обмеженої і хворої
людини, яка нівечить живу красу, що потрапляє до її рук.
На окрему увагу заслуговує вміння автора здійснювати тонкий психологічний аналіз
внутрішнього стану молодої дівчини. Фаулз настільки майстерно і природно описує думки Міранди, що здається дивовижним, як чоловік міг так точно зобразити психологію
протилежної статі.
Дивовижно яскраво автору вдається перевтілюватися, адже оповідь ведеться від першої особи, спочатку від імені Клега, а потім від імені Міранди. Жодного разу не виникає
сумнівів у тому, що кожній з цих осіб властивий саме такий хід думок, саме така психологія. Своєрідним психологічним прийомом є подача сюжету двічі: спочатку читач
сприймає події з точки зору Клега – без емоційності, з ідеєю-фікс, самолюбуванням,
вихвалянням та жахливою жорстокістю; у другій половині твору – емоційно, інтелектуально, щиро та самовіддано – від імені Міранди.
У «Колекціонері» Фаулз виступає як справжній майстер психологічно гнітючої ситуації, яка проходить через увесь твір, тобто є наскрізною, та ще й відзначається наростанням напруження. Проте перший варіант розповіді не сприймається настільки драматично, як другий, оскільки людина, що його розповідає, є ущербною та асоціальною.
Справжній розпал пристрастей відчувається у щоденнику Міранди. Зображуються не
тільки події, але й справжні почуття, внутрішня боротьба, філософія життя саме з точки
зору внутрішнього «я» цієї харизматичної особистості. Хоч це й перший опублікований
твір Фаулза, він є справжнім психологічно-літературним шедевром.
Досить тонко зображає Фаулз психологію митця на схилі його життя («Башта з чорного дерева»), взаємовідносини між митцем та його музою («Мантиса»), вплив життєвих
обставин на творчість людини («Деніел Мартін»). Письменник дозволяє читачам част22

ково побачити його власний внутрішній світ, особливості психологічного підґрунтя для
його творчих здобутків. Читач має змогу відчути тягар зобов’язань перед суспільством
щодо створення витворів мистецтва «згідно з графіком» та відсутність натхнення через
подібну загнаність у рамки, «вимушеність» створювати продукт не за покликом душі
(«Деніел Мартін»).
Роман «Деніел Мартін» дозволяє поринути в психологію особистості на різних етапах її життя. Так, на початку твору постають картини з життя митця, який вже пройшов
пік свого творчого натхнення, і, який вже налагодив масове виробництво, тобто пристосувався до сучасних ринкових відносин, а отже й пише винятково на замовлення.
Показано його внутрішній дискомфорт через відсутність натхнення, через відсутність
часу для творчості за покликом душі.
Гортаючи сторінки роману читач весь час сприймає різні хронологічні відрізки часу.
Проте відсутність чіткої хронології дозволяє побачити психологічні мотиви тих чи інших
подій і вчинків героїв. Відносини Деніела з донькою, дружиною, іншими жінками, – усе
це сприймається крізь призму його досвіду. Порівняно невеликі відрізки життя змінюють
один одного, проте найбільшим за обсягом є опис першого інтимного досвіду героя. Фаулз
досить психологічно тонко зображає усі почуття та емоції Деніела Мартіна у період його
статевого дозрівання, що не залишається сумнівів в автобіографічності твору.
Ще одним психологічним прийомом є зміна особи, від якої ведеться оповідь: то перша, то третя. Вона часто змінюється у межах одного речення. Спочатку це дивує, потім
дозволяє усвідомити єдність образу Деніела з особистістю автора роману [3].
Загалом роман «Деніел Мартін» зображає психологічний розвиток особистості від
дитинства до досить поважного віку. Чітко простежується зв’язок дитячих комплексів
і вчинків у зрілому житті. Кожна деталь з дитинства показана як така, що впливає на
філософію життя дорослої людини. Наголошує автор і на зв’язку психології особистості
із прийнятими у суспільстві правилами та умовностями, заручниками яких часто буває
ця особистість.
Цей мотив простежується і в романі «Жінка французького лейтенанта». Фаулз сам
вказував на єдину мету написання роману, яка полягала у знаходженні відгуку в читача.
Саме тому він будує свій роман за аналогією з вікторіанським, але експериментує з його
формою і змістом так, щоб це був неповторний твір, який би ніхто інший так розповісти
не зміг. Він постійно перекидає читача з одного часу в інший. Розбіжність між ХІХ і ХХ
століттями у межах ста років, але світогляд людства кардинально відмінний. Глибокий
психологічний аналіз автору вдається здійснити саме завдяки синтезу явищ вікторіанської епохи і теорії психоаналізу, яка з’явилась під час розквіту психологічної науки 100
років потому [4: 54].
Істотним є той факт, що письменник влаштовує ігри для читацької уяви та психології
організувавши три варіанти фіналу роману. При чому, знаючи людську любов до хепіенду в кінці твору, перше закінчення роману насправді є таким. Проте не давши можливості читачеві оговтатись, Фаулз несподівано продовжує оповідь в дещо іншому ключі і
у другому варіанті фіналу залишає певну недосказаність, надавши читачу змогу домислити його самостійно. І все ж таки різко переходить до останнього фіналу, який, напевне, розчаровує читача. Психологічно автору вдається поставити читача на місце Чарльза
23

Смітсона і відчути порожність свого існування, відірваність від часу і суспільства. Саме
такий фінал дозволяє автору досягти своєї мети, а читачеві зрозуміти авторський намір.
У цьому романі особливо сильно відчувається вплив екзистенціалізму на Фаулза.
В образі Сари Вудраф втілюються ідеї про свободу особистості, яка, з одного боку, не
підкорюється застарілим поглядам суспільства і є вільною у своєму виборі, а з іншого,
розплачується за цю свободу тим, що є самотньою і не знаходить розуміння і підтримки
у цьому суспільстві [5: 477]. Єдиним, хто її розуміє, є Чарльз, який проте, хоч і вирізняється своїми передовими і демократичними поглядами, все ж таки є заручником свого
часу і оточення.
Автор у неповторній манері зображає недосконалість світу і людського суспільства,
у якому людина, здатна на нестандартний шлях у житті, знаходить своє самовираження.
Проте внутрішня психологія головної героїні залишається поза межою досягнення читача. Вона залишається загадкою, яка спонукає спробувати зрозуміти мотиви кожного її
вчинку. Подібний підхід не дозволяє залишитись байдужим, оскільки постійно спонукає
до вираження то здивування, то співчуття.
Отже, слід вказати, що твори Джона Фаулза є справжньою скарбницею складних психологічно глибоких образів, дослідження яких допоможе скласти більш чітке уявлення
про його індивідуальний стиль та вплив на розвиток світової літератури. Методи психоаналізу знайдуть своє застосування у вивченні композиції романів Фаулза, використанні
стилістичних тропів та ідейно-тематичного навантаження. Дослідження як окремих образів, так і їх систем, дозволить знайти ключ до авторського тлумачення суспільства і
процесів у ньому.
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УДК 81’37321

Белогуб А.Л.
(Харьков, Украина)

КОНЦЕПТ «ХИЩНИК» В ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ
Предметом лингвокультурного исследования в нашей статье являются два хищника –
волк и выдра; раскрыта их роль в образовании топонимических рядов, а также прослеживаются их миграционные пути.
Ключевые слова: исследование, топонимический, миграция.
Об’єктом лінгвокультурного дослідження у нашій статті є два хижака – вовк та
видра; розкрита їх роль в утворенні топонімічних рядів, а також простежуються їх
міграційні шляхи.
Ключові слова: дослідження, топонімічний, міграція.
The subject of lingvocultural research in our article is two predators – a wolf and an otter;
their role in the formation of toponymic series and also their migration routes are traced.
Key words: research, toponymic, migration routes.
Услышь, потомок, песню Славы!
Держи в сердце своем Русь,…
И там, где пролита кровь наша,
Там и земля наша…
«Книга Велеса»
Окружающий человека органический мир состоит, как известно, из двух составных
частей: животного мира и растительного мира. Из всего многообразия хищников, проживающих на земном шаре, мы выбираем только двоих, наиболее распространенных, – это
волк и выдра, которые в нашем исследовании становится предметом лингвокультурологического исследования. Как Аскольдов и Д. Лихачев, под концептом мы будем понимать
весь потенциал значения слова с его коннотативным элементом.
Объектом исследования являются концепты «волк» и «выдра», используемые носителями языка для образования топонимической лексики.
Актуальность работы обусловливается тем, что концепты «волк» и «выдра» как топонимообразующие элементы не были предметом фундаментального изучения. Целью
работы является установить, как разные представители этноса используют данные концепты для обогащения тополексики. Материалом служит выборка из «Атласа мира» и
прилагаемых физико-географических карт.
Концепт «волк», кроме общепринятого значения «млекопитающий хищник», включает в себя значение «нечистая сила», «леший» (особенно в мифологии); волк играет
© Белогуб А.Л., 2013
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определенную роль и в народно-медицинских суевериях. В гербах волк служит символом злости, прожорливости, жадности. В народных сказаниях встречается «волкулак»
(церк.-слав. «волкодлак» от «волк» и «длак» – рука, шерсть, волос). А у А. Толстого – искаженное «вурдулак».
Волк – это хищник, наносящий большой вред животноводству и охотничьему хозяйству.
Уничтожая иногда даже в большом количестве домашних животных (овец, кабанов
и пр.), волк становится в глазах населения символом зла, входит даже в состав пословиц
и поговорок, например: «с волками жить – по волчьи выть» и др., различают словосочетания «тамбовский волк» и «поволжский волк», т.е. пойманный с поличным вор. К
концепту «волк» обращаются и верующие слои населения, которые убеждены, что все
переменится в царстве Бога, где даже «волк будет жить вместе с ягненком».
В древнейшей ведической «Книге Коляды» часто упоминаются и даже приводятся
сравнения с теми или иными представительными животного мира. Например «На том
дубе висит цепь золотая
Кот Баюн по цепи важно ступает.
Он пойдет направо – песнь напевает,
а налево – сказочку начинает…» [4, с. 102].
или: Уж как шла лиса по тропке,
Нашла грамотку в охлопке…
Лиса лычки драла,
Лиса лапотки плела [4, с. 125].
Мне всю ночь до рассвета нужно не спать, …
Чтобы Черный Змей не приполз из тьмы…[4, с.160].
Хотя номинаторы не охотно используют в топонимообразующей функции концепты
с отрицательным оттенком, тем не менее число ойконимов и гидронимов, восходящих
к концепту «волк», очень велико как среди славянского, так и англо-германоязычного
населения.
Широко известны ойконимы, образованные на основе внутриязычного ресурса русского языка, например, н. п. Волково расположен в Брянской и Вологодской областях, в
Московской и Псковской областях, т.е. имеет широкий топонимический ареал. Одноименные населенные пункты Волчиха находятся в Омской области и в Поволжье, ср. Лепетиха (Херсонская обл.), Бычиха (Белоруссия), Гремиха (Мурманская обл.), Макариха
(на севере Западной Сибири), Совиха, Повалиха, Косиха, Боровиха, Журавлиха, Грушеваха и т.д., ср. Волчанка – в Новосибирской обл., а Волчанск – Харьковской обл. на Украине; н. п. Волчье и Волков – в Рязанской обл.; ср. н. п. Волчанка – в Новосибирской обл. и
Волчанск – на Украине. Два одноименных населенных пункта Волчин есть в Польше и в
России; н. п. Волчки – в Тамбовской обл., а Волчок – в Винницкой обл. (на Украине). Все
эти ойконимы имеют разное суффиксальное оформление, сохраняя неизменным корень
лежащего в их основе концепта.
Что касается гидронимов, то их количество также довольно велико. Река Волк и ее
приток Волчок протекают по территории Украины, Каменец-Подольская обл., а реки Волчья – в бассейне Восточно-Сибирского моря и в бассейне Днепра (Днепропетровская
обл.), т.е. одноименные гидронимы имеют широкий диапазон рассеивания.
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Река Волченица протекает на северо-западе Польши; гидроним образован с помощью
славянского суффикса -ица/-ице, ср. село Волковницы – в Полтавской обл. В бассейнах
рек Днепра и Моравы протекают одноименные реки Студеница; реки находятся в разных государствах, а гидроним сохраняет свою национально-культурную специфику славянского языка, ср. река Студеница и населенный пункт Студенице или город Студенец
(Студич – декабрь), ср. польские ойконимы, образованные по одной и той же топонимообразовательной модели, например, Горлице, Барвице, Меновице, Крушевица, Луковица,
Рудовица, Быстрица, Рудница и др. На территории Белоруссии есть город Волковыск, а
южнее Серпухова лежит город Волковское; в Смоленской обл. – Волковский лес. В словаре Брокгауза приводится название уездного городка Волковышки, который, по мнению
автора, «получил свое название от великого множества волков, некогда водившихся около него в обширных степях» [1, с.39].
Название мыса Волчий Враг в Ладожском озере перекликается с названием населенного пункта Волчья Дубрава.
Использование названия хищника в топонимообразующей функции не только обогащает лексику количественно, показывает глубину человеческого мышления и высокий
культурный уровень номинаторов, но, с другой стороны, ведет к экономии языкового ресурса. Мы наблюдаем перенос наименования с названия животного на географический
объект, нуждающийся в номинации.
Традиция присваивать названия животных, в том числе и хищников, своим географическим объектам характерна и для германоязычного населения. Так, концепт «волк»
играет большую роль в народных сказаниях, особенно в роли оборотня (Werwolf – простой человек, принимающий образ волка чарами колдовства). Такие верования, аналогичные европейским, распространены по всему земному шару, например, в Индии вместо волка упоминается тигр, в Африке – лев, гиена, в Южной Америке – ягуар. Этот
концепт широко распространен в медицине («волчанка»), в быту, в пословицах и поговорках, например, ein Wolf im Schaflspelz; mit den Wölfen muss man heulen» и др., в
онимах (Christina Wolf, Friedrich Wolf и др.), в художественной литературе. Встречаются
и такие редкие композитные образования как Wolfskinder – дети, вскормленные волками,
или Wolfschanze и т.д. На территории Германии и Австрии находится несколько населенных пунктов, в названии которых прослеживается компонент Wolf-.
Город Вольфсберг расположен в Австрии, земля Каринтия, на реке Лавант; город
Вольфсгартен лежит южнее Берлина, а Вольфсбург – на западе Германии, на север от
Брауншвейга; Вольфхагген – на север от Франкфурта; Вольфскирхе – на нижнем Рейне,
Вольфратсгаузен – на реке Изар на юге Германии, Вольфштейн – Пфальц и др. Сложные
ойконимы с первым компонентом Вольф (волк) рассеяны по всей территории Германии
и в Австрии. Все они образованы с помощью внутриязыковых ресурсов немецкого языка. Название хищника, причиняющего людям много горя, зла (например, уничтожение
овец) путем переноса наименования используется для образования ойконимов в Евразии, в том числе и на Украине, в Германии, Австрии.
Представитель животного мира волк на английском языке называется Wolf [Wulf], pl.
Wolves. В древне английском и древне саксонском – Wulf исконнолатинское – vulcus, volcus,
vulcanus – бог огня. Особенно много ойконимов и гидронимов, образованных с помощью
компонента «вульф» – встречается на территории США. В процессе межконтинентального
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переселенческого движения только за период с 1820 по 1950 гг. европейская эмиграция в
США составила свыше 33275000 человек. «Иммиграция в США началась в XVII в. Наиболее
значительных масштабов она достигла во второй половине XIX в. и в начале XX в.» [БСЭ, 2
изд., т. 39, с. 567]. Сосуществование переселенцев с разными культурными и религиозными
взглядами, военные действия на территории США, экономические и бытовые трудности, потребность в номинации своих поселений, существование поблизости разных представителей
животного мира и прочие факторы вызывают к жизни целые топонимические ряды, в основе
образования которых лежат и названия наиболее распространенных хищных животных, как
волк, медведь, бобер, выдра и многие другие, травоядные, например, животные.
Древнесаксонское и англосаксонское Wulf ложится в основу наименования американских и канадских географических объектов, например, озеро Вулф – в горах Канады и остров
Вулф – в заливе св. Лаврентия на востоке Канады. Большой ареал рассеивания имеют гидронимы, образованные путем переноса наименования с названия хищника на названия
рек. Одноименные реки Вулф протекают в США в штатах Теннеси, Висконсин, Оклахома,
Юж. Дакота, Виргиния, а также в бассейне Мексиканского залива. Одноименные реки ВулфКрик текут в бассейнах рек Арканзас, Миссисипи, Миссури, Огайо, озера Эри. Бурные наводнения некоторых рек, наносящих иногда населению больший ущерб, чем стая голодных
волков, ассоциируется в сознании жителей с действиями хищников, и реки получают не самые красивые наименования. Названия рек, на берегу которых часто селятся переселенцы,
переносится и на названия некоторых городов и населенных пунктов. Например, н. п. ВулфЛейк лежит на берегу озера Мичиган, н.п. Вулф-Пойнт [Wolfe Point] и Вулф-Хол расположены на западе США. В США находятся и города Вульфборо [Wolfeboro], Вульф-Сити [Wolfe
City], Вулф-Айленд и др. Так появляется в топонимике перенос наименования с одного географического объекта на другой внутри страны, а также межконтинентальная миграция топонимов или отдельных его компонентов, например, Волкрюст (ЮАР), остров Вулкано в
Тихом океане, принадлежавший Японии, а после второй мировой войны – США.
Большую роль в процессе миграции тополексики играет традиция сохранять и на новом месте постоянного жительства свои прежние географические названия. Нередко название зверей, домашних животных, птиц, растений становятся топонимообразующим
компонентом и мигрируют вместе с переселенцами в другие, даже очень отдаленные регионы. Например, промысловое значение выдры из-за ценности ее меха общеизвестно,
поэтому растет и ее промысловое значение, а вместе с ним и число топонимов, образованных с помощью компонента «выдра»; топонимический ареал охватывает Европу, Африку,
Америку, места постоянного проживания этого зверька. Выдра – это ценный пушной зверь
отряда хищных, проживающий почти на всех материках, кроме Австралии. Нет ничего
удивительного в том, что название этого зверька используется с целью номинации географических объектов. Но не может вызвать удивление тот факт, что именно немецкое название зверька попадает в Африку и Америку, образуя целые топонимические ряды. Торгововоенные операции, историко-географическое изучение местности, возможно, с участием
немецких исследователей, это миграционное движение европейцев и другие факторы способствуют миграции лексики, в том числе и топонимической. Большую роль играет и место обитания выдры у берегов рек, озер, водоемов и пр., поэтому ее название переносится
на название рек, островов, населенных пунктов и пр. Перенос наименования с названия
хищника на название географического объекта, с одной стороны, и миграционные процес28

сы, с другой, ведут к образованию целого топонимического ряда, например, реки Оттер
(Otter) протекают в США в штатах Юта, Виргиния, Вермонт; одноименная река Оттер
есть и в ЮАР (Африка), а остров Оттер – на Шпицбергене.
Путем переноса наименование образован целый ряд ойконимов, например, Otterburn –
на севере Англии, Оттербекке – в Швеции, Оттервилл и Оттерлейк – в Канаде и США.
Около десяти одноименных рек Оттер-Крик [Otter Creek] протекают на Аляске и в
США; река Оттер-Тайл [Otter Tail] и одноименное озеро – в штате Миннесота, США.
Воздействие и политического фактора на сознание носителей языка приводит
часто не к использованию или созданию исконных географических названий, а к
заимствованию в номинативных целях чужих лексических единиц с сохранением
национально-культурной специфики языка – рецептора, например, Moskou, Madrid,
London и др. в США.
Из большого количества хищников, обитающих на земном шаре, мы рассматриваем
только два из них; дальнейшее изучение процесса топонимообразования с помощью названий органического мира является, на наш взгляд, интересным и перспективным направлением в изучении топонимических рядов в христианских странах.
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ФРАЗЕОЛОГІЯ НЕДОМІНУЮЧИХ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИХ
ВАРІАНТІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У КОГНІТИВНІЙ ПАРАДИГМІ.
ОБРАЗНО-СЕМАНТИЧНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
У статті розглянуто особливості образно-семантичної організації німецької ідіоматики поза межами ФРН з огляду на її тематико-ідеографічну та концептуальну
класифікацію. Встановлено принципову антропоцентричність та ізоморфність концептосфер фразеології Австрії та Швейцарії по відношенню до власне німецької за
кількісно маргінальної специфіки – переважання ідіом термінологічного типу, кумулятивних фразеореалій.
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Ключові слова: фразеологія, недомінуючий національно-державний мовний варіант, концептосфера, антропоцентричність, референтно-термінологічна фразеологія, фразеореалії.
В статье рассмотрены особенности образно-семантической организации немецкой
идиоматики за пределами ФРГ в связи с ее тематико-идеографической и концептуальной классификацией. Установлена принципиальная антропоцентричность и изоморфность концептосфер фразеологии Австрии и Швейцарии по отношению к собственно
немецкой при количественно маргинальной специфике – преобладании идиом терминологического типа, кумулятивных фразеореалий.
Ключевые слова: фразеология, недоминирующий национально-государственный языковой вариант, концептосфера, антропоцентричность, референтно-терминологическая
фразеология, фразеореалии.
The article deals with the peculiarities of the semantic image structure of German idioms
abroad Germany in terms of their ideographic domain and conceptual classification. It is stated that the principle anthropocentrism and isomorphy of conceptual spheres of the phraseology
in Austria and Switzerland related to Germany is as well connected with the quantitatively
marginal referential specificity – predominance of terminological idioms, cumulative phraseological realia.
Key-Words: phraseology, non-dominant national state language variant, conceptual
sphere, anthropocentrism, referential terminological phraseology, phraseological realia
Вступ
Вивчення усталених сполук слів – фразеологізмів, ідіом, фразем і. т. п. як окрема
галузь лінгвістики має хоча й відносно недовгу, але доволі інтенсивну історію. Наразі
обсяг публікацій з фразеології зріс настільки, що, як справедливо свідчить провідний сучасний угорський дослідник Чаба Фельдеш [1], їх просто фізично неможливо навіть реферативно оглянути. Народившись у другій половині ХХ ст. як самостійна лінгвістична
дисципліна (абстрагуючись від кількох століть первинної лексикографічної кодифікації)
після піонерської, хоча й доволі застарілої статті В.В. Виноградова [2], фразеологія до
кінця 80-х рр. ХХ століття розвивалася у структурно-семантичній парадигмі. Незаперечними у цей період є заслуги східноєвропейської, властиво екс-радянської мовознавчої
школи, чий пріоритет визнано західними колегами [3]. Постановка проблем дефініції,
ознак фразеології, меж фразеологізму, критеріїв класифікації, широкого і вузького розуміння фразеологічного фонду, номінативного та предикативного характеру фразеологізмів, системно-рівневих відношень у фразеології, ізоморфності семантики лексеми і фразеологізму була новаторською у 60-70-ті рр., проте подальші дискусії у цьому контексті
уже на зламі століть зайшли у глухий кут і видаються малопродуктивними. Типологія
як суб’єктивно-авторський, до певної міри, схоластичний конструкт на актуальному етапі лінгвістичних студій вимагає як емпіричного наповнення, так і нового осмислення в
категоріях “когнітивного перевороту”. Перші спроби антропоцентричного, культорологічного осмислення ідіоматики (не враховуючи дилетантської науково-популярної літератури під загальною назвою, умовно кажучи, “Унікальна національна ментальність у
прислів’ях і приказках”) припадають також на початок 80-х рр. Аплікація лінгвокраїноз30

навчої теорії Є. Верещагіна та В. Костомарова [4] на підсистему фразеології призвела до
виникнення уже класичної “тріади” рівнів прояву національно-культурного компоненту
семантики у плані змісту фразеологізмів: рівень одиничного лексемного компонента; рівень генетичного прототипу, дослівного прочитання словосполучення; рівень сукупного
ідіоматичного значення, фразеологічного сигніфіката [5]. Уже тоді були очевидними слабкі
місця такої класифікації. По-перше, між цими трьома рівнями неможливо провести чітку
межу, адже справедливо визнано, що ідіоми, національно марковані лексемним компонентом, автоматично марковані і дослівним прочитанням словосполучення. Це означає, що
культурно маркована фразеологія, як і будь-яка інша, вочевидь має як складова ментального лексикону не вертикально-ієрархічну, а радіально-концентричну структуру, яку пізніше
когнітивна лінгвістика назве таксонно-кластерною [6]. Крім того, з психологічної точки
зору, далеко не очевидною є присутність дослівного прочитання ідіоми у синхронно діючій свідомості мовця, а значить, її національно-культурного маркування.
Тому об’єктом нашої розвідки є особливості культури і світобачення німецькомовних
народів поза межами ФРН, не стільки відображені, як виражені семантичною стороною
ідіоматики. Предметом дослідження виступають фразеологічні одиниці недомінуючих
національно-державних варіантів стандартної літературної німецької плюрицентричної
мови. Емпіричний матеріал дослідження склали 1800 ідіом, отриманих шляхом суцільної
фразеографічної вибірки з новітнього словника У. Аммона «Das Variantenwörterbuch» [7].
Базові теоретичні евристики
Достовірно відомо, що специфіка ідіоматики може полягати в тому числі і у наявності в ідіомах образності, пов’язаної з внутрішньою формою. Проблема вивчення внутрішньої форми фразеологізмів і її впливу на актуальне значення доволі складна і багатогранна. Існує декілька сучасних концепцій образності, які розроблялися на матеріалі
ідіом у рамках когнітивно-орієнтованих експериментально-психологічних досліджень.
Незалежно від власне лінгвістичної традиції вивчення фразеології, у таких країнах, як
США та Італія розвинувся паралельний напрям, у рамках якого проводилися когнітивнопсихологічні дослідження (див. праці Р. Гіббса, Н. Найака, Ч. Каччіорі, П. Табоссі та ін.)
[8-14]. Причину паралельного незалежного співіснування цих двох напрямів А.М. Баранов та Д.О. Добровольський вбачають у різному розумінні предмета дослідження [15, с.
101]: традиційна фразеологія вивчає поведінку ідіом у мові та їх системні особливості,
а когнітивно-психологічні дослідження акцентують увагу на ментальних процедурах,
які забезпечують розуміння ідіом. Зазначимо, що тільки праці швейцарських лінгвістів
Г. Бургера та А. Гекі Бугофер підтримували погляди обох мовознавчих традицій [16;
17]. Як зазначає вітчизняний учений О.Д. Огуй, об’єднання традиційного структурного
та інноваційного когнітивно-психологічного дослідження фразеологізмів «… може дати
синергетичний ефект їхнього голістичного (тривимірного, а не двовимірного) уявлення»
[18, с. 235]. У сфері когнітивно-психологічних досліджень, у свою чергу, виокремилися
дві доволі різні щодо природи образності, її когнітивного статусу і ролі у розумінні ідіом концепції: «концептуально-метафорична гіпотеза» і «гіпотеза інтерференції». Суть
«концептуально-метафоричної гіпотези» полягає в тому, що образна мотивація ідіом базується не на конкретних візуальних уявленнях, які евокуються буквальним розумінням
відповідної ідіоми, а на досить абстрактних способах інтерпретації одних сутностей в
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термінах інших, тобто на метафорах. Цей напрям пов'язаний, в першу чергу, з працями
Р. Гіббса, Дж. Лакоффа, М. Джонсона та іншими [19-21]. Такі способи інтерпретації, які
зафіксовані у мові та є частиною світосприйняття відповідної мовної і культурної спільноти, Р. Гіббс називає «концептуальними метафорами» (conceptual metaphors), а Дж. Лакофф – «метафоричною моделлю» (metaphoric model; пор.: [22]).
Якщо взяти до уваги, наприклад, особливості організації нашого тіла, нашу взаємодію
з матеріальним оточенням та взаємодію з іншими людьми в культурному оточенні («види
досвіду», породжені природою людини за Дж. Лакоффом та М. Джонсоном [20, c. 87]),
то можна визначити базові концепти для опису образно-семантичних особливостей варіантної фразеології. Такими категоріями будуть: ЛЮБОВ, ЧАС, ІДЕЇ, РОЗУМІННЯ, ПРАЦЯ, ЩАСТЯ, ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ, ОБ’ЄКТИ, БОЖЕВІЛЛЯ, ЇЖА etc. Ці
категорії ми називаємо підконцептами, які мають у своїй основі тріаду ЛЮДИНА-СВІТВІДНОСИНИ (між ними), що ґрунтується на аналітичному розумінні поняття УНІВЕРСУМ. Таку тріаду застосував О. Д. Огуй, [18, С. 234-238]. Важливим для опису образносемантичних особливостей фразеологізмів нашої лексикографічної вибірки видається нам
також розгляд вченим семантичних полів як концептосистем, які служать для роз’яснення
ментально-інформаційих ресурсів нашого пізнання, що відображають досвід людини. На
основі такого підходу ми спробували класифікувати наш емпіричний матеріал.
Особливості тематичної організації варіантної фразеології
Більшість фразеологізмів нашої лексикографічної вибірки відповідають концепту
ЛЮДИНА, чимало з них належить до підконцепту ЇЖА, вони містять в собі:
а) назви продуктів харчуваня: wilder Knoblauch (австр., нім.) – дикий часник; gelbe
Rübe (австр., пд.-нім.) – морква; rote Rübe (австр., пд.-нім.) – буряк; weggehen wie warme
Semmeln (австр., нім.) – продаватися нарозхват (як свіжі булочки); grüner Speck (швейц.,
нім., крім пд.-зх.) – шматок свинячого сала, некопчений і придатний для їжі; Wachauer
[Leibchen] (австр.) – маленький круглий коровай з темного тіста; eingesottene Butter
(швейц.) – масляний жир для смаження чи випічки;
б) назви страв: Erdapfel in der Schale/Montur (австр.) – відварена у лушпинні картопля; geröstete Erdapfel (австр.) – смажена картопля; süßer Speck (австр.) – солодощі з цукрової піни; Würstel mit Saft (австр.) – тонка гаряча ковбаса під соусом для гуляшу; Cafe
complet (швейц.) – кава, хліб, масло та конфітюр; Fondue Bourguignonne (швейц.) – страва, в якій шматки м‘яса смажаться за столом в гарячій олії й одразу з’їдаються; Fondue
Chinoise (швейц.) – страва, в якій шматки м’яса варяться за столом у бульйоні й одразу
з’їдаються; Züri Geschnetzeltes (швейц.) – страва з дрібно нарізаних телятини, грибів та
соусу з вершків, часто подається з грінками; Speck und Bohnen (швейц.) – традиційна
страва; geschwellte Kartoffel (швейц.) – страва з картоплі, відвареної в лушпинні; Risi Bisi
(швейц., нім.) – рис із зеленим горошком і пармезаном; braune Sauce (швейц., нім., крім
пд.-сх.) – рідкий чи густий соус до різних страв на основі жиру і підсмаженої муки;
в) тости і застільні традиції, виражені у фразеологізмах: [gesegnete] Mahlzeit! (австр.,
нім.) – смачного!; en Guete! (швейц.) – смачного!;
г) фразеологічні одиниці, що містять у собі назви безалкогольних та слабоалкогольних та алкогольних напоїв: kleiner Brauner (австр.) – мокка з молоком; großer Brauner
(австр.) – подвійна мокка з молоком; kleiner Schwarzer (австр.) – маленька мокка, яка
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подається без молока; großer Schwarzer – велика мокка, яка подається без молока; Cafe
melange (швейц.) – кава з молоком та вершками; gespritzter Weisser / Weisswein (швейц.) –
біле вино, розведене мінеральною водою; Kaffee fertig (швейц.); Kaffee Schnaps (швейц.)
– кава з фруктовою горілкою; gebrannte Wasser (nur Pl.) (швейц.) – алкоголь, отриманий
через дистиляцію; Cafe creme (швейц., нім.) – кава з вершками; [Spritzer/Gespritzter] rot
sauer (зх.-австр.) – червоне вино, розведене мінеральною водою; [Spritzer/Gespritzter] rot
süß (зх.-австр.) – червоне вино, розведене лимонадом.
Наступні фразеологізми належать до підконцепту ЗОВНІШНІСТЬ ТА ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ: jmdm. an der Kittelfalte hängen (австр.) – триматися за чию-небудь
спідницю, бути несамостійним; das Kalb machen (швейц.) – бути пустотливим, жартувати; junger Schnaufer (швейц.) – грубіян, телепень; weder Fisch noch Vogel sein (швейц.)
– ні риба ні м‘ясо; eine große Gosche(n) haben (австр., пд.-нім.), eine große Klappe haben
(швейц., пн.-нім., сер.-нім.) – бути хвалькуватим, багато говорити, давати волю язику;
wie eine wandelnde Leiche aussehen/wirken (швейц., нім.) – блідий як смерть; виглядати
як «ходячий труп» / «наче з хреста знятий»; sich [selber] an der Nase nehmen (австр.) –
прискіплюватися до себе.
До окремого піконцепту ми віднесли ЕМОЦІЙНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ: im Eck sein (австр.) – мати поганий настрій; Federn haben (австр.) – боятися;
jmdn. stiert etw. (австр.) – когось дратує щось; in Verstoß geraten (австр.) – пропадати; mit
abgesägten Hosen [dastehen] (швейц.) – зазнати невдачі; den Anschiss haben (швейц.) – не
мати бажання; das Feuer im Elsass sehen (швейц.) – мати сильні болі; den Kropf leeren
(швейц.) – вилити душу і відчути полегшення; sich in der Arsch klemmen (швейц.) – напружуватися; jmdm. jagt es den Nuggi raus (швейц.) – кому-небудь уривається терпець;
leer schlucken (швейц.) – на мить оніміти від страху, несподіванки чи перемоги, втратити
дар мови; nicht im Strumpf sein (швейц.) – бути в поганому настрої; Bauklötze staunen
(швейц., нім., крім пд.-сх.) – очманіти від здивування, диву даватися; [dastehen] wie der
Ochs vorm Berg (австр., нім.), dastehen wie der Esel am Berg (швейц.) – бути безпорадним,
дивитися як баран / теля на нові ворота; aus den Latschen kippen (швейц.,
нім.) – здивуватися, знепритомніти, мало не впасти (від несподіванки); strahlen wie
Maikäfer (швейц., пд.-сх.-нім.) – аж світитися від радості; Manderl[n] machen (австр.) –
бути впертим, норовливим.
Серед нашої лексикографічної вибірки лише декілька фразеологізмів (sic!) позначають СТАН СП’ЯНІННЯ ЛЮДИНИ: eine hängen haben (люкс.); in angetrunkenem
Zustand (швейц., нім.) – бути «під мухою».
Підконцепту «БІЙКА» відповідають такі фразеологізми: jmdm. die Kappe waschen
(швейц.); jmdm. in die Schuhe blasen (швейц.); jmdn. in die Gosche hauen (австр., пд.-нім.) –
«натовкти комусь пику».
Невелика кількість фразеологізмів нашої лексичної вибірки належить до підконцепту БОЖЕВІЛЛЯ: einen Huscher haben (австр.); einen Klopfer haben (австр.); nicht ganz
hundert sein (швейц.); einen Klamsch haben (сх., пд.-сх.-австр.); einen Hau haben (зх.-австр.,
сер.-зх.-нім.); eine Meise haben (швейц., пн.-нім., сер.-нім.); einen Pecker haben (австр.,
пд.-сх.-нім.); einen Schuss haben (австр., нім., крім пд.-зх.) – бути несповна розуму;
Концепт СВІТ втілений у підконцептах ПРАЦЯ, СВЯТКУВАННЯ, ТРАДИЦІЇ.
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Підконцепт ПРАЦЯ представлений наступними фразеологізмами: das Pferd von
hinten/am Schwanz aufzäumen (австр., нім.) – починати справу не з того кінця, ставити
віз попереду коня; [Schluss] aus, Amen/amen (австр., сер.-нім., пд.-нім.), [Schluss] aus und
Amen/amen (швейц., пд.-зх.-нім.) – справу зроблено, кінець; eine gemähte Wiese (австр.)
– справу зроблено (без всіляких зусиль); sein Heu im Trockenen haben (швейц.) – виконати успішно завдання і заробити чималі гроші; in die Hosen müssen (швейц.); in die
Hosen steigen (швейц.) – мусити братися за роботу; liefern statt lafern (nicht lafern, sondern
liefern) (швейц.) – працювати, а не балакати; der Mist ist geführt (швейц.) – справу зроблено; Piece de resistance (швейц.) – важка справа, міцний горішок; etw. ist kein Schleck
(швейц.) – неприємна, важка справа; unter Dach sein (швейц.) – бути завершеним; Dampf
aufsetzen (швейц.) – прискорювати хід справи.
До підконцепту СВЯТКУВАННЯ, ТРАДИЦІЇ відносяться наступні фразеологізми:
August-Feier (швейц.) – швейцарське національне свято; August Feuer (швейц.) – велике вогнище, розпалене на честь швейцарського національного свята; alte Fastnacht (швейц.) – перша
неділя після пісної середи; eidgenössisches Turnfest (швейц.) – загальношвейцарське спортивне свято, яке проводиться кожні 6 років у іншому місті; unsinniger Donnerstag (австр., пд.сх.-нім.), schmutziger Donnerstag (швейц., пд.-зх.-нім.) – четвер перед пісною середою; hoher
Frauen Tag (австр.) – свято Марії 15 серпня; kleiner Frauentag (австр., пд.-сх.-нім.) – свято
Марії 8 вересня; Schweizer Kracher (австр., швейц., пд.-нім.) – феєрверк, який запалюється на
Новий рік; Kalte Sophie (австр., швейц., сер.-сх.-нім., пд.-нім.) – іменини св. Софії 15 травня
(коли ще є небезпека морозу); narrische Zeit (австр., пд.-сх.-нім.) – Масляна, карнавал.
Концепт ВІДНОШЕННЯ МІЖ СВІТОМ І ЛЮДИНОЮ реалізується у підконцептах ЛЮБОВ, ЧАС, ГРОШІ.
Фразеологізми, що належать до підконцепту ЛЮБОВ: jmdm. nimmt es den Ärmel
hinein (швейц.) – охоплювати кого-небудь пристрастю; jmdm. den Schuh geben (швейц.) –
звільнити когось (від любовних стосунків).
Наступні фразеологізми відповідають концепту ЧАС: von/seit anno Schnee (австр.);
aus dem Jahre Schnee (австр.) – зі старих, давно минулих часів; im gleichen Aufwisch
(швейц.) – за одним заходом, за одним присідом; bis anhin (швейц.) – дотепер, донині; in/
innert nützlicher Frist (швейц.) – у передбачений, встановлений (законом) час; eine Frist
ansetzen (швейц.) – встановлювати часові проміжки; wie die alte Fastnacht (швейц.) – запізнитися з чимось.
Кілька фразеологізмів відповідають підконцепту ГРОШІ: ohne Geld keine Musi
(австр.) – немає нічого безкоштовного; kein [roter] Rappen (швейц.) – ані копійки; jmdm.
in den Säckel greifen (австр.) – спонукати когось до оплати; in den Säckel greifen (австр.) –
розщедрюватися, витрачати багато грошей; freie Station (австр.) – безкоштовні квартира
і харчування; aus dem eigenen Sack [berappen/bezahlen/investieren etc.] (швейц., пд.-сх.нім.) – оплачувати зі своєї кишені;
Серед нашої лексикографічної вибірки виявлена значна кількість термінів (104),
тематика яких відповідає різним сферам людського життя: економіці (Landesindex der
Konsumentenpreise (швейц.); das dreizehnte Gehalt (австр., нім.); frei Haus (австр., нім.);
etw. in Verkehr setzen (австр., швейц.)), праву (im Nichteinbringungsfall (австр.)), освіті (Sekundarstufe I (швейц., нім.); Sekundarstufe II (швейц., нім.)), географії (Rote Erde
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(люкс.); Deutsches Eck (австр., нім.)), сільському господарству (glattes Mehl (австр.);
griffiges Mehl (австр.); landwirtschaftliches Grün (пд.-тір.)), політиці (Abgeordneter zum
Nationalrat (австр.); vorberatende Kommission (швейц.); Volk und Stände (швейц.); stille
Wahl (щвейц.); Fürstlicher Rat (ліхт.)), транспорту (Kleines Deutsches Eck (австр.); Großes
Deutsches Eck (австр.); blaue Zone (швейц., люкс., пд.-тір.)) та іншим галузям.
Ці терміни містять у своєму значенні інформацію національно-культурного та історичного плану. Вони є своєрідними фразеореаліями – єдиними мовними позначеннями
певних специфічних предметів і явищ буття націй-носіїв німецької мови та її мовних
варіантів.
Висновки
Таким чином, майже кожен восьмий фразеологізм нашої лексикографічної вибірки є
терміном, що свідчить про те, що фразеологія німецької мови у її варіантах має частково
термінологічний характер. При цьому більшість фразеологізмів нашої лексикографічної вибірки відповідають концепту ЛЮДИНА, який складається із підконцептів ЇЖА,
ЗОВНІШНІСТЬ ТА ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ, ЕМОЦІЙНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ, БОЖЕВІЛЛЯ, СТАН СП’ЯНІННЯ ЛЮДИНИ, БІЙКА. Дещо менше фразеологізмів пов’язані із концептами СВІТ (із підконцептами ПРАЦЯ, СВЯТКУВАННЯ, ТРАДИЦІЇ) та ВІДНОШЕННЯ МІЖ СВІТОМ І ЛЮДИНОЮ (із підконцептами ЛЮБОВ,
ЧАС, ГРОШІ). Образно-семантичні особливості варіантної фразеології покривають
усі найважливіші для життя людини тематичні підконцепти, які складаються у тріаду
ЛЮДИНА-СВІТ-ВІДНОСИНИ (між ними).
Система концептів, вербалізованих складовими вищезгаданих груп фразеологізмів,
є очевидною кумуляцією світобачення й пов’язана, як бачимо на прикладах варіантної
фразеології, з матеріальною, соціальною чи духовною культурою націй-носіїв даних
варіантів, а тому може засвідчувати її культурно-національний досвід і традиції. Такі
приклади є яскравою ілюстрацією народної самосвідомості, культурно-історичного розвитку, виразного потенціалу мови як способу відбиття емоційного стану, відображають
певні концепти мовної картини світу. Вищезгадані фразеологізми демонструють яскраво
виражене акумулювання фонових знань носіїв німецької мови та її варіантів у відповідному культурному ареалі. З іншого боку, такі групи фразеологізмів є кількісно маргінальними, а глобальні висновки щодо відображення лінгвокультури націй-носіїв німецької
мови та її мовних варіантів у фразеологізмах нашої вибірки за їхнім компонентним складом не видаються нам можливими.
На наш погляд, підтверджується слідом за вихідною гіпотезою про структурнотипологічну неспецифічність варіантної фразеології по відношенню до стандартної літературної мови ФРН, переважання у австрійському та швейцарському фразеологічному
фонді референційних (а не пропозиційних чи структурних) фразеологізмів за Г. Бургером.
Це, на нашу думку, зумовлене з одного боку виявленими нами специфічними тематичними сферами варіантної фразеології (державний устрій, офіційне діловодство, національні
свята, національна кухня), а з іншого – її декомпозиційною компонентною специфікою
(варіантними фразеологічними дублетами з дивергентною лексемою). Перспективним
напрямками подальших досліджень є психолінгвістичний експериментальний аналіз
образно-семантичних особливостей фразеології національних мовних варіантів.
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Проведені нами опитування інформантів-німців виявили безапеляційне відкидання
пробандами специфічно австрійських і швейцарських ідіом із коментарями – «це зовсім
неправильно», «це помилка» і навіть власними доповненнями як «повинно бути» (у ролі
таких доповнень майже стовідсотково фігурують ідіоматичні тевтонізми). На нашу думку, це також є додатковим аргументом на користь нашої гіпотези про голістичне, цілісне
сприйняття семантики ідіом німцями і навпаки – декомпозиційної її рецепції носіями
недомінуючих варіантів – австрійцями та швейцарцями, для яких – sic! – навіть незначна компонентна дивергентність фразеологізму є сигналом, індикатором національнокультурної ідентифікації. Хоча морфосинтаксичні відмінності у фразеології справді не
є фактами національної культури – але, як свідчать результати наших опитувань, навіть
відмінності у керуванні дієслів чи вживанні прийменників у компонентному складі ідіоми з когнітивної точки зору виконують сигнальну функцію розпізнавання у координатах
«свій-чужий» навіть у межах однієї стандартної літературної мови.
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Пасічник Г.П.
(Львів, Україна)

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФУНКЦІЙ ОПИСУ ПЕЙЗАЖУ В
АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
(на матеріалі романів XVIII століття)
Стаття зосереджена на когнітивному вивченні текстового фрагменту, який представляє різновид композиційно-мовленнєвої форми в англомовному художньому дискурсі
XVIII століття, тобто описі пейзажу, який є проекцію “просторового континууму” в
художній дискурс. Проводиться аналіз функціонального навантаження опису пейзажу
у межах дискурсології.
Ключові слова: англомовний художній дискурс (АХД), опис пейзажу (ОП), динаміка
розвитку, функціональне навантаження.
Статья сфокусирована на когнитивном изучении текстового фрагмента,
который представляет один из подвидов композиционно-речевой формы в английском
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художественном дискурсе ���������������������������������������������������������
XVIII����������������������������������������������������
столетия, то есть описании пейзажа, являющимся проекцией “пространственного континиума” в художественный дискурс. Проводится анализ
функциональной нагрузки описания пейзажа в рамках дискурсологии.
Ключевые слова: английский художественный дискурс, описание пейзажа, динамика развития, функциональная нагрузка.
The article deals with the cognitive study of the text fragment representing the variant of
the compositional-speech form in the English belles-lettres discourse of the 18th century, i.e. the
landscape description, which is the projection of the “space continuum” into this discourse. The
landscape description functions are analyzed in terms of the discourse study in particular.
Key words: English belles-lettres discourse, landscape description, dynamics of development, function.
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мовознавства як когнітивна лінгвістика і лінгвокультурологія. У рамках цього дослідження
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дискурсу розуміється як структурно, змістово і функціонально скомпонований та ієрархічно
орієнтований текстовий фрагмент, статико-динамічне зображення зовнішнього простору
людини, яке включає фізичні елементи (землеформи, водні резервуари, флору, фауну,
небо), погодні умови та артефакти (створена людиною навколишня дійсність), тобто
проекція просторового континууму в художній дискурс.
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одиноких лінгвістичних розвідок, які здійснювалися під кутом зору з’ясування його місця
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особистих рис, притаманних літературним персонажам, зокрема. Однак до сьогодні поза увагою
дослідників усе ще залишається ціла низка невисвітлених, хоча і лінгвістично релевантних
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Так, динаміка еволюції функціонального навантаження ще не була предметом спеціального наукового пошуку. Тому головною метою
роботи стало з’ясування розвитку функцій опису пейзажу як художньо об’єктивованого
зображення природи і краєвиду. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких
завдань: визначити функціональне навантаження ОП у системі категорій англомовного художнього дискурсу (далі – АХД) XVIII століття та специфіку його еволюції. Безпосередній
об’єкт наукового пошуку це опис пейзажу, у якому простежується органічний зв’язок зображеного природного середовища, місцевості і/або явища з персонажами, наслідком чого
постає широкий спектр його функціонального навантаження. Актуальність теми роботи
визначається підвищеним інтересом сучасної антропоцентричної парадигми лінгвістичних
досліджень до місця і ролі мовленнєвої комунікації з погляду її реалізації у дискурсивному просторі. Безпосереднє відношення до зазначеної проблеми має і модель “людина
– природа”, яка у художньому дискурсі знаходить своє яскраве втілення в ОП як однієї
із зовнішньо мотивованих і водночас внутрішньо цілісних категорій тексту. Матеріал
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наукової розвідки становлять текстові фрагменти з ОП, відібрані з дев’яти романів відомих
англійських письменників XVIII століття, якими охоплювалися початкові етапи становлення реалістичного роману і, відповідно, англомовного художнього дискурсу разом із
домінувальним художнім напрямом творчості автора у ньому.
Складність проблеми художнього осмислення англійського національного ландшафту і погодно-кліматичних умов полягає у тому, що кожний автор має своє власне відчуття природи. Між індивідуальними авторськими стилями є величезна різниця, яка була
відсутня в епоху формування міфології та фольклору. Кожна національна культура має
свою систему традиційних і стійких мотивів та образів, які характеризують її естетичну
своєрідність. Так, наприклад, проведено ґрунтовні дослідження, присвячені вивченню
образу лісу у німецькій літературі, струмка – у французькій, берези – у російській тощо
[17: 3-7]. Національний аспект опису пейзажу в АХД ідентифіковано у ході дослідження
як сукупність образів, реалізованих у верескових долинах і пагорбах, багатих зеленою
рослинністю, вкритих голубим туманом або залитих місячним сяйвом чи суворих вершинах гір, у різних лісах і болотах-мочарах, а також у розмаїтих маринах.
Суть опису пейзажу – є опис природного середовища, місцевості, погодно-кліматичного
явища, краєвиду та їх конституентів, що у тканині реалістичного роману набуває хронотопних і антропоцентричних ознак, у яких віддзеркалено індивідуально-авторський світогляд та ідейно-художню позицію митця, що спроектовано на світовідчуття героїв роману.
У такий спосіб художня рефлексія ОП виявляється тісно пов’язаною з людиною – автором
і його персонажем, їх внутрішнім і зовнішнім світами. У межах англомовного художнього
дискурсу наявні щонайменше три різновиди композиційно-мовленнєвого жанру “опис”:
портрет, інтер’єр і пейзаж, які є середовищем знаходження людини – відкритим чи закритим, динамічним чи статичним, активним чи пасивним. Звідси їх основне художньоестетичне навантаження – антропоцентричність, тобто людина в її життєвому просторі.
Однак із точки зору сучасної лінгвістичної парадигми міждисциплінарне (мистецтвознавче, літературознавче, лінгвопоетичне) дослідження опису пейзажу не можна визнати
вичерпним. Значну пояснювальну силу в цьому плані має дискурсологія, яка розширює
можливості наукового вивчення ОП в авторському художньому зображенні.
Наша наукова розвідка базується на гіпотезі про багатоаспектність функцій опису
пейзажу. Можна поділити ОП за його естетичними функціями, емоційною забарвленістю та психологічним змістом. У тканині художнього твору він є елементом хронотопного
порядку – “статико-динамічною єдністю простору і часу”, який має властивість перетворюватися у суб’єктивний “хронотоп” [12: 23, 24], тобто є когнітивно зумовленим.
Чіткі когнітивні витоки ОП диктує їх темпоральний і локальний континуум, напр.,
(1) It is called Spring Gardens …. As the situation is low and damp, and the season has
been remarkably wet, my uncle won’t suffer me to go thither /HC: 52/.
У цьому прикладі ОП конкретизується за рахунок використання топонімів ‘Spring
Gardens’ та іменників конкретно-предметної семантики ‘season’, ���������������������
а��������������������
�������������������
темпоральні��������
�������
параметри вербалізуються словом ‘spring’. Завдяки цьому читач розуміє, що дія відбувається
весною у місцевості Спрінг Гарденз.
Будь-який опис пейзажу підпорядкований комунікативним інтенціям автора, а саме
– необхідності детально відобразити краєвид, місцевість, явище погоди, їх елементи
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з диференційними рисами. Тож і вказівка на місцевість у фрагменті (2) Harrowgate is a
wild common, bare and bleak, without tree or shrub /HC: 213/ має на меті точну локалізацію
місцеперебування персонажа. Отож, комунікативний намір письменника є інтегративною базою усіх, без винятку ОП.
Тематичні, локальні і темпоральні ознаки дають змогу конкретизувати описи пейзажу і репрезентувати їх як часові (сезонні – зимові, літні і добові – нічні, ранкові); ландшафтні (гірські, лісові, морські); за характером місцевості (сільські, міські).
Пор.: (3) It was a fine still evening in the latter end of the month of May – the crimson window
curtains … were drawn close – the sun was setting and reflected through them /SJ: 446/;
(4) The Gothick stile of building could produce nothing nobler than Mr. Allsworthy’s
house…; It stood on the south-east side of a hill…; In the mist of the grove was a fine lawn…;
On the right of this valley opened another of less extent…; The left hand scene presented the
view of a very fine park…; It was now the middle of May, and the morning was remarkably
serene… /TJ: 58/.
Так, у першому прикладі (3) рекурентно названі ознаки, які вказують на особливості вечірньої травневої погоди (a fine still, the latter end, sun was setting), а фрагмент (4)
шляхом інверсування обставин знайомить реципієнта з місцем розгортання подій, причому виділеність інформації про шляхетний маєток в окремий абзац на початку першого розділу надає оптимістичну тональність подальшому розвитку опису та оповіді. ОП
(4) складається з комплексу у шість абзаців, у якому паралельні конструкції виступають
своєрідними організаторами топохронного простору. Ми наводимо лише уривки з початкових перших речень, які репрезентують центральний об’єкт краєвиду, особливості
його розміщення та часові характеристики. У (4) уривку опис маєтку спрямовано на активацію емоційної реакції адресата
Д. Дефо, Дж. Свіфт, Г. Філдінг, Л. Стерн, Т. Смоллетт є засновниками англійського
реалістичного роману. Це наклало свій відбиток і на стилістичне оформлення опису пейзажу – обмеженість образних засобів. Прагнення до достовірності зображуваного привела до конкретизації, певної схематичності, причому паралелі між почуттями героїв та
мотивами ОП були прямими, напр.,
(5) The kingdom is a peninsula, terminated to the northeast by a ridge of mountains thirty
miles high /GT: 110/.
Уривок (5) є прикладом такого опису, складається з поступово нанизуваних деталей.
Незважаючи на відсутність оригінальних тропів, образність і емоційна тональність створюється використанням стилістичних прийомів: алітерації (повтор приголосних – terminated
to) та асонансу (повтор голосних – miles high; impassible by reason), взаємодія яких актуалізує певні особливості бачення місцевості. Закономірно, що лінгвістика тексту традиційно
аналізує опис у художньому творі як спосіб створення образних картин [16: 137].
Уже перший ландшафтний опис пейзажу у романі “Robinson Crusoe” Д. Дефо перекликається з трагізмом долі персонажу:
(6) All this while the storm increased, and the sea, which I had never been upon before,
went very high, though nothing like what I have seen many times since …. I expected every
wave would have swallowed us up, and that every time the ship fell down, as I thought, in the
trough or hollow of the sea, we would never rise more /RC: 5/.
40

Шторм тут постає як динамічний процес, що передається за допомогою акціональних
дієслів на позначення стихії (increased, went very high, would have swallowed, fell down),
які реалізують експресивну функцію ОП. Автор вносить інформацію, що негода впливає на емоції персонажа (інверсована обставина часу, використання сурядно-підрядного
речення). Паралель між атмосферою зовнішнього середовища і внутрішнім станом Робінзона очевидна.
Різне функціональне спрямування ОП та спосіб передачі інформації зумовлюються
авторською прагматикою. У межах когнітивно-дискурсивної парадигми можливо, на
нашу думку, встановити певні функціональні параметри, які актуалізуються під час
створення ОП.
Так, причини та мотиви авторського добору образних засобів, їх функціонування
сприяють глибшому проникненню у виявлення художніх особливостей твору. Нерідко
мова художнього твору корелює з жанром. Зокрема, селективний характер реалізму Г.
Філдінга проявляється у тому, що деякі описи пейзажу виконано “високим” стилем, якому в той час надавалася перевага у мистецтві, наприклад, фрагмент: (6) The shadows
began now to descend larger from the high mountains: the feather’d creation had betaken
themselves to their rest. In a word,… the dirty fingers of night would have drawn her sable
curtain over the universe, had not the moon forbid her /TJ: 391/. ОП (6) перебуває у
взаємозв’язку з концептом твору та ідіостилем. Він реалізує функцію декорації і є свого
роду обертоном до подальшого розгортання подій. Автор виступає виразником ідеалів
своєї епохи, що актуалізується як у функціях, так і у змістовому наповненні ОП.
На перший погляд описи пейзажу епохи Просвітительства відіграють декоративне,
констатуюче тло до подій, однак кожний письменник вносить свій функціональний нюанс, який опрацьовується та утверджується у подальшому. На думку В. Лесика, “у творах
епічних і ліроепічних дослідники розрізняють живописний пейзаж, а також психологічний і філософський” [10: 80]. Зважаючи на антропоцентризм усіх без винятку англомовних художніх творів, можна висловити думку про факт зародження рис психологічного
ОП у мемуарних романах XVIII ст.
Оцінно-образне переосмислення опису пейзажу вносить суб’єктивний фактор, апелюючи до почуттів та емоцій читача. “Мовні образні засоби у художній прозі… взаємодіють
не тільки з позамовними, але нерідко й один з одним, у межах окремих рівнів і міжрівнево, відображаючи у складних образах характерні для мови системні відношення” [8: 3].
Психологізм опису пейзажу, як і цілого роману – це концептуальний та характеротвірний
елемент їх поетики, продуктивний у розкритті не лише внутрішнього світу персонажу, а і
стану в процесі контакту із зовнішнім середовищем: краєвидом, погодою. Це, у свою чергу,
формує образні асоціації читача, які стимулюють його активне сприйняття ОП.
Для прикладу, мемуарна форма розповіді в АХД зумовлює синкретизм авторського
відчуття, внутрішніх і зовнішніх переживань героїв, що опосередковано зображенням
ОП, напр.,
(7) As I was busy in the inside of it, behind my tent, just in the entrance into my cave, I was
terribly frightened with a most dreadful surprising thing indeed; for all on a sudden I found
the earth come crumbling down from the roof of my cave…, and two of the posts I had set up
in the cave cracked in a frightful manner /RC: 61/.
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Опис краєвиду актуалізує реальну атмосферу початку землетрусу, яка передана простою мовою, що, однак, не применшує яскравості змальованого та співчутливої позиції
письменника.
У подорожніх зарисовках Л. Стерна “A Sentimental Journey” виявлено спробу “змусити” ОП працювати на розкриття роботи розуму. Зокрема, сприйняття об’єктів краєвиду
переломлено через свідомість персонажа, якого вразив вигляд будинку, напр.,
(8) It was a little farm house – and close to the house, on one side, was a potagerie of an
acre and a half, full of every things which could make plenty in a French peasant’s house – and
on the other side was a little wood which furnished wherewithal to dress it /SJ: 481/.
Опис місцевості відображає не лише індивідуально-творчу манеру автора, а і виконує
функцію своєрідної характеристики героя. Звукоакустика ОП формується обрамляючим
повтором слова (house), застосуванням пауз (дефіс замість розділових знаків) і синтаксичною конструкцією. Л. Стерн відтворює “музику” опису пейзажу, який наділяється
своєрідним ритмом, що є важливим композиційним i змістовим компонентом, а це до
певної міри зближує останній із живописом.
Спостерігається контраст між виглядом звичайного сільського будиночка та пригнобленим станом героя. Зміщення нарації під час опису пейзажу у підсвідомість персонажа
була значним кроком у подоланні схематичності мовних засобів просвітительських реалістичних романів.
Створення індивідуально-авторського ОП передбачає певну послідовність у введенні
мовної і позамовної інформації, яка є багатоаспектною та різностатусною. Помітним особистісним аспектом ОП став гендерний елемент, виявлений у мемуарних романах Т. Смоллетта.
Тут опис пейзажу не лише позначає місце, час і є тлом зображуваних подій, а і посилює
індивідуалізацію образів персонажів різних гендерних груп. Передачі великих об’єктів дикої
природи, супроводжуваних тривогою, меланхолією, відчуттям щастя і/або захоплення, надається перевага у фрагментах, написаних від імені чоловіків персонажів, напр.,
(9) The country is amazingly wild, especially towards the mountains, which are heaped
upon the backs of one another, making a most stupendous appearance of savage nature. All
is sublimity, silence, and solitude /HC: 99/.
Усі образні засоби прикладу (9) однозначно вказують на захоплення природою рідного краю: епітети (amazingly wild), синоніми (wild, savage), метафора (heaped upon the
backs of one another), aлітерація (підкреслено). Характероцентричний ОП (9) зосереджує увагу на психологічних особливостях наратора – розумових здібностях, моральних
якостях, особистісних рисах. Будова речення з поступовим нанизуванням деталей надає
урочистої тональності уривку. Якщо описи гір у творах Д. Дефо і Дж. Свіфта були необхідним атрибутом увиразнення суворості навколишнього простору, то у Т. Смоллетта
вони персоніфікуються, що яскравіше відображає авторську позицію.
Створення адекватного тла злій і жорстокій натурі головного персонажа Перегріна
диктує відмову від ОП у романі “Peregrine Pickle” Т. Смоллетта. У всіх восьми виявлених у цьому творі описах пейзажу здійснюється проекція лише на любовні сцени. Картини природи підпорядковані ліриці кохання, напр.,
(10) Miss Emy proposed an evening walk, which they enjoyed of littlе copses and lawns,
watered by a most romantic stream /PP: 83/.
42

Художній простір просвітительських романів конкретний і реальний (опис типового пейзажу). Внутрішній світ англійського ОП ускладнюється у процесі розвитку реалістичного роману. У просвітительському романі домінує опис погодних умов, від яких
нерідко залежало життя наратора. Описи пейзажів у пригодницьких романах Д. Дефо і
Дж. Свіфта передаються з певною схематичністю предметно-поняттєвого наповнення,
що пояснюється успадкуванням законів документальної прози.
(11а) In search of a place proper for this, I found a little plain on the side of a rising hill…;
on the other side of this rock there was a hollow place, worn a little way in, like the entrance
or door of a cave /RC: 44/; (11б) He walked about the garden, which was, indeed, all disorder,
and over-run with weeds,… no, not so much as to dig up ground enough to sow a few turnips
and carrots for family use /Roxana: 23/.
У розповіді про боротьбу людини з природою на незаселеному острові зображення
місцевості наділено рисами суворості (11а). В ОП роману “Robinson Crusoe” часто зустрічаються лексеми ‘cave’, ‘hill, rock, wood’, поява яких досить символічна. Опис похмурого і занедбаного саду (11б) реалізує концептуальну імплікацію САМОТНІСТЬ, що
сприяє розумінню трагізму покинутої чоловіком Роксани з дітьми і боргами.
Події твору “Tom Jones” Г. Філдінга відбуваються переважно у сільській місцевості,
звідси – зміна лексичних одиниць, якими актуалізуються ОП, що вирізняються симетрією простору та насиченістю деталями. У логічному плані описати об’єкт або явище
означає перерахувати його ознаки. Наприклад, у фрагменті (12) має місце калейдоскоп
констатувальних ознак – “діброва – луг – струмок – водоспад”:
(12) In the midst of the grove was a fine lawn, sloping down towards the house, near the
summit of which rose a plentiful spring, gushing out of a rock covered with firs and forming a
contrast cascade of about thirty foot, not carried down a regular flight of steps, but tumbling in
a natural fall over the broken and mossy stones /TJ: 58/.
У системі жанрової модифікації цей опис пейзажу можна кваліфікувати як “ідеальний”, який сприяє накопиченню якісно однорідної інформації, що забезпечує доступність його розуміння.
Подібні ОП зустрічаються й у мемуарних романах Т. Смоллетта і О. Голдсміта, які
перегукуються з сентименталізмом, що примушує читача співпереживати та співчувати
завдяки введенню в тканину розповіді описів ідилічних пейзажів [15:324], напр.,
(13а) The air is pure, the Dawns are so agreeable, the furze in full blossom, the ground
enamelled with daisies, and primroses, and cowslips, all the trees bursting into leaves, and the
hedges already clothed with their vernal livery, the mountains covered with flocks of sheep,
and tender bleating wanton lambkins playing /HC: 33/; (13б) Our little habitation was situated
at the foot of a sloping hill, sheltered with a beautiful underwood behind; and a prattling river
before; on one side a meadow, on the other a green dale /VW: 20/.
Лексичними одиницями у прикладах (13а) і (13б) переважно актуалізовано зображення
сільських краєвидів. Пасторально-ідилічний опис пейзажу (13б) у романтично-реалістичному
романі “The Vicar of Wakefield” О. Голдсміта характеризується своїм безхмарним настроєм,
сільським колоритом і увагою до простої людини. Відповідно до авторської інтенції це веде
до однозначного контекстуально зумовленого інтерпретативного рішення. Такий ОП зумовлений авторським наміром показати його естетичну красу і експресивну характеристику.
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Вивчення динаміки розвитку функціонального навантаження опису пейзажу буде неповним, якщо не розглянути його урбаністичну іпостась. Уперше у реалістичному романі опис міського ландшафту зустрічається у Дж. Свіфта, напр.,
(14а) The city is an exact square, each side of the wall being five hundred foot long. The
two great streets, which run cross and divide it into four quarters, are five foot wide. The
lanes and alleys, which I could not enter, but only viewed them as I passed, are from twelve to
eighteen inches. The town is capable of holding five hundred thousand souls /GT: 54/.
Порівняємо ОП (14) з фрагментом урбаністичного пейзажу у класициста Е.Б. Літтона: (14б) Clear above the low mist rose the time-worn towers of the immemorial town, the redtiled roofs of the bright streets, the solemn columns of many temples, and the statue-crowned
portals of the Forum /LDP: 372/. Якщо зображення вигаданого міста неіснуючої країни під
назвою Ліліпутія (14а) відтворено настільки точно з цифровими даними (підкреслено),
що він уподібнюється топографічному звіту, то опис міста Помпеї (14б) вражає великою кількістю пишномовних образних засобів (підкреслено), які роблять його схожим
на різдвяну листівку.
Майстерність англійських романістів спиралася і на фольклорні традиції, проявом
чого можна вважати загальний оптимістичний настрій ОП та символічне тлумачення
погодно-кліматичних явищ та елементів краєвиду. У прикладі (15) When I waked it was
broad day, the weather clear, and the storm abated, so that the sea did not rage and swell as
before /RC: 35/ зміна погоди асоціюється зі зміною настрою Робінзона, який наділяє море
“розумним буттям”, що у цілому характерно для англійської народної творчості.
Висновки: Функціональне навантаження опису пейзажу в англомовному художньому дискурсі XVIII ст. зумовлене ідіоспецифікою художніх інтенцій, фантазії та
майстерності автора. Закони світобудови, прив’язаність до певної місцевості, належність до художнього стилю і мистецького напряму обмежували авторів, змушуючи їх
обирати мотиви і засоби, які відповідали панівним у той час художнім ідеалам. Цілісність ОП в англомовному художньому дискурсі XVIII ст. постає у триєдиній системі “людина – природа – час”, що висуває на перше місце такі функції, як локальнотемпоральна і логоцентрична, проте його головною телеологічною настановою є
антропоцентрична спрямованість: для читача важливі не деталі ОП, а душевний стан
героя, який є поштовхом до його (читача) особистих переживань, що є достатнім для
реалізації комунікативної мети. Динаміка розвитку функцій опису пейзажу в англомовному художньому дискурсі проходила від нейтрально-декоративного та констатуючого
тла до подій, причому кожний письменник вносив свої нюанси: ліричні, експресивні,
живописні, “музичні” з показом емоційного стану наратора/персонажа до спроби переломлення об’єктів краєвиду через свідомість героїв. Англійські письменники XVIII
століття працюють над заздалегідь підготовленими методами творчого відображення
погоди, природи, краєвиду, збагачуючи функціональне навантаження ОП, що створило
передумови для його подальшого розвитку в АХД наступних століть. Запропонована
наукова розвідка визначає і деякі перспективні напрями подальших досліджень розвитку функціонального навантаження опису пейзажу під кутом зору теорії прототипів як
на матеріалі германських, так і інших мов.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ
«ARGENTINE TANGO» У ФІЛЬМІ-МЮЗИКЛІ MOULIN ROUGE!
Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування лінгвокультурного
концепту ARGENTINE TANGO в дискурсивній тканині англомовного фільму-мюзиклу
«Moulin Rouge!». Із застосуванням методів семіотичного і дискурсивного аналізу систематизовано релевантні комунікативні засоби на поверхневому, наративному і глибинному рівнях танцювального мікро-дискурсу аргентинського танго.
Ключові слова: дискурс, вербальні і невербальні комунікативні засоби, семіотичний
аналіз, аргентинське танго.
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования лингвокультурного концепта ARGENTINE TANGO в дискурсе англоязычного фильма-мюзикла «Moulin
Rouge!». С применением методов семиотического и дискурсивного анализа систематизировано релевантные коммуникативные средства на поверхностном, нарративном и
глубинном уровнях танцевального микро-дискурса аргентинского танго.
Ключевые слова: дискурс, вербальные и невербальные коммуникативные средства,
семиотический анализ, аргентинское танго.
The article is focused on functional peculiarities of the linguocultural concept of ARGENTINE TANGO in the discourse of the Moulin Rouge! musical film. In terms of semiotic and
discourse analysis some relevant communicative means have been established at the upper,
narrational and deep levels of the dance micro-discourse of Argentine tango.
Key words: discourse, verbal and non-verbal communicative means, semiotic analysis,
Argentine Tango.
Упродовж останніх трьох десятиліть аргентинське танго (далі – АТ) набуло світового поширення, розвинувшись із монокультурного, закоріненого у південноамериканську
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дійсність танцю в міжкультурний феномен сучасності. Надзвичайно висока ефективність
передачі інформації оцінного, емотивного й навіть фактичного характеру і під час танцювальної взаємодії безпосередньо, і в загальнішому, опосередковано-танцювальному
контексті дає підстави вважати АТ автономною комунікативною системою з власними
особливостями дискурсивної реалізації та когнітивного наповнення. За В.Масловою,
дискурс може розглядатися водночас як сукупність апеляцій до концептів і як обширний
концепт, який існує у свідомості носіїв мови [5, 53]. У термінах когнітивної лінгвістики
лексема tango, або ж ширше – словосполучення Argentine Tango, репрезентує у дискурсі
певну ментальну сутність, яка охоплює значний фрагмент англомовної картини світу.
Особливий інтерес АТ становить для лінгвістики – як комунікативна система, потенціал
якої реалізується в максимально концентрованому вигляді, та для суміжної з нею семіотики – як потужний міжкультурний код початку ХХІ ст.
Нині АТ широко й багатогранно використовується в мистецьких контекстах – літературних, образотворчих, ігрових. На відміну від інших танцювальних течій АТ має потужний екзистенційний вимір і значний потенціал художньої виразності. Тому кінорежисери
вдаються саме до цього танцю, аби виокремити риси характеру героїв, означити їхні
світоглядні орієнтири, емоційні стани, окреслити настроєві тенденції картини, увиразнити її ідейні та смислові акценти [6, 312]. У кіно, зокрема у фільмах-мюзиклах, функціонування «парасолькового», багатогранного лінгвокультурного концепту АRGENTINE
ТANGO в специфічному танцювальному дискурсі має свої особливості. Ми маємо на
меті з’ясувати роль і особливості розгортання танго-дискурсу у фільмі «Мулен Руж»
(Moulin Rouge!, 2001), а саме: застосовуючи метод семіотичного аналізу А.Ґреймаса,
систематизувати релевантні комунікативні засоби на поверхневому рівні безпосереднього сприйняття АТ, простежити основні трансформації наративної структури його вербального компонента, виявити базові цінності глибинного рівня танго-дискурсу, а також
установити, як вони корелюють із ширшим контекстом усього художнього твору. Інакше
кажучи, які грані концепту АRGENTINE ТANGO роблять танго-дискурс упізнаваним,
виразним, універсальним виражальним засобом, до якого радо звертаються режисери,
які значення, ідеї, цінності він транслює, які внутрішні закони функціонування цілісної,
закритої та автономної системи танго-дискурсу в кінокадрі.
Жанр фільму-мюзиклу передбачає певну декоративність у манері подачі сюжетних
колізій, у сценографічному вирішенні, поєднуючи традицію театральної умовності та потужний арсенал засобів сучасного кіномистецтва. З огляду на предмет дослідження нашу
увагу привертає широке використання прийому багатократного подвоєння, множинного
віддзеркалення художньої реальності, одним із засобів реалізації якого і слугує тангодискурс. Дозволимо собі розлогу цитату: «в елементарному факті подвоєння певного
об’єкта семіотична ситуація прихована як чиста можливість. Як правило, вона лишається неусвідомленою для наївної свідомості, не зорієнтованої на знакове сприйняття світу.
Інакше ситуація складається, коли відбувається подвійне подвоєння, подвоєння подвоєння.
У таких випадках явно проступає неадекватність об’єкта і його відображення, трансформація останнього в процесі подвоєння, що, природно, привертає увагу до механізму подвоєння, тобто робить семіотичний процес не спонтанним, а усвідомленим» [4, 389]. Так,
театралізована танго-сцена у контексті історії із життя театру, акторів, меценатів слугує
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своєрідним дзеркалом, збільшувальним склом, яке фокусує увагу глядачів на окремих
мотивах розказаної у фільмі історії, адже «можливість кодування одних і тих самих онтологічних об’єктів різними знаками пояснюється тим, що побутує ідея сутності даного
явища і додаткові ідеї втілення даної сутності» [8, 94].
El Tango de Roxanne із мюзиклу «Мулен Руж» є чи не найдраматичнішою кіноінтерпретацією АТ. Обраний жанр дав змогу режисерові, Базу Лурманові, застосувати граничну стилізацію часопросторових меж, у яких розгортається танцювальна взаємодія,
а відтак комунікація героїв. Лаконічно оформлений закритий простір, який асоціюється з вулицею червоних ліхтарів, заповнюють мовчазні постаті. З їхнього кола виходить
чоловік і виголошує-викрикує перед цим своєрідним колективним свідком викривальну
промову на адресу однієї з жінок, вихопленої з натовпу, Роксен: Prostitute! The man falls
in love. First there is DESIRE, then – PASSION, then – SUSPICION, JEALOUSY, ANGER and
BETRAYAL […] No TRUST! Without trust there is no LOVE! Jealousy, yes! Jealousy will drive
you mad! Цей монолог Оповідача, який говорить від імені чоловіків загалом, супроводиться танцем – його діалогічною взаємодією з Роксен, яка уособлює Жінку, жадану і
зрадливу. Третім обов’язковим, дискурсотвірним компонентом танго-взаємодії є музика.
Музично-вокальний супровід сцени має визначальну вагу для її цілісності.
Можна констатувати паралельне розгортання мікродискурсу АТ в макродискурсі мюзиклу на двох рівнях: вербальному і невербальному. Манера подачі тексту (невербальний рівень комунікації) – гучно, голос хрипкий, сповнений емоцій широкого спектру
зривається на розпачливий крик – наділяє всю сцену потужним емотивним потенціалом.
У зачині майже всі іменники актуалізують у свідомості глядача відповідні концепти.
Афектованість їхньої презентації спонукала нас виділити їх великими літерами у тексті
монологу. Кілька важливих концептів лишаються неословлені, вони виражаються імпліцитно, далі ми візьмемо їх у квадратні дужки. У розгорненому вигляді вони представлені
в танго-дискурсі вербально і невербально.
На вербальному рівні – у вигляді предикативних центрів висловлювань: DESIRE –
feelings I can’t fight; SUSPICION – don’t deceive me; JEALOUSY – his eyes upon your face;
his hand upon your hand; his lips caress your skin; why does my heart cry?; BETRAYAL –
without trust there is no love; you’re free to leave me; TRUST – believe me; LOVE – I love
you; [MADNESS] – it’s more than I can stand; jealousy will drive you mad; [SIN] – you don’t
have to put on that red light; walk the streets for money; you don’t have to wear that dress
tonight; you don’t have to sell your body to the night.
Концепт PASSION актуалізується в дискурсивній тканині імпліцитно, через невербальні комунікативні засоби, такі як міміка – тривалий візуальний контакт, погляд з-під
лоба; голос – хрипкий крик, волання; пластика тіла – відверті, закличні жести, рвучкість
рухів, різкі випади, збуджене дихання; артефакти – мінімум одягу, стилістично марковані
аксесуари (панчохи-сіточка, корсети), розхристаність, відсутність обов’язкових елементів гардеробу. Концепт ANGER також переданий через пластику – жорстку, грубу манеру
ведення партнерки, а також засобами голосу.
Фокус глядацької уваги швидко розширюється: до пари на паркеті приєднуються
інші чоловіки, які конкурують за партнерку і ділять її. Простежується паралель з історією зародження самого танцю (порівн.: середовище іммігрантів, представників соці48

альних низів, значний гендерний дисбаланс, будинки розпусти – часто згадувані в історичних екскурсах стосовно виникнення АТ). Дуже швидко сцену заповнюють інші пари
танцівників, що справляє враження узагальнення: танго як модель любовних взаємин
чоловіка і жінки.
У термінах семіотичного аналізу, на поверхневому, найбільш співвідносному з фізичним світом рівні дискурсу можна виокремити кілька значущих семантичних груп –
ізотопій.
Актори: the man, I, you, [he] – останній член імплікований через маркери тілесності – his eyes, his hands, his lips. До цієї ж групи лексем можна залічити і концептуальну
домінанту JEALOUSY, оскільки вона дистанційована від конкретних людей і впливає на
низ із-зовні, як непереборна, доленосна сила.
Час: first, then, tonight – маркери часу не вказують на жоден конкретний період, окрім
часу доби, натомість підсилюють динаміку розгортання дискурсивної тканини.
Місце: upon your face, upon your hand, the streets – стосуються жінки, об’єкта пристрасті.
Об’єкти: red light, the dress, money, body – теж стосуються саме жінки і матеріального
світу, тілесного, меркантильного, речового. До цієї лексичної групи належить і низка лексем
на позначення почуттів, емоцій: love, desire, passion, suspicion, anger, betrayal, no trust – вони
стосуються закоханого чоловіка. Прикметно, що у межах мікро-дискурсу АТ, жінка, третя
вершина цього любовного трикутника, позбавлена індивідуальності, безлика. Вона як об’єкт
пристрасті двох суперників описується опосередковано через її взаємодію з ними. Брак індивідуальних рис, конкретики щодо її особистості посилюють враження її знеособленості,
пасивності: «Об’єкт – не що інше, як точка прагнень суперників. Прагнення суперників викликають до життя порожнє місце, куди потім поміщають об’єкт» [3, 200].
У межах основних ізотопій виразними є такі опозиції: I (the man) vs you [Roxanne] vs
[he]; активна особа, суб’єкт vs пасивна особа, об’єкт; психоемоційний досвід і способи
самовираження vs тілесний досвід і способи самовираження.
На другому, наративному рівні дискурсу спостерігаємо таку схему розгортання оповіді. Мотив (Roxanne) спонукає Суб’єкта (the man) вирушити на пошуки Об’єкта (реалізації свого любовного дискурсу). Втіленню його наративної програми сприяють Помічники (love, desire, passion, trust) і перешкоджають Антагоністи ([he], jealousy). Цікаво, що
Суб’єкт і його Антагоніст, суперник, віддзеркалюють одне одного стосовно Об’єкта свого пошуку діють аналогічно: «‘Конкуренція’ чи ‘суперництво’ між кількома людьми, які
мають на оці одну й ту саму мету, уточнює поняття суперництва, наділяючи противників
одним і тим самим прагненням об’єкта й паралельними наративними програмами» [3,
200]. Головний герой, оповідач, означує себе через власні психо-емоційні стани (the man
falls in love; I love you; believe me; feelings I can’t fight; it’s more than I can stand) на противагу своєму суперникові і зрадливій жінці, які описані фрагментарно, через маркери
тілесності (his eyes upon your face; his hand upon your hand; his lips caress your skin). Проте
поступово оповідач теж дистанціюється від свого «я», своїх особистісних характеристик
і сприймає себе через тілесний досвід (why does my heart cry?).
Обидвоє чоловіків проходять той самий шлях у свій час, і доля одного дає уявлення
про те, що чекає в недалекому майбутньому другого.
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На глибинному рівні досліджуваний дискурс розкриває ціннісні трансформації даного фрагмента художнього твору. Зокрема йдеться про протиставлення таких характеристик, як, з одного боку, мужність, активність, емоційність, а з іншого – жіночність,
пасивність, тілесність, а також про перетікання першого набору якостей в другий під
впливом емоції, від якої людина дистанціюється, яку намагається, хоч і безуспішно, побороти. Отже, на глибинному, ціннісному рівні конкретного танго-дискурсу фіксуємо
втрату чоловіком власної індивідуальності, суб’єктності, його знеособлення через ревнощі як непереборну фатальну силу.
Виклад подій, які розгортаються на паркеті між Роксен, Оповідачем і його суперниками,
має притчевий характер. Їх можна розглядати як метафору любовного трикутника головних
героїв мюзиклу – поета Крістіана, актриси й куртизанки Сатін та герцога. Цей схематичний, театралізований світ танго-дискурсу сповнений похмурих барв і зловісних символів,
він натякає на трагічний фінал історії, яка описана у межах макродискурсу всього твору.
Змодельований мікросвіт АТ і художня реальність фільму-мюзиклу перемежовуються кожні кілька секунд. Зрештою обидва плани накладаються на звуковому рівні представлення.
Шепіт Сатін сприймається як комунікативна тиша перед кульмінаційним моментом крайнього напруження і вибуху почуттів – криком розпачу, болю, ненависті, в який зливаються
голоси героїв. На візуальному рівні напруга нагнітається за рахунок шаленого темпу, в якому крутяться пари на паркеті, зрештою відцентрова сила відкидає партнерок на підлогу,
жінки падають. Сцена завершується символічно: ритуальним, демонстративним убивством
знеособленої зрадливої жінки в колі мовчазних свідків і спільників її переступів. За кілька
хвилин, які триває танець, глядач, завдяки вербальній і невербальній актуалізації відповідних концептів, дізнається про майбутній розвиток сюжетних ліній усього фільму-мюзиклу
– Крістіан сповна зазнає мук зрадженого кохання (LOVE, BETRAYAL, JELOUSY), згубна пристрасть штовхне на приниження і злочин герцога (DESIRE, SUSPICION, ANGER,
MADNESS, SIN), Сатін загине (LOVE, TRUST, [DEATH]).
Отже, орієнтуючись на мікро-дискурс АТ можна прокреслити когнітивну мапу макродискурсу всього художнього твору, що свідчить про смислоорганізуючу і прогностичну
роль досліджуваного лінгвокультурного концепту ARGENTINE TANGO в англомовному
фільмі-мюзиклі.
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КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ДВУХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Статтю присвячено порівняльному аналізу категоріальної структури і граматичної семантики відмінка двох поетичних текстів, в яких реалізується асиметрія гендерної приналежності авторів і ліричних героїв.
Ключові слова: категоріальна структура тексту, кількість, час, простір, гендерні
мовленнєві стратегії, загальне значення відмінка, приватне значення відмінка, частотність відмінкових форм.
Статья посвящена сравнительному анализу категориальной структуры и грамматической семантики падежа двух поэтических текстов, в которых реализуется асимметрия гендерной принадлежности авторов и лирических героев.
Ключевые слова: категориальная структура текста, количество, время, пространство, гендерные речевые стратегии, общее значение падежа, частное значение падежа, частотность падежных форм.
In this paper, we investigate categorial structure of two poetic texts instantiating the phenomenon of gender asymmetry between the author and the lyrical subject. Specifically, we
compare the semantics of case-marking as presented in both texts.
Keywords: categorial structure of a text, quantity, time, space, gender-specific communicative
strategies, general and individual semantics of case-marking, frequencies of case-marked forms.
В 1923 г. Марина Цветаева написала стихотворение «О путях твоих пытать не буду…»,
своеобразным ответом на него стало стихотворение Бориса Пастернака 1949 г. «У людей
перед праздником уборка…». Оба стихотворения можно рассматривать и как реплики в
ситуации речи (в диалоге двух поэтов), и как реплики в ситуации описания (в диалоге
Христа и Марии). Поскольку текст Цветаевой – это обращение Христа к Марии, а текст
Пастернака – это обращение Марии к Христу, возможна гендерная идентификация текстов
© Соболева Л.И., 2013
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на основе сравнительного анализа его категориальных, лексико-семантических и грамматических особенностей .
Категориальная структура текстов. Текст Пастернака тематически более сложен,
разнообразен, чем текст Цветаевой. Тематическая неоднородность теrста формирует усложненность его лексико-семантической структуры. В стихотворения Цветаевой и
Пастернака по-разному отражаются категории количества, времени, пространства,
этические категории, правила ведения разговора.
Для Пастернака существенно количество (трое суток), которое иногда предстает
как нерасчлененное множество: слишком многим; столько душ и жизней; столько поселений, рек и рощ; столько шири; а иногда – как оппозиция множественности и единичности: у людей – я (Мария: в стороне от этой толчеи). Накануне казни эта оппозиция
стирается и Мария становится одной из многих (мы в кружок собьемся в стороне), потому что возникает новая оппозиция по признаку активности – пассивности: Христос
– человечество (ты – мы). Но в момент казни вновь одна из многих превращается в единственную, самую близкую (возникает нейтрализующаяся оппозиция «я – ты»): брошусь,
обомру, закушу, дорасту. Динамика глагольных и местоименных средств выражения количественности – один из способов передачи темы религиозного откровения.
События в тексте Цветаевой существуют как будто вне времени. Такое впечатление
формируется особенностями функционирования грамматической семантики времени в
тексте стиха. Во-первых, прошедшие события, в разной степени отдаленные от момента повествования, передаются грамматическим прошедшим временем (был – обула, был
– обнесла, был – наставила, омыла, куплены), а семантика плюсквамперфектности выражается с помощью лексико-семантической оппозиции и грамматической оппозиции
видовых пар (был – обула, был – обнесла, был – наставила). Во-вторых, будущие события, иногда выраженные императивом (в волосах своих мне яму вырой), почти совпадают
с моментом повествования (наготу твою перстами трону). В-третьих, грамматическое
будущее время в первых двух строфах обозначает реальное настоящее (пытать не буду;
не спрошу – не спрашиваю).
В отличие от Цветаевой Пастернак структурирует время, обозначая его лексически
иногда косвенно, описательно, иногда обобщенно: трое суток, завтра, будущее, перед
праздником, промежуток. Время Цветаевой – статично, а время Пастернака – и статично, и динамично, поскольку динамика всегда присутствует в пресуппозиции: Будущее
вижу так подробно, / Словно ты его остановил. // Но пройдут такие трое суток.
Для упрощенного пространства Цветаевой важно направление (прям, наклону), вертикальная протяженность (ниже), замкнутость (обула, обнесла, спеленала, омыла).
Номинации движения бедны: они либо передают идею приближения, присвоения и связаны с самыми простыми и первичными проксимальными ощущениями (припав, трону),
либо представляют собой косвенные номинации, периферию лексико-семантического
поля «движение» (о путях, тропу, ливнями).
Пространство Пастернака более сложно, дифференцировано: в его тексте присутствуют собственно пространственные номинации, передающие идею бесконечности
пространства (столько шири) и ограниченности пространства (мы в кружок собьемся), дискретности пространства и связанной с ней идеей выделенности, особо52

сти (в стороне от этой толчеи; мы в кружок собьемся в стороне), и недискретности
пространства (в такую пустоту). Ограниченное пространство различается по протяженности и форме (в кружок собьемся; по концам креста).
В тексте Пастернака отражается движение разнонаправленное (осуществляется по
горизонтали и по вертикали: упали пряди; упадет завеса; брошусь на землю; столкнут в
такую пустоту; будет к небу рваться этот крест; до воскресенья дорасту); оно может
быть однонаправленным и колебательным (и земля качнется под ногами). Перемещение
в пространстве может совершать множеством субъектов (в кружок собьемся; перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд) или представлять собой целенаправленный символический жест одного человека (руки для объятья ты раскинешь).
Субъектная множественность используется при описании реалистической, бытовой ситуации. Субъектная единичность – при описании символического жеста.
Категории количественности. пространства и времени в тексте Пастернака взаимосвязаны: в VII строфе стихотворения количественные оппозиции стираются и формируются отношения включенности, когда один (и единственный, и всеобъемлющий)
«вбирает» в себя многих, выражает многих (Слишком многим руки для объятья // Ты
раскинешь по концам креста). Единство уникального и всеобъемлющего (парадокс количественный) подкрепляется парадоксом пространственным: единством ограниченного, но не замкнутого пространства.
Каждый из авторов реализует свои гендерные речевые стратегии гендерные ожидания: женщина – признание ее заслуг мужчиной; мужчина – желание, чтобы женщина
поднялась, «доросла» до его способа осознания и освоения мира. Именно поэтому, несмотря на надлом и трагедию, героиня Пастернака реагирует максимальным повышением самооценки, что является типично мужским проявлением стратегии самоусиления
и стратегии саморепрезентации, «фальшивой уникальности», демонстрацией компенсаторного поведения. Мария у Пастернака не пересказывает события, а оценивает их,
любая же оценочность – это проявление превосходства над слушающим: «Я сейчас предсказывать способна вещим ясновиденьем сивилл». Мария по-мужски часто ставит себя
в центре событий: «И земля качнется под ногами, / Может быть, из жалости ко мне»
(а не к тому, кого распинают!). Она косвенно предъявляет себя как источник аналогий:
«Слишком многим руки для объятья/ Ты раскинешь по концам креста». Кульминация духовного развития лирической героини Пастернака связана с осознанием своей особости,
уникальности, приближенности к Христу (я до воскресенья дорасту), при реальной несопоставимости поступков Христа и Марии по степени их важности для человечества.
Демонстрация зависимой я-концепции: стремление усилить самооценку через положительную внешнюю оценку – характерная черта текста Цветаевой, содержание которого
– благодарность Иисуса Марии. При этом Цветаева по-женски эстетизирует бытовые манипуляции устами мужчины, а Пастернак по-мужски поэтизирует социальную функцию и
беспощаден в описании бытовых подробностей: первые три строфы насыщены разговорной
лексикой (у людей перед праздником уборка, толчеи, обмываю, шарю, пряди распустившихся
волос, уперла, облила, обмотала, зарыла); нет патетики и при описании событий, непосредственно предшествующих распятию (упадет завеса, собьемся в стороне, земля качнется);
он по-мужски обращает внимание на манипуляции воинов (перестроятся ряды конвоя,
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всадников разъезд). Но знаковый для человечества и для отдельного человека момент распятия и все последующее за ним в уже изменившемся мире и в перерожденной душе Марии
потребовали иной лексики, насыщенной эмоционально-оценочными компонентами и семантикой интенсивности (в бурю, смерчь, рваться, брошусь, обомру и закушу уста, раскинешь;
столько шири; столько муки; столько душ и жизней; столько поселений, рек и рощ; такая
мощь; такие трое суток; в такую пустоту).
Наряду с единством темы в текстах женщин чаще присутствуют повторения, выражаются сомнение и отрицание, женщины при разговоре чаще используют прикосновения; если роль мужчины и в процессе речевой деятельности – конструктивная, то
роль женщины – экспрессивная. В тексте Цветаевой присутствует повторение приема
отрицания: пытать не буду, не спрошу тебя, – и повторение антитезы: «Я был бос, а
ты меня обула / Ливнями волос – / И – слез. // Я был наг, а ты меня волною / Тела – как
стеною // Обнесла. // Я был прям, а ты меня наклону / Нежности наставила…». В описании женщины-поэта прикосновения очень нежные, протяженные: «Наготу твою перстами трону / Тише вод и ниже трав…// В волосах своих мне яму вырой, / Спеленай меня
без льна». Пастернак вкладывает в уста женщины по-мужски слишком прямолинейные
и грубые описания прикосновений: «Ноги я твои в подол уперла, / Их слезами облила,
Исус, / Ниткой бус их обмотала с горла, / В волосы зарыла, как в бурнус». У героя Цветаевой – женская интерпретация правил ведения разговора: стремление повысить статус адресата. Метафора Цветаевой феминна и по тематике, по ассоциативному ряду,
по грамматическим признакам лексемы (глагол с ирреальной модальностью спеленай,
ассоциирующийся с женственностью материнства).
Героине Пастернака свойственна мужская интерпретация правил речевого поведения. Она демонстрирует свою компетентность и уникальность, говоря о настоящем, о
будущем, которое способна предвидеть, о вечном, вневременном; о локальных событиях
и о беспредельности мира: «Для кого на свете столько шири, / Столько муки и такая
мощь?». Она говорит о людях, которых видит рядом (у соседей, я, Исус, мы, ряды конвоя,
всадников разъезд – заметим, в тексте Цветаевой есть только двое: Иисус и Марии), и о
человечестве: «Слишком многим руки для объятья / Ты раскинешь по концам креста. //
Есть ли столько душ и жизней в мире? / Столько поселений, рек и рощ?». И эта естественная социализированность – проявление маскулинности, которую поэт не может замаскировать, вложив текст в уста женщины.
Общая семантика падежа. Хотя Цветаева пытается говорить голосом мужчины,
а Пастернак – голосом женщины, особенности использования общей грамматической
семантики падежа позволяет разглядеть истинную гендерную принадлежность авторов
стихотворений.
Тексты различаются характером и частотой употребления падежных форм: самые частотные падежи в тексте Пастернака – это центральные падежи (признаки «центральность/
периферийность» указывают на то место, которое занимает предмет в структуре высказывания): родительный, винительный, именительный (см. таблицы 1, 2). Самые частотные
падежи у Цветаевой: родительный, творительный, винительный. Самые редкие падежи в
обоих текстах – предложный и дательный (в порядке убывания частотности в текстах на
русском языке падежи располагаются следующим образом: И., В., Р., П., Д., Т.).
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Падежи
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.
Всего

Таблица 1.
Частота встречаемости падежных форм
абсолютная
% выражение
Пастернак
Цветаева
Пастернак
Цветаева
10
4
16 % (14%)
18 % (9%)
25
7
39 %
32 %
2
1
3%
4%
14
3
22 %
14 %
8
5
12 %
23 %
5
2
8%
9%
64
22

В текстах обоих авторов преобладают центральные падежи: 77% у Пастернака и 64% у
Цветаевой. Поскольку текст Пастернака содержит почти в три раза больше словоформ имен
существительных, чем текст Цветаевой (соответственно 64 и 22 словоформы), то приходится
сравнивать процентное выражение частоты встречаемости падежной формы в обоих текстах.
Цветаева чаще, чем Пастернак, использует периферийные падежи: второй по частотности
падеж в ее тексте – периферийный творительный. Пастернак чаще, чем Цветаева, использует
центральные падежи (см. таблицу 2, где цифры в скобках обозначают разницу процентного
выражения частоты встречаемости падежных форм в текстах Пастернака и Цветаевой).
Таблица 2.
Крайние различия
Средние различия
преобладают у Цветаевой
преобладают у Пастернака
максимально
минимально
большие
большие
Т. (11)
Д. (1)
П. (1)
Р. (7)
В. (4)
И. (5)
периферийный
центральный
необъемный
объемный
необъемный
ненаправнаправненаправнаправ-ленный ненаправ-ленный
ленный
ленный
ленный
Максимально и минимально различается частотность употребления периферийных
падежных форм (Т., Д., П.). Максимальное различие проявляется в частоте употребления
творительного падежа (11 единиц: у Цветаевой – 23%, у Пастернака – 12%), в то время как
разница в частоте употребления самого частотного в обоих текстах родительного падежа
(центрального и объемного) составляет всего семь единиц: у Пастернака – 39%, у Цветаевой
– 32%. Минимальные различия между двумя текстами по признаку частоты встречаемости
падежных форм (1 единица) касаются периферийных дательного и предложного падежей.
Доминирующая падежная семантика в тексте Пастернака. Из 64 словоформ имени существительного в стихотворении Бориса Пастернака 58 имеет субъектное (18), объектное (12) и определительное (28) значение.
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Словоформ с субъектным и объектным значением (30) почти столько же, сколько
словоформ с определительным значением (28) и почти на одну треть меньше общего
количества словоформ в детализирующих падежах (43). Показательно, что почти 2/3
падежных форм в детализирующих падежах (т. е. 27 форм, не имеющих субъектного
или объектного значения) вербализуют результаты освоения категорий пространства и
времени, количества; выражают причинную зависимость и целеполагание: 7 словоформ
имеют сему «количество» (Р.); из форм с определительным значением: 15 содержат сему
«пространство» (В., П., Д.); 2– сему «время» (В.); 2 – сему «причина» (Р.); 1 – сему «назначение / функция» (Р.). Конструктивность, иерархичность и жесткая структурированность проявляются даже на уровне падежной семантики.
Именительный и винительный падеж в тексте Пастернака. Формы именительного падежа составляют 18% (4 словоформы) в тексте Цветаевой и 16% (10 словоформ)
от всех именных падежных словоформ в тексте Пастернака. Без учета обращений – 9%
и 14% соответственно (см. таблицу 1). Подавляющее количество форм именительного
падежа у Пастернака (9 из 10) имеет субъектное (7 словоформ): пряди (упали), завеса
(упадет), земля (качнется), ряды (перестроятся), разъезд (всадников начнется), смерч,
крест (будет к небу рваться), или субъектно-объектное значение (2): (у людей перед
праздником) уборка, (для кого на свете…такая) мощь.
Из 14 словоформ в винительном падеже 8 имеют собственно объектное значение
(стопы, ноги, будущее, уста, руки; в подол, в волосы, в бурнус), а 6 выражают определительную пространственную и временную семантику: это винительный определительный
по месту или направлению: на глаза, на землю, в пустоту; определительный по форме:
в кружок; определительный (обстоятельственно-квалифицирующий) по временной протяженности: за промежуток, по времени или периоду, соотносимому с определенным
событием или состоянием: в бурю.
Тематически в формах винительного падежа преобладают пространственные, временные и природные номинации, в том числе и соматические, причем наблюдается некая «тематическая» симметрия: 6 лексем представляют собой соматизмы (стопы, ноги,
уста, руки, на глаза, в волосы) – 6 называют время, пространство, природные явления
(будущее, за промежуток, в кружок, в пустоту, в бурю, на землю); по 2 лексемы называют артефакты (в подол, в бурнус) и природные явления (в бурю, на землю); по 2 лексемы
обладают семантикой времени (будущее, за промежуток) и семантикой пространства (в
кружок, в пустоту).
В тексте Пастернака существует симметрия топологии форм именительного падежа, которая заключается в последовательном чередовании строф с наличием или отсутствием этих форм: 3 (+) – 1 (-) – 2 (+) – 1 (-) – 1 (+) – 1 (-). Количество строф с формой
именительного падежа убывает в арифметической прогрессии, а количество строф без
именительного падежа постоянно.
Строгая лексико-семантическая структурированности форм винительного и именительного падежей создает скрытую ритмику текста, демонстрируя в виде оппозиций тематические предпочтения автора: время – пространство, человек – природа, человек – стихия.
Родительный падеж в обоих текста является самым частотным. В тексте Пастернака
25 словоформ в родительном падеже, во-первых, выражают субъектно-объектные отношения; во-вторых, уточняет обстоятельства действия по признакам количества, пространства,
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причины, цели, функции; в-третьих, обозначают отношения принадлежности. И только
две словоформы с объектным значением выражают еще и значение внутреннего состояния
или внутреннего отношения: (дорасту) до воскресенья; (качнется) из жалости.
Из 10 форм родительного падежа с субъектным значением: (разъезд) всадников; (ясновидением) сивилл; у людей (уборка), – 7 форм осложнены значением количественности
в виде элемента значения полноты: (столько) шири, муки, душ и жизней, поселений, рек
и рощ. Количественное значение выражается и формами необходимого информативного восполнения: (трое) суток; неопределенного множества и того, что в него входит:
(ряды) конвоя. Три формы имеют объектное значение: (не нахожу) сандалий; (дорасту)
до воскресенья; (качнется) из жалости.
Восемь форм с обстоятельственно-определительным значением выражают семантику
пространственной отнесенности: (в стороне) от толчеи; (бус) с горла; (на землю) у ног и
пространственного ограничения: (миром) из ведерка; причины: (качнется) из жалости;
(не вижу) из-за слез; цели: (дорасту) до воскресенья; назначения и функции: (руки) для
объятья. Собственно определительное значение является в данном тексте только значением принадлежности: это либо значение неотчуждаемого качества или признака: (ниткой)
бус; (по концам) креста, – либо значение соматической принадлежности, то есть неотчуждаемой физической, органической принадлежности: (пряди) волос; (у ног) распятья.
Четыре из семи словоформ родительного падежа в тексте Цветаевой – это присубстантивный родительный, то есть подчиненный чистому, свободному от каких-либо глагольных оттенков имени: ливнями волос и слез; волною тела; наклону нежности. В тех
случаях, когда родительный управляется отглагольными морфологическими дериватами, он может обладать и определительной, и субъектной семантикой (ливнями волос и
слез); при прилагательных в сравнительной степени он имеет значение необходимо восполняющей формы (тише вод и ниже трав). В двух формах родительного доминирует
определительное значение внутреннего состояния и формы (наклону нежности; волною
тела). В приглагольном родительном, который имеет объектное значение при отрицании
(спеленай… без льна), предмет остается вне содержания высказывания.
Творительный падеж. В тексте Цветаевой творительный падеж – второй по частоте употребления. Хотя творительный падеж отражает активное участие в деятельности,
эта деятельность является зависимой или опосредствованной. Творительный падеж – синекдохический падеж, он выражает частичную функцию, эпизодическое свойство и является периферийным падежом. Четыре формы творительного из пяти имеют объектноопределительное значение: это творительные сравнения: как стеною; сравнения и
отождествления: ливнями, волною; орудия, инструмента: перстами. Одна форма имеет
обстоятельственно-определительное значение способа действия с усилительным значением: какой ценою. Объектное значение орудия также осложнено определительным значением способа действия: обула ливнями; волною…как стеною обнесла; перстами трону.
Если у Цветаевой 3 из 5 словоформ в творительном падеже – это творительный сравнения, то у Пастернака 4 из 8 словоформ имеют более абстрактную семантику условия:
времени, места, движущей силы (перед праздником; под ногами, над головою; /предсказывать/ ясновидением), 3 словоформы – творительный средства (/обмываю/ миром, /облила/
слезами, ниткой /бус…обмотала/), и только 1 словоформа – творительный сравнения (пеленой упали / пряди распустившихся волос), обусловленный текстом Цветаевой (ливнями
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волос / – и слез. //…волною / тела – как стеною / обнесла), о чем свидетельствует и означаемое (характер образности) и означающее (универсальный звукосимволизм) знака.
И у Цветаевой, и у Пастернака центральные падежи в сумме встречаются чаще, чем
периферийные. Отношение доли самого частотного родительного падежа и доли самого
малочастотного дательного падежа в тексте Пастернака приблизительно на одну треть
больше, чем в тексте Цветаевой (у Пастернака: Р. – 39%, Д. – 3%; у Цветаевой: Р. – 32%,
Д. – 4%; соответственно 13 и 8). У Пастернака, более четко выражена иерархия падежных значений и отсутствует противоречие между общим и частным в характере проявления падежной семантики. В тексте Пастернака преобладают формы с более абстрактным
падежным значением, чем у Цветаевой, кроме того, падежная семантика в его тексте в
большей степени детализируется, что прямо коррелирует со сложностью тематической и
концептуальной структуры текста.
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Фреймова репрезентація
соціально-культурної події «Christmas»
у творчості Вільяма Сідні Портера (О.Генрі)
У статті йдеться про сучасні підходи до фреймової семантики. На матеріалі
творів Вільяма Сідні Портера (О.Генрі) продемонстровано будову та мовну експлікацію
лінгвістичного фрейма «Christmas» та виділено його стрижневий елемент. Намічено
перспективи дослідження фреймової структури соціально-культурного феномену «свято» в англомовному художньому дискурсі.
Ключові слова: лінгвістичний фрейм, динамічний фрейм, статичний фрейм, сцена,
текст.
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В статье рассматриваются современные подходы к фреймовой семантике. На материале сочинений Уильяма Сидни Портера (О.Генри) продемонстрировано построение
и языковая экспликация лингвистического фрейма «��������������������������������
Christmas�����������������������
», выделен его стержневой элемент. Намечены перспективы исследования фреймовой структуры социальнокультурного феномена «праздник» в англоязычном художественном дискурсе.
Ключевые слова: лингвистический фрейм, динамический фрейм, статический
фрейм, сцена, текст.
The article analyses contemporary approaches to frame semantics. On the material of the
short stories by William Sydney Porter (O.Henry), the construction and language explication of
the linguistic frame «Christmas» have been demonstrated, and its key element has been singled
out. The perspectives of the investigation of frame structure of the social-cultural phenomenon
«celebration» in the English belles-letters discourse have been outlined.
Key words: linguistic frame, dynamic frame, static frame, scene, text.
У�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
сучасних��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
лінгвістичних������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
дослідженнях�����������������������������������������
����������������������������������������
все�������������������������������������
������������������������������������
частіше�����������������������������
����������������������������
простежується���������������
��������������
тенденція�����
����
вивчати мову в контексті когнітивної і соціальної діяльності людини. Іншими словами, у
сферу лінгвістики входить не лише оперування знаннями про мову, а й дослідження
фактів�������������������������������������������������������������������������������
, що���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
стосуються����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
когнітивних����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
процесів�������������������������������������������
���������������������������������������������������
, знань������������������������������������
�����������������������������������������
та���������������������������������
�����������������������������������
пам�����������������������������
��������������������������������
’����������������������������
яті�������������������������
користувачів������������
������������������������
мови�������
�����������
, а����
�����
та���
кож стереотипних соціальних правил, які регулюють мовленнєву комунікацію людини.
Для взаємозв’язку мовних та відповідних екстралінгвальних знань, що лежать у їхній
основі, було введено поняття фрейма. Найбільш визнаним у когнітології є розуміння
фрейма як відносно самостійної структури для організації знань і досвіду людини про
стереотипну����������������������������������������������������������������������
ситуацію�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
. У����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
найзагальнішому������������������������������������������
���������������������������������������������������������
трактуванні������������������������������
�����������������������������������������
фрейм������������������������
�����������������������������
визначається�����������
�����������������������
як��������
����������
частко�������
во вербалізована, ієрархічно організована на основі певної норми розумова структура,
складові частини якої здатні експлікувати звичний стан речей [2, с. 169]. У сучасних
лінгвістичних��������������������������������������������������������������������
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лений у працях А.П. Бабушкіна, А.Н. Баранова, В.З. Дем’янкова, Т.А. ван Дейка, О.С.
Кубрякової���������������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������������
Дж�����������������������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������������������
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, ������������������������������������������������������������
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Ч��������������������
. ������������������
Філмора�����������
, ���������
Н��������
. ������
Хомського та ін. Протягом останнього десятиліття приділялося багато уваги дослідженню
структури лінгвістичних фреймів, що стосуються опису різних елементів соціальної
взаємодії в американській та британській лінгвокультурах. Зокрема, досліджувалися
фрейми таких соціально-значимих феноменів, як «Morality» (Звада О.В.), «Education»
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.���������������������
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.), «���������������
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» (���
Айвазова В.В.), «Міжособистісні стосунки» (Капусткіна О.Ю.) та ін.
Серед�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
малодосліджених���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
з�������������������������������������������������������
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репрезентації��������������������
�������������������
типових������������
�����������
подій������
�����
є����
���
такий важливий пласт соціально-культурної поведінки як святкування. Беручи до уваги
те����������������������������������������������������������������������������������
, що������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
фрейми�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
об��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
’�������������������������������������������������������������������
єктивуються��������������������������������������������������������
безпосередньо������������������������������������������
�������������������������������������������������������
у����������������������������������������
�����������������������������������������
дискурсі�������������������������������
���������������������������������������
, метою������������������������
�����������������������������
статті�����������������
�����������������������
є���������������
����������������
описати�������
��������������
струк������
туру і зміст лінгвістичних фреймів, які репрезентують святкування Різдва Христового у
творчості О.Генрі, а саме: виявити лексичні одиниці, які позначають святкування Різдва
в оповіданнях О.Генрі «The Gift of the Magi», «Christmas by Injunction», «Whistling Dick’s
Christmas Stocking», «A Chaparral Christmas Gift», «Compliments of the Season», «An
Unfinished Christmas Story», «The Day We Celebrate»; визначити, які складники фреймової
структури «святкування Різдва» репрезентуються зазначеними лексичними засобами.
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У світлі фреймової семантики Ч. Філмор розвинув концепцію про те, що значення слів
зумовлюються ситуаціями (meanings are relativized to scenes). Людина асоціює ситуацію
(сцену) з певним лінгвістичним фреймом, під якими мають на увазі систему відібраних
мовних засобів (linguistic choices), що асоціюються з прототипним зразком ситуації. Під
ситуацією (сценою) в такому разі мають на увазі не лише візуальні сцени, а й стереотипні
міжособистісні������������������������������������������������������������������������
взаємодії��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
, зумовлені���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
культурою�����������������������������������������
��������������������������������������������������
стандартні������������������������������
����������������������������������������
сценарії���������������������
�����������������������������
, інституційні�������
�������������������
струк������
тури, активний досвід, і, загалом, усякий зв’язний фрагмент світогляду, дій, досвіду чи
уявлень���������������������������������������������������������������������������
людини��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
. Лінгвістичні������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
фрейми�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
і���������������������������������������������
����������������������������������������������
сцени���������������������������������������
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у�������������������������������������
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свідомості��������������������������
������������������������������������
людини�������������������
�������������������������
активують���������
������������������
одні����
��������
од���
них. Крім того, фрейми пов’язуються у пам’яті з іншими фреймами завдяки спільному
лінгвістичному матеріалу, а сцени асоціюються з іншими сценами завдяки подібності
об’єктів, відношень, вмісту або контексту їх виникнення [5: 124-125].
У�����������������������������������������������������������������������������������
своїх�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
оповіданнях�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
О���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������
Генрі���������������������������������������������������������
відтворює�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
сцену�����������������������������������������
����������������������������������������������
святкування�����������������������������
����������������������������������������
Різдва����������������������
����������������������������
(��������������������
Christmas�����������
) на�������
���������
почат������
ку ХХ століття у Сполучених Штатах Америки. У оповіданнях ця сцена слугує тим тлом,
на якому здійснюється оцінка вчинків, характеру і моральних якостей персонажів. Щоб
визначити те, які фрейми соціально-культурного сценарію «Christmas» експлікуються в
оповіданнях О.Генрі, спочатку проаналізуємо словникові визначення слова «Christmas»:
– the annual festival observed by Christians on Dec.25, commemorating the birth of Christ [9:
103]; – a Christian festival when the Birth of Jesus Christ is celebrated, the period of several
days around and including Christmas Day [7: 218]; – also Christmas Day December 25th, the day
when Christians celebrate the birth of Jesus Christ, the period before and after this day [8: 235].
Інформація про культурно-соціальну подію «Christmas» швидше енциклопедична,
ніж�����������������������������������������������������������������������������
семантична������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
, й���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
пов�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
’����������������������������������������������������������
язана�����������������������������������������������������
з���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
соціальними���������������������������������������
��������������������������������������������������
конотаціями���������������������������
��������������������������������������
ситуації������������������
��������������������������
, позначеної������
����������������
фрей�����
мом. Найважливішими елементами словникових дефініцій слова «Christmas» є іменник
«festival» та дієслово «to celebrate». Схематично ситуацію «Christmas» можна зобразити
так�����������������������������������������������������������������������������������������
: свято����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������������������������������������
festival������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������
the�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
day���������������������������������������������������������������
) – �����������������������������������������������������������
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(�����������������������������������������������
observe����������������������������������������
, ��������������������������������������
celebrate�����������������������������
). ��������������������������
Звідси випливає, що поняття «Christmas» можна охарактеризувати як опис сукупностей деяких стереотипних дій
у точно встановлений день року, здійснений за певним традиційним сценарієм, а саму
номінацію «Christmas» як репрезентацію результативних стереотипних сцен, Фрейм
«Christmas», у такому розумінні пов’язаний із стереотипною поведінкою персонажів під
час святкування день Різдва, можна представити ланцюжком «сценарій» – «дія» – «результат дії (сцена)».
Для визначення ключового семантичного компонента, спільного для всіх елементів
фрейма «Christmas», проаналізуємо семантичне розгортання елементів «festival» та «to
celebrate» за допомогою словникових дефініцій:
– «festival» – is an organized series of events such as musical concerts or drama production;
is a day or time of the year when people do not go to work or school and celebrate some
special event, often a religious event [7: 485]; a joyful celebration or occasion; a local season
of entertainment, often annual, when cultural works are produced or performed [8: 528];
– «to celebrate» – to do something special because of particular event or special occasion;
to perform a religious ceremony, especially a Mass in the Catholic Church [8: 212]; – if you
celebrate you do something enjoyable because of a special occasion or to mark someone’s
success [7: 200]; – to perform (a religious ceremony) publicly; to honor or observe (some
special occasion or even); to seize the occasion of being festive [9: 93].
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Принагідно зауважимо, що в оповіданнях О.Генрі практично не висвітлений релігійний
аспект свята, тому зосередимося на аналізі культурно-соціальної словникової інформації,
що його репрезентує. Цей аналіз дає змогу виділити семантичний компонент «задоволення». В оповіданнях О.Генрі компонент «задоволення» простежується не тільки стосовно
задоволення фізичних, а й соціальних потреб людини у спілкуванні, відчутті поваги до неї
як до члена суспільства, в якому вона проживає. Саме навколо зазначеного вище компонента вибудовуються фрейми події «Christmas» у оповіданнях О.Генрі.
Лінгвістичні фрейми передбачають організацію знань людини за допомогою
конструкцій, які мотивують, визначають і взаємно структурують певні групи слів [3:
37]. Особливість фреймової структури полягає у тому, що фрейми, асоційовані з певними концептами, дають змогу вказати на типовий хід подій («епізоди»), які включають певні групи об’єктів, чи феноменів. Фрейми, як такі представлення знань про світ,
які дають змогу здійснювати базові когнітивні дії, можуть містити не лише «статичні»
дані, а й «динамічні» процедури, що організовують поведінку людини та уможливлюють її правильну інтерпретацію залежно від стереотипності/нестереотипності ситуації
[4: 21]. Динамічні фрейми містять стандартну послідовність подій, зумовлену певною типовою ситуацією. У фреймовій репрезентації святкування Різдва в оповіданнях
О.Генрі виділяються як динамічні фрейми, які організовують «сценарії» і «дії» святкування, так і статичні фрейми, що описують «результати дії (сцени)». Святкування Різдва
передбачає певні стереотипні дії та поведінку його учасників, тому в описі свята перш за
все виділяється динамічний фрейм «Поведінка», яку в подальшому можна розподілити
на субфрейми «Поведінка у соціумі» та «Поведінка у сім’ї».
Лексична експлікація фрейма «Поведінка»:
– «Поведінка у соціумі»: the bright-eyed girl, seized by some merry, madcap impulse,
leaned out toward him with a sweet, dazzling smile, and cried, “Mer-ry Christ-mas!” in
a shrill, plaintive treble… Tomorrow’s Christmas, and they (workers) want to lay off….
I’ve been unusually nice and polite to everyone to-day… («Whistling Dick’s Christmas
Stocking») [11]. At this and every Christmastide it is well to give each one credit, if it can
be done… A dozen or more guests were expected from the nearer ranches… The guests
were making themselves comfortable inside. The evening went along pleasantly. The guests
enjoyed and praised Rosita’s excellent supper……The men scattered in groups about the
rooms or on the broad “gallery’, smoking and chatting («A Chaparral Christmas Gift»)
[11]. Merry Christmas, little boy. Won’t you shake hands with Santa Claus? («Christmas by
Injunction») [6: 66]. The banks were refusing loans, the pawn-brokers doubled their gang
of helpers, people bumped your shins on the streets with red sleds, Thomas and Jeremiah
bubbed before you on the bars while you waited on the foot… Millions had prepared for its
(Christmas) celebration…It is customary when a gentleman calls on Christmas Eve to pass
the compliments of the season with the lady of the house…The riders were grouped around
a silver punch-bowl, drinking the ancient toast… («Compliments of the Season») [11].
They give one another presents with the cost mark scratched off with a penknife… («An
Unfinished Christmas Story») [11]. We should all be celebrating the dawn of Christian
civilization and the downfall of the wicked… go and observe the day in a befitting manner
(«The Day We Celebrate») [6: 277].
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– «Поведінка у сім’ї»: It seems that fathers and mothers are willin’ for their offsprings
to be drowned, stolen, fed on poison oak, and eaten by catamounts 364 days in the year; but
on Christmas Day they insist on enjoyin’ the exclusive mortification of their company… The
family ties seem to be more coherent and assertive at that period of the year («Christmas by
Injunction») [6: 66]. I couldn’t have lived through Christmas without giving you a present. “Say
‘Merry Christmas!’ Jim, and let’s be happy!” («The Gift of the Magi») [6: 35].
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менти фрейма «Поведінка»: привітання: Merry Christmas; міжособистісна взаємодія: unusually
nice and polite to everyone; give credits to each one; shake hands; enjoy each other; coherent
and assertive family ties; having guests; making guests comfortable; having pleasant evening
with guests; enjoy and praise supper; men scattered in groups and chatted; rampant Christmas
cheer; gentlemen passing season compliments to the lady of the house; drinking the ancient toast;
економічна взаємодія: workers lay off; banks refuse loans; pawn-brokers get helpers.
В оповіданнях О.Генрі спілкування людей під час святкування Різдва відбуваються
у�������������������������������������������������������������������������������
певному�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
стереотипному���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
фізичному�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
контексті�������������������������������������
����������������������������������������������
, який�������������������������������
�����������������������������������
актуалізується����������������
������������������������������
розширеним�����
���������������
опи����
сом матеріальних атрибутів свята, представлених статичним фреймом «Атрибути
Різдва», розподіленим на субфрейми «Атрибути Різдва для заможних» та «Атрибути
Різдва для бідних».
Лексична експлікація фрейма «Атрибути Різдва»:
– «Атрибути Різдва для заможних»: A Christmas tree, covered to the topmost branch
with candles, spangles, and toys…A sleigh piled high with bundles and boxes and bales of all
sizes and shapes…A pack containing special and undisclosed gifts…Plenty of gifts to go round...
The glories of the Christmas tree and presents…A good time and Swiss Family Robinsons and
cornucopias and red drums and similar testimonials. A room full of drums and dolls and skates
and bags of candy and jumpin-jacks and toy lambs and whistles and such infantile truck…The
biggest Christmas tree and the biggest crying doll and Little Giant Boys’ Tool Chest blowout…
The offerings that will typify the gifts conveyed by the shepherds of Bethlehem…There’s tops
and drums and Noah’s arks… («Christmas by Injunction») [6: 62]. Holly-wreaths of hospitality
were hung in windows of the stores…Towns would be painted red…Wreaths and festoons of
holly with their scarlet berries making the great hall gay…Polished floors and odors of fresh
flowers in winter («Compliments of the Season») [11]. The balcony had been decorated all
around with wreaths of evergreens and flowers, and the flag was flying from the pole on the
roof («The Day We Celebrate») [6: 276]. Prosperous people and comfortable people who have
homes and flats or room with meals, or even people who live in apartment houses with hotel
service get something of the Christmas flavour… And they hang holly wreaths in the front
windows and when they are asked whether they prefer light or dark meat from the turkey they
say: “Both, please,” and giggle and have lots of fun («An Unfinished Christmas Story») [11].
– «Атрибути Різдва для бідних»: The old woman has got some popcorn candy and
rag dolls hid in the clothes chest, and we allow to give Christmas a little whirl of our own
in a insignificant sort of style («Christmas by Injunction») [6: 61]. There are some to whom
Christmas gives no Christmassy essence…The very poorest people have the best time of it. The
Army gives ‘em a dinner, and the 10A.M. issue of the Night Final edition of the newspaper with
the largest circulation in the city leaves a basket at their door full of apple, a Lake Ronkonkoma
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squab, a scrambled eggplant and a bunch of Kalamazoo bleached parsley. The poorer you are
the more Christmas does for you («An Unfinished Christmas Story») [11].
Аналіз інформаційного змісту лексичної експлікації фрейма «Атрибути Різдва» дає
змогу виділити такі елементи: подарунки: toys, special and undisclosed gifts, Swiss Family
Robinsons, cornucopias, red drums, dolls, skates, bags of candy, jumpin-jacks, toy lambs,
whistles, the biggest crying doll, Little Giant Boys’ Tool Chest, the offerings that typify the
gifts conveyed by the shepherds of Bethlehem, tops, Noah’s arc, popcorn candy, rag dolls,
set of tortoise combs, platinum watch chain; декорації: Christmas tree, candles, spangles,
holly-wreaths, wreaths and festoons, polished floors, fresh flowers, wreaths of evergreens and
flowers; їжа: roasted turkey, apples, a Lake Ronkonkoma squab, a scrambled eggplant and a
bunch of Kalamazoo bleached parsley.
Субфрейми «Атрибути Різдва для заможних» та «Атрибути Різдва для бідних»
відрізняються вмістом своїх елементів (подарунки, їжа у заможних людей багатші, ніж у
бідних), або відсутністю певних елементів у бідних (декорації).
Дії������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������
поведінка�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
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святкування���������������������������������������������
��������������������������������������������
Різдва��������������������������������������
�������������������������������������
зумовлені����������������������������
���������������������������
історичними����������������
���������������
традиціями�����
����
свята, що ґрунтуються на релігійних першоджерелах та легендах, які покладені в основу
«сценарію» святкування Різдва та репрезентовані у динамічному фреймі «Традиції та
символи Різдва»:
Лексична експлікація фрейма «Традиції та символи Різдва»:
If you hang up two (stockings) that have never been worn, Santa Claus will fill one with
good things, and Monsieur Pambe will place in the other payment for all the words you have
spoken – good or bad – on the day before Christmas («Whistling Dick’s Christmas Stocking»)
[11]. Santa Claus himself in magnificent white beard and furs appeared and began to distribute
toys…Dressed all up with white Angora skin whiskers and a regular Santa Claus rig-out from
head to foot («A Chaparral Christmas Gift») [11]. Cablegrams were coming from Santa Claus
saying he would soon be here…He fancied that as a mummer at the feast of Saturn he might
earn a few drops from the wassail cup…You have heard the horns and dodged the capers of the
Saturnalias… («Compliments of the Season») [11]. The Scrooge and Marley Christmas story,
and the Annie and Willie’s prayer poem… The long lost son coming home on the stroke of twelve
to the poorly thatched cottage with his arms full of talking dolls and popcorn balls and – Zip!
you hear the second mortgage in the cottage go flying off it into the deep snow … Stockings hung
to the mantel and plum puddings and hark! the chimes! and wealthy misers loosening up and
handing over a penny whistles to lame newsboys («An Unfinished Christmas Story») [11]. The
magi, as you know, were wise men – wonderfully wise men – who brought gifts to the Babe in the
manger. They invented the art of giving Christmas presents («The Gift of the Magi») [6: 36].
Хоча Різдво святкується християнами з IV століття, енциклопедичні дані повідомляють, що «the celebration of this day as Jesus’ birthday was probably influenced by pagan
(unchristian) festivals held at that time. The ancient Romans held year-end celebrations to
honor Saturn, their harvest god…Various peoples in northern Europe held festivals in midDecember to celebrate the end of the harvest season. As part of these celebrations, the people
prepared special foods, decorated their homes with greenery, and joined in singing and gift
giving. These customs gradually became part of the Christmas celebration» [10: 528]. Власне традиція вшановування римського бога Сатурна у період різдвяних свят згадується
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О.Генрі в оповіданні «Compliments of the Season». Крім того, у цьому ж оповіданні автор
описує звичай пригощатися з однієї чаші, поширений на Британських островах: «Visitors
sang carols in return for a drink from the wassail bowl. The bowl contained hot punch made
from ale, apples, eggs, sugar, and spices. The word wassail comes from Was haile, an old Saxon
greeting that means Be healthy» [10: 530]. В оповіданнях О.Генрі знаходимо посилання
на євангельський епізод принесення волхвами дарів новонародженому Ісусові Христові
(«The Gift of the Magi»), оповідання «Різдвяна пісня» («Christmas Carol») Ч. Діккенса та
сюжети інших популярних на той час різдвяних дитячих оповідань. Отже, до фрейма
«Традиції та символи Різдва» належать такі елементи, кожен із яких може бути представлений окремим відповідним фреймом: християнські традиції (принесення волхвами
дарів Ісусові); давньоримські звичаї (святкування сатурналій); саксонські звичаї (звичай
пити з спільної чаші); сучасні нерелігійні звичаї (отримання подарунків від Санта Клауса
та нагород від мосьє Памбе); літературні сюжети.
Традиції святкування Різдва мають великий економічний ефект у США: «The
celebration of Christmas became increasingly important to many kinds of businesses during
the 1900’s. Today, companies manufacture Christmas ornaments, lights, and other decorations
throughout the year. Other firms grow Christmas trees, holly and mistletoe. Many stores
and other businesses hire extra workers during the Christmas season to handle the increase
in sales… Many department stores hire people to wear a Santa Claus costume and listen to
children’s requests» [10: 529].
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масштабно і глибоко на такі аспекти життя північноамериканського соціуму, як міжособистісна
взаємодія, побут і економіка, та становлять важливу сферу знань людини і суспільства. Тому
динамічний фрейм «Традиції та символи Різдва» є стрижневим у когнітивній структурі
репрезентації святкування Різдва, адже навколо нього організовуються фрейми Поведінка
та Атрибути. Разом усі ці відносно самостійні фрейми, пов’язані спільними елементами,
становлять фреймову систему «святкування Різдва». Підсумовуючи сказане про фреймову систему «Christmas», лексично експліковану у творчості О.Генрі, представимо її у
вигляді схеми: «Традиції та символи Різдва» (християнські традиції; давньоримські звичаї;
саксонські звичаї; сучасні нерелігійні звичаї; літературні сюжети) – «Поведінка» (привітання,
міжособистісна взаємодія, економічна взаємодія) – «Атрибути» (подарунки, декорації, їжа).
Отже, фрейм – це складне лінгвокогнітивне утворення, яке дає змогу об’єднати
мовні та енциклопедичні знання про світ. Привертає увагу двоїста природа фрейма: з
одного боку, він представляє собою деяку лексичну систему, а з другого боку, він є засобом організації досвіду і інструментом пізнання, певною когнітивною інформацією,
яка отримується різними шляхами. Дослідження фреймової структури лінгвістичної
репрезентації соціально-культурної події «Christmas» у художньому дискурсі видається
нам досить перспективним, оскільки дає змогу визначити не лише ключові елементи
фрейма «���������������������������������������������������������������������������
Christmas������������������������������������������������������������������
», а й його твірний стрижень. «�����������������������������������
Christmas��������������������������
» є однією з багатьох важливих для існування цілісного суспільства типових подій, які можна охарактеризувати
словом «свято». Тому вважаємо доцільним подальше застосування лінгво-когнітивного
підходу до вивчення фреймової структури соціально-культурного феномена «свято» в
англомовному художньому дискурсі.
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Об’єктивні характеристики одного із англомовних
авторських текстів та місце цитат в ньому
(когнітивно-лінгвістичне дослідження мемуарів
Б.Клінтона «Моє життя»)
Цитування в англомовному авторському тексті досліджено у зв’язку із іншими проявами інтертекстуальності, визначена їх сукупна густота, що є підготовкою до аналізу
цього матеріалу через семантичні виміри індивідуального змісту, як-то: авторський погляд, голос, динаміка тощо, які здатні показати гармонійність входження посилань в
авторський зміст.
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Ключові слова: інтертекстуальність за місцем та часом, людськими образами, літературним змістом, культурними традиціями, зокрема спілкування за їжею, етапом
власного духовного зростання (ранні тексти), рівень точності та повноти посилань,
гармонійність із новим авторським змістом, національно-культурна специфіка.
Цитаты в англоязычном авторском тексте исследуются в связи с другими проявлениями интертекстуальности, определена их совокупная плотность, что является
подготовительным этапом для анализа по авторским параметрам смысла, таким как:
авторский взгляд, голос, динамика и т.д.
Ключевые слова: интертекстуальность по месту и времени, человеческим образам,
литературному содержанию, культурным традициям, в частности общения за столом,
по этапу собственного духовного роста (ранние тексты), гармоничность в авторском
содержании, национально-культурная специфика, авторский взгляд, голос и т.д.
The citation in an English text is regarded along with some other cross-textual elements;
also their cumulative density in the text is calculated whatever is a preliminary stage before the
analysis of this material through the author’s point of view, voice, dynamism etc.
Key words: cross-textuality types by time and place, personages, literary content, culture elements (socializing at meals), degree of personal development (early texts), integration into a new
text, the author’s point of view, voice, dynamism etc.
Цитування як елемент текстової тканини нерідко досліджується сучасними науковцями
[1; 2; 3; 4; 5]. Визнано декілька видів змістової присутності думок іншої людини в тексті
певного автора. Таке стикання смислів може розглядатися або дуже широко, так що
починають стверджувати, що який завгодно текст є повторенням чиїхось думок, або
трактується із перебільшенням сили стороннього впливу інформації та образності із
різних джерел на свідомість людини, що пише. Такий вплив ніби проривається в новий
текст через різного роду посилання, а самому автору залишається лише бути знаряддям
озвучування такого стороннього смислу в своїх подальших документах. Відрізняє
такі підходи міра прийняття чужого матеріалу тим, хто створює новий текст. А саме
– в першому випадку – визнання активного використання чужого матеріалу в новому
творі і теоретичне виправдання цього дійства, та – в другому випадку – припущення про
пасивне, несвідоме слідкування автором нового тексту за матеріалом від інших авторів.
Об’єднує такі підходи нецікавість дослідників до особи того, хто створює власний текст.
Зазначені крайності однаково принижують цінність індивідуальної текстової творчості,
ставлять під сумнів приріст гуманістичного змісту в кожній справжній авторській роботі
і розмивають межу між текстами – порожніми з точки зору людяних цінностей – та
текстами, які їх стверджують.
Дана розвідка як в комунікативно-когнітивну природу цитування, так і в міру
його поєднання із індивідуальними неповторними смислами від нового автора, нами
здійснюється в декілька етапів. Ми розглядаємо вибране текстове явище широким
поступом, визнаючи за ним с самого початку лише допоміжну та супровідну функцію
в новому тексті поряд із провідним та вирішальним плином авторської думки. Ми
ілюструємо свої погляди за допомогою результатів аналізу текстів від декількох авторів.
Спершу ми звернулися до найбільш функціонально між собою схожих робіт Демосфена
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та М.Т. Цицерона [6; 7], як до взірців авторства в усі часи та для всіх народів. В античних
текстах ми шукали вражень про використання цими авторами змістів, сторонніх відносно
їх текстів. Після цього ми проаналізували сучасні англомовні автобіографічні твори.
Таким матеріалом стали, зокрема, відносно завершені розділи книг, схожі за часом та
періодом життя Б. Клінтона [8] та Дж. Мейджора, які маємо порівняти між собою відносно
авторської потреби в змісті, який належить іншим джерелам. Результати попереднього
опрацювання описані нами на сотнях сторінок, узагальнюючи які, ми дещо збагатилися
в розумінні явища нашої цікавості, що вже починаємо представляти в послідовних
публікаціях, в тому разі, крім теперішньої статті, в недавній роботі російською мовою
«О подходе к семантике цитат в англоязычном авторском тексте».
Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що сучасний сплеск цікавості до
цитування головним чином пов’язується із проблемою інтертекстуальності, яка спершу
стурбувала філософів-герменевтиків. Із успадкованими від філософів поглядами, лінгвісти почали вивчати цитування за приналежністю наведеного матеріалу до зовнішніх
– відносно певної авторської роботи – сфер та в поєднанні подібних проявів в різних
документах.
Крім такого ставлення до текстового явища в фокусі нашої уваги, можливі інші
інтереси, які пов’язуються із місцем цитування серед різних способів (перифразування,
алюзії, метафори, історичні / географічні / культурні згадки, стилістично відмічені
фрази, які викликають асоціації із певними особами, часом, місцем або родом занять
т. і. ) включення зовнішніх – відносно певної авторської роботи – елементів змісту та із
правилами його коректного оформлення.
Менш за все досліджені функції процитованого матеріалу у тексті та міра його поєднання із новим авторським смислом. Саме ці лінгвістичні явища ми маємо намір опрацьовувати, оскільки володіємо випробуваним в інших текстових розвідках інструментарієм для наближення до індивідуального зрілого твору.
При цьому нам варто зазначити, що ми аналізуємо англомовні тексти, і лише такому
матеріалу відповідає наш згаданий інструментарій проникнення в авторський зміст. Мова
йде про динамічні виміри авторської текстової семантики, такі як: авторський голос,
погляд, тон, дикція, динаміка, позиція та смак, визначені нами як елементи англомовної
традиції письмового викладу думок. Через національні культурно-освітні канали та
традиції письма розуміння зазначених смислових категорій присутнє в свідомості творців
текстів, для яких англійська є рідною та мовою творчості. Отже тепер ці особливості
створення англійських текстів мають бути шановані нами як їх когнітивні основи і
враховані в нашому функціонально-лінгвістичному аналізі авторських документів,
написаних цією мовою.
Додатково, в попередній вже згаданій статті ми поставили цитування в англомовних
документах в ранг текстового явища, що відмічено англомовною національно-культурною
специфікою. Засадами для такого рішення став проаналізований у порівнянні зарубіжний
та вітчизняний науковий досвід, в тому разі легко пригадувана практика офіційної роботи
із текстами тоталітарних часів в нашій країні. Наукова спадщина ще може непомітно
приховувати відбиток недавнього більш ніж піввікового ставлення до цитування в нашій
країні, яке пошкоджувало гуманістичну природу текстотворення заради ідеологічних
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цілей [9; 10]. Тим самим, наведення матеріалу із інших джерел в англомовних текстах має
стати зоною загостреної уваги для вітчизняних науковців, оскільки варто пам’ятати, що
на тексти англійською мовою, особливо зрілі, їм варто дивитися із позицій англомовної
письмової традиції [зокрема 11; та багато інших] і пильнувати проникнення лінгвістичних
трактовок, зокрема стосовно авторства, із несумісних із оригінальним авторським твором
культурно-історичних сфер.
Востаннє, підсумовуючи те, що вже зроблене нами в плані дослідження цитування
в англомовному тексті, ми зазначимо, що високо оцінили розуміння інтертекстуальності
українським науковцем В. Коптіловим, який (що важливо для нашої роботи) визнав
недоліки цієї текстової категорії, які надалі здатні впливати на дослідницькі підходи до
цитування. Цей науковець, а також активний перекладач-практик, випробувавши текстове
явище нашої цікавості в реальній роботі із іншомовними документами, застерігає:
«Інтертекстуальність є не менш важливим поняттям, ніж структура тексту.
Ці два поняття доповнюють одне одного, охоплюючи і внутрішні, і зовнішні зв’язки
художнього твору. Недоліком поняття інтертекстуальності є його недостатня
чіткість, розпливчатість, яка виявляється, коли ми залишаємо теоретичні верховини
й переходимо до практичного застосування його (виділено нами – Т.М.)» [12 : 54].

Отже, прагнучи знань про авторський текст як можливе вмістилище різного роду посилань на сторонню відносно нового тексту інформацію, ми не маємо залишатися на рівні
абстрактних міркувань, а мусимо звертатися до матеріальних ознак, які відкриває текстова
тканина в своїх мовних формах як самих дотичних та достовірних свідоцтвах про авторську
думку, тим самим про природу тексту, та, врешті, про правильність чи недостатність рішень
лінгвістів стосовно якостей індивідуального твору. Провідниками від авторського смислу до
мовних форм, а для дослідника тексту ще й від мовних форм до змісту, саме стають перелічені нами авторські параметри смислу, які ми спершу назвали інструментарієм для підходу
до проникнення в зміст зрілого англомовного письмового документу (див.: динамічні компоненти авторської текстової семантики, такі як: авторський голос, погляд тощо).
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Мету теперішньої статті ми можемо визначити як спробу узагальнити тривале та
ретельне знайомство із реальним англомовним текстом Б. Клінтона «Моє життя» ( Bill
Clinton, MY LIFE. Chapter FIFTEEN), визначаючи його матеріальні ознаки. На них спиратиметься наш наступний етап дослідження, який фокусується на смисловому внеску,
який отримує новий авторський документ від присутності цитат, а також подібних із
ними посилань та різного роду побіжних незначних згадок, які всі разом укладаються в
межі явища інтертекстуальності.

Специфіка поставленої мети та характер реального текстового матеріалу зумовили
виконання цілого ряду задач. Крім прямого цитування в тексті нашої цікавості в коло
дослідницької уваги увійшли шість інших різновидів стороннього щодо нової авторської
роботи матеріалу. Результати розв’язання супровідних задач вагомі, і їх, виявляється,
єдино можливо стисло представити в наступних Ілюстраціях №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8. Помічено, що часто відмінні прояви інтертекстуальності в творі Б.Клінтона «Моє життя» (
Bill Clinton, MY LIFE. Chapter FIFTEEN ) можуть поєднуватися для сукупного смислового текстового ефекту.
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Схеми в Ілюстраціях №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8 показують всі ті випадки, коли аналізований
текст Б.Клінтона викликає певні асоціації із відомостями із інших джерел. Кожен із цих
проявів інтертекстуальності несе в собі потенціал бути розгорнутим в окрему історію,
але автором подається лише в міру його власної потреби в цьому матеріалі. На приведених схемах для кожного аспекту дослідження підрахована загальна кількість ( окремо в
кожній із ілюстрацій №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8 ) подібного залученого в новий текст матеріалу.
Виникає натуральне бажання узагальнити, скільки таких асоціацій разом ( суму всіх знахідок в ілюстрація №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8 ), припадає на вибраний для аналізу Розділ 15. Було
би легко визначити суму, але важко плюсувати, скажімо, кількість введених образів (Ілюстрація № 2) із випадками, наприклад цитування Б.Клінтоном свого власного раннього
твору ( Ілюстрація № 7 ), оскільки такі явища різного плану, тим більш, фрагменти
ранніх творів самі собою можуть вміщувати свої персонажі.
Таке само можна сказати і про інші відомості про американський текст нашої цікавості: згадки про культурні традиції харчування та спілкування за столом (Ілюстрація №4 ),
поняття, які пов’язуються із історичним часом та географічними місцями ( Ілюстрація №
3 ), випадки використання популярних серед американців покоління Б.Клінтона фраз із повсякденного життя як цитування з боку одної особи свого кола спілкування ( Ілюстрація
№8 ), все це в додаток до суто літературних посилань та цитат ( Ілюстрація № 6 ).

Проте, нам здається, є одна спільна риса в усіх використаннях змісту , що не створюється
саме в Розділі 15, а існує ще в інших джерелах, про які пам’ятає, і не приховує, творець тексту нашого аналізу. Цією рисою є авторське дорозумлювання, що публіка володіє подібними
знаннями, з одного боку, та потенціал читацького пізнавання присутності сторонніх, відносно
нового тексту, змістів, з другого.
Всі визначені випадки інтертекстуальності в Розділі 15 «Моє Життя» Б.Клінтона разом, а
їх 378, вичитуються публікою із твору із однаковим сполохом уваги і пізнавання. Така реакція,
хоча, невиключно, може індивідуально відчуватися різній мірі інтенсивно, має спільні
якості «ага-эфекту (рос.)», «eureka-effect (англ.)», отже українською мовою, мабуть,
«ото/еге-ефекту», що співпадає, як вважають психологи, із задоволенням від відкриття,
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розгадування загадок, проникнення в таємниці тощо. Доречи, «Eureka!» є радісно
схвильований вигук, він написаний англійською так, як він звучить древнєгрецькою
мовою, «Еврика!», тобто «Я знайшов її!», що приписується Архімеду.

Таким чином, знайшовши в особистості людини, що засвоює авторський зміст, спільну основу для сприйняття й осмислення, здавалось би, різних і непідлеглих порівнянню
випадків інтертекстуальності, тепер ми можемо визначити густоту присутності таких
елементів (378), що характерна для даного матеріалу (в 3791 слово) вибраного англомовного автора.
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Таким показником стає цифра 9, 97 (378 випадків інтертекстуальності : 3791
слово = 0, 0997 х 100 (для зручності уникнути дуже малих дробів, умовно помножаємо на 100), яку можна розуміти, як припадання одного інтертекстуального елементу
на 9-10 слів дослідженого англійського тексту. На інший манер, цю думку можна
висловити так: в середньому, через кожні 9-10 слів текст нашого аналізу вмішує елемент, який не є суто авторським, а представляє собою знання із інших джерел. Звісно, в реальному англомовному документі такої упорядкованості не спостерігається:
явище нашої цікавості в різних фрагментах може або більш-менш скупчуватися, або
зовсім зникати.
Використовуючи ці умовні середні підрахунки 9,97 (які характеризують лише вибраний текст і тільки цього автора), або попрацювавши уявою і зіставивши вигляд
схем в Ілюстраціях №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8 в один малюнок (графічно нам не вдалось
цього зробити через велику кількість інтертекстуальних елементів), можна дещо
зрозуміти погляди тих дослідників, які сповідують крайню точку зору, від якої ми
повністю відмежувались, про те, що немає ніякої нової інформації, а є лише її перетікання із тексту в текст.
Дійсно, випадків інтертекстуальності в матеріалі нашого аналізу нараховано багато, але текст через такі смислові додатки ніяким чином не втратив своїх авторських
якостей. Авторський смисл і смисл від інтертекстуальних елементів, що знаходяться
в новому творі, розташовані на різних семантичних рівнях. Більш за те, їм притаманні різні смислові властивості. Основна із них: авторський смисл динамічний, а елементи посилання статичні. Є випадки, коли автор стає зацікавленим в деякій динамічності посилань, тоді він спеціально прикладає зусилля і проводить такий матеріал
особливими смисловими шляхами. Само таке ми помічаємо в тексті Б.Клінтона, коли
визначаємо чотири ділянки надзвичайно вагомих за смислом цитат (див. Ілюстрацію 5), присутність яких впливає на весь Розділ 15.
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Нажаль межі статті не дозволяють продовжити виклад проведеної нами смислової оцінки інтертекстуальних вкраплень в тексті Б.Клінтона «Моє Життя»: Розділ
15. Як висновок, можемо визнати, що робота із матеріальними текстовими ознаками
має велике значення лише як точка підтримки для оцінки смислових явищ тексту, які
на наших схемах в цій роботі не знаходять визначення. Семантичні текстові складові
майже не підлягають площинному зображенню. Для оцінки гармонійності входження
інтертекстуальних елементів в новий твір дієвими стають лише динамічні авторські
параметри, наповненню яких у Б.Клінтона, ми маємо намір присвятити іншу статтю та
ще декілька, в яких авторські та зовнішні смисли у різних англомовних творців текстів
буде порівняно між собою.
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(Харків, Україна)

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ НОМІНАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ВИХОВАННЯ»
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядається когнітивний аспект вивчення фразеологічних одиниць та
здійснюється аналіз концепту «виховання»; визначається система його номінацій у
фразеології української мови.
Ключові слова: когніція, концепт, фразеологічна одиниця, виховання, етнічна репрезентація.
В статье рассматривается когнитивный аспект изучения фразеологических единиц
и проводиться анализ концепта «воспитание»; определяется система его номинаций во
фразеологии украинского языка.
Ключевые слова: когниция, концепт, фразеологическая единица, воспитание, этническая репрезентация.
The article deals with the cognitive aspect phraseological unit investigation and analyzes
the concept «education»; the system of its nominations in the phraseology of the Ukrainian
language is defined.
Key words: cognition, concept, investigation of phraseological units, concept “education”.
Поняття когніції включає в себе «пізнавальний процес чи сукупність психічних (ментальних, мисленнєвих) процесів – сприйняття світу, звичайного спостереження за оточенням, категоризації, мислення, мови і под., що слугує обробці та переробці інформації,
яку людина отримує ззовні із різних чуттєво-перцептуальних каналів, чи вже інтеріоризованну та реінтерпретовану людиною» [1: 81].
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Когнітивна лінгвістика досліджує ментальні процеси, що «відбуваються при сприйнятті, осмисленні та, відповідно, пізнанні дійсності свідомістю, а також види і форми їх
ментальних репрезентацій» [2: 6]. Зважаючи на тривалий процес розвитку мови, можна
вважати, що вона вбирала в себе світогляд народу, його досвід, тож «через вивчення семантики мовних знаків можна проникнути в концептосферу людей, можна з’ясувати, що
було важливим для того чи іншого народу в різні періоди його історії, а що залишилося
поза його увагою в той час, коли для іншого народу це виявилося суттєвим» [2: 10].
У межах когнітивного підходу до вивчення мови (М.М. Болдирев, В.З. Дем’янков, С.
А. Жаботинська, О.С. Кубрякова) досліджуваною одиницею виступає концепт – «термін,
що служить поясненню одиниць ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості й
тієї інформаційної структури, що відображає знання й досвід людини» [3: 36]. Система
уявлень і знань людини утворює концептуальну картину світу – «систему понять, сформованих на основі уявлень людини, отриманих за допомогою органів відчуття та відбитих у її свідомості і колективній, й індивідуальній, що складається з концептів – образів,
уявлень, понять, установок та оцінок» [3: 25].
Л.А. Лисиченко зауважує: мовна картина світу має три рівні, що реалізуються в специфічних одиницях та одиницях лінгвального вираження. Так найвищим виступає «психоментальний превербальний рівень», який складається з концептів як психоментального явища та виражається в мові «лексико-семантичним (ширше – мовно-семантичним)
полем». Наступний рівень – «концептуальний», що виражається в поняттях, реалізується
мовними знаками, переходить у «лінгвальний», одиницями якого є слова із їх мовних
значенням [4: 24]. Таким чином, концептуальна картина світу є вищою за мовну, що служить базою для її поняттєвого вираження.
Засоби психоментальної репрезентації знань за допомогою мови були намічені ще В.
фон Гумбольдом, який розглядав теорію про народний дух, О.О. Потебня говорив про
зв’язок мови із психічними процесами (апперцепція, асоціації). Однак найбільш широко
проблема взаємозв’язку психічних та ментальних процесів у мові почала розроблятися
в останні десятиліття ХХ століття в роботах, що стосуються питань когнітивної лінгвістики (М.М. Болдирев, А. Вежбицька, В.І. Герасимов, О.С. Кубрякова, О.І. Морозова,
З.Д. Попова, О.О. Селіванова, І.А. Стернін та ін.). Серед цих робіт поважне місце займають дослідження, в яких у когнітивному аспекті розглядаються фразеологічні одиниці,
що «виступають “зберігачем” наших знань про світ і трактуються як носії інформації про
особливі структури знання. <…> Змістовий простір фразеологічної одиниці – значення
і внутрішня форма – утворюють єдину когнітивну структуру. Основою цієї структури є
когнітивний рівень значення й когнітивний рівень внутрішньої форми» [5: 48]. У межах
когнітивного аспекту дослідження фразеології розглядаються не лише концепти, а й когнітивні моделі як схематизоване уявлення про концептуальну базу значення.
А.В. Марковська зазначає, що «фразеологізми, на відміну від слів, прямо відображають когнітивну діяльність членів мовного колективу, яка заснована на уявленні про
світ носіїв мови, на їх відношенні один до одного, на тому, що відбувається з ними у
цьому світі, – усе це можливо тому, що сама мовна система містить механізм, який забезпечує цю діяльність» [6].
Таким чином, фразеологія фіксує в собі саме життя народу, стає мовною маніфестацією концептуальної картини світу певного етносу, оскільки, як зазначає О.О. Селіванова,
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«фразеологізми і паремії становлять лінгвосеміотичні феномени, які фіксують у стійкій
формі особливості емічної реальності, колективного рефлексивного досвіду етносу, стереотипи етносвідомості та архетипи колективного несвідомого, коли вони є продуктом
їх синтетичної взаємодії. Цим вони символізують специфіку нелокального соціокультурного поля етнічного суспільства» [5].
Досліджуючи певні реалії крізь призму фразеологічних одиниць, можна найбільш
точно визначити їх місце та роль у свідомості народу. Когнітивний аналіз фразеологічних одиниць здійснено в роботах А.Є. Бєлоусової (концепт «public relations» у фразеології англійської мови), Ж.В. Краснобаєвої-Чорної (концепт «життя»), Т.В. Рудюк (концепти «чоловік» і «жінка»).
Метою нашої розвідки є виділення наявних полів концепту «виховання» у ФО української мови. Об’єктом цього міні-дослідження є реалізація концепту «виховання» у
фразеологічній системі української мови, а предметом – фразеологічні одиниці української мови, що його реалізують.
Концепт «виховання» репрезентує уявлення народу про систему заходів, спрямованих на розвиток та навчання дитини. Для більш точного розуміння цього поняття
звернемося до тлумачного словника української мови: «1. Дія за значенням виховувати.
2. Сукупність знань, культурних навичок, поглядів, що становлять загальний рівень духовного розвитку людини і є наслідком систематичного впливу, навчання» [7]. Окрім
того, поняття «виховання» є фундаментальною категорією таких наук, як педагогіка, етнопедагогіка, філософія, соціологія, психологія тощо.
Процес виховання в педагогіці є одним із опорних, але, незважаючи на довгу історію
вивчення цього питання, воно не втрачає своєї актуальності. Дослідженням різних аспектів виховного процесу займалися М.М. Бикова, Л.О. Глазунова, В.М. Кирилюк, Л.А. Кулішенко, Т.М. Мішеніна, Ф.М. Медвідь, О.А. Мкртічян, Г.Г. Хлипавка.
Аналізуючи педагогічну літературу, робимо висновок, що виховання – це систематичний і цілеспрямований вплив на духовний і фізичний розвиток особистості з метою
передачі соціального і культурного досвіду від покоління до покоління, вироблення певних умінь і навичок. У процесі взаємодії вихователя й вихованця проводиться система
заходів, спрямованих на соціалізацію особистості в умовах певної виховної системи.
Виховання спрямоване на низку змістових аспектів розвитку особистості: розумове, моральне, сімейне, громадянське, трудове та християнське виховання.
Опрацювавши фразеологічний матеріал, можемо стверджувати, що в українській
мові концепт «виховання» представлений розгалуженою системою уявлень, що виступають компонентами загального поняття.
Розглядаючи поняття «виховання» в педагогічній літературі, науковці звертаються
до джерел етнопедагогіки, що є джерелом досвіду нації в процесі передачі знань, умінь
і навичок.
Щоб визначити структуру концепту «виховання» у фразеології української мови,
звернімося до запропонованих педагогічною літературою аспектів, які висвітлюють ментальні засади українського народу.
1. Розумове (інтелектуальне) виховання. Передбачає систему заходів для визначення
інтелектуальних здібностей дитини та всебічного їх розвитку, формування наукового сві76

тогляду дитини. «В педагогії щодо інтелектуального виховання є дві течії. Одна з них на
перше місце ставить фахову підготовку, себто озброєння молоді знаннями й навичками,
потрібними в практичній діяльності. Друга на перше місце ставить загальну освіту і
вироблення світогляду» [8: 184]. У цьому аспекті виховання ми розглянемо лише другу
течію, фахова підготовка в нашому дослідженні виступає складовою частиною трудового виховання, оскільки розумове виховання в нашій класифікації обмежується набуттям
теоретичних знань про навколишнє середовище:
вітер у голові – «У них [козаків] у декого іще вітер гуляє в голові та синці іще не посходили від недавнього» (Марія Матіос);
набивати руку – «Він уже в область обирається, бо в районі набив руку»
(М. Стельмах);
бувати в бувальцях – «– Постій-бо! От біда.. Був я в бувальцях, а такого ще не
траплялось» (І. Карпенко-Карий).
гратися (грати, бавитися) з вогнем – «Магазаник спокійно сказав: «Не грай, Оксано,
з вогнем, бо ти, здається, й досі не знаєш, що таке життя» (М. Стельмах);
ловитися (клюнути) на гачок (на вудочку) – «Обидив Бог розумом, позич у полковника
Богуна: той не піймався на гачок, а сам винищив аж два полки» (Петро Панч);
ломитися у відчинені (відкриті) двері – «Говорити, що І. Драч входив у літературу
як невтишимий шукач, значить ломитися у відчинені двері…» (З журн.).
2. Моральне виховання – оволодіння дітьми нормами й правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь і навичок. У межах цього аспекту, дитина
знайомиться з поняттями добра і зла, чуйності, поняття етичності на основі моральних
ідеалів. Як зазначає Г.І. Ващенко, про моральні якості в ідеалі виховання, «… коли йде
справа про виховання пристойності й чемності, то під ними треба розуміти ту чемність,
про яку писали письменники княжого періоду. В основі її має лежати християнське ставлення до людини: щира пошана до неї як до образа й подоби Божої» [8: 188]:
чим дихає (дише) – «– Ворона знала кожного з нас як облупленого, бачила – хто чим
дише й чого хоче» (О. Довженко);
подвійне дно – «– Найстрашніше у вихованні є те, коли вихователі… на словах одні, а
на ділі інші. Тоді вони обов’язково… виплекають моральний покруч, людину з подвійним
дном» (Ю. Збанацький);
кидати слова на вітер – «– Та знаючи, що ти слів на вітер не кидаєш, маю лише
одне заспокоєння – план буде виконано» (М. Стельмах);
встромляти носа – «…От бачите, і вони свого носа встромили. Ой же вредний!
Треба тин швидше плести, бо від нього життя не буде» (О. Корнійчук);
робити з губи (з писка) халяву – «Я вишлю їх [гроші] на пам’ятник Котляревського,
бо ти з губи зробив халяву: обіщав і не вислав» (І. Карпенко-Карий);
взяти гріх на душу – «Ти любиш друзів? В тебе друзі є? Я розгубилась. В мене друзі є.
Їх не любить – то гріх на душу брати» (Л. Скирда).
3. Сімейне виховання – провідне джерело соціалізації. У процесі сімейного виховання дитина одержує від батьків базові знання про стосунки між людьми. Оскільки в
родині дитина отримує знання про мораль, національну свідомість, трудові навички та
ін., то в межах сімейного виховання звертаємо увагу на знання про стосунки чоловіка й
жінки, поняття сімейних цінностей, поваги до старших, народні традиції:
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накидати ярмо (петлю, вуздечку) – «Та хіба заради кіно заміж виходять? Ярмо таке
повісиш і в кіно не захочеш. Навіщо тобі це?» (Д. Гранін);
ділити хліб – «А може то вона у головах шумить на вітрі, недозрілі груші, як вузлики
на вимовклих словах, зав’язує і повертає душі і образи усіх, кого ти знав, з ким хліб ділив, кому прощав провину…» (Л. Горлач);
скакати (стрибати) в гречку – «Ну, то як ви думаєте, чи то йому дуже вподобалося,
що його жінка в гречку скаче?» (Б. Грінченко);
зав’язати голову (голівоньку) – «– Не зав’язуй, Тусю, собі голови, – заговорили дівчата хором. – Ти вродлива. Хіба ще такого жениха знайдеш!» (П. Гуріненко);
домашнє (родинне, сімейне) вогнище – «Ставши під сухими дубами, обернулась на
своє родинне вогнище, яке пригасло ось такої прикрашено в цвіт і щебет вродливої
весни…» (Є. Гуцало).
4. Громадянське виховання. Цей аспект виховання впливає на розвиток свідомого
громадянина, виробляє поважне ставлення до оточуючих, формує знання про патріотизм, поняття громадянського обов’язку, активну життєву позицію:
діло маленьке (теляче, мірошницьке, півняче) – «– Моє діло теляче: наївся та і в
хлів» (укр. нар. присл. та прик.);
підставити плече – «У скрутні друзі завжди підставлять плече» (з усн. мови);
класти життя – «Та церква і релігія, що мирить нашу взаємну злобу, навчить нас з
любов’ю класти життя своє «за друзів своя»…» (Є. Сверстюк);
аби день до вечора – «Не раз їй здавалося, що вона примирилась зі своїм життям. Спочатку жила як уві сні – аби день до вечора, а потім час зарубцював біль» (М. Стельмах);
в один гуж тягти – «Щоб ми лиш в один гуж тягнули, так і в малому гурті появиться велика сила» (Б. Лепкий);
вставляти палиці (палки) в колеса – «Чиниться беззаконня, а ви відмовчуєтесь. Недосвідчена дитина… в атаку пішла, а всі інші дивляться, немов сторонні, що з цього
буде, а часом і палиці в колеса встромляють – нехай собі надривається» (В. Попов).
5. Трудове виховання виробляє в дитині навички фізичної діяльності, уміння виконувати певні види робіт, виробляє працелюбність та дає знання про професійну діяльність.
Об’єднує в собі як фізичну, так і розумову роботу. Учить бути толерантним до будь-якої
праці. Дає знання про зв’язок якості роботи з її оплатою:
гнути горба – «Он скільки руко месників чужинських гнуть горба на зимовому стійбищі Батия» (Р. Іванченко);
ловити ґави (ґав, граки, ворон) – «Ми тим часом ґав не ловили, розсипалися по лісі
та до нової греблі. Всі повтікали і все з собою забрали» (М. Стельмах);
крутитися як білка в колесі – «– Крутишся – як білка в колесі. Бібліотека платить
мало, та й навару там – хіба що порох на книжках» (Є. Гуцало);
служити вірою і правдою – «Вона [присяга] змушує мене тепер, коли мій цар прогнав мене, служити вам усією вірою і правдою» (І. Франко);
як віл (у ямі) – «Робив, як віл. Трудився без спочинку. Все занепало, не моя вина»
(Л. Костенко);
носити (міряти, набирати) воду решетом – «Його улюблене заняття – решетом
воду міряти» (Ю. Шовкопляс).
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6. Релігійне виховання. Оскільки цей аспект виховання частково включає в себе всі
попередні, то обмежимо його системою заходів, спрямованою на формування в дитині
релігійного світогляду, вивчення Біблії, молитов, залучення до релігійних традицій:
мати бога в душі (серці) – «– Ви чужий? Правда?.. Поможіть.. коли Бога в серці
маєте… Бог вам заплатить.. Обрятуйте мене!» (Б. Грінченко).
не скаржитися на Бога – «Старий Трохим не скаржився на Бога, Хоч як жилось
сутужно та убого…» (І. Христенко);
каїнова душа – «Люди зневажали його і називали каїновою душею за підлий характер» (з усн. мови);
як Богу молитися – «Та це їй як Богові молитися» (З журн.);
біс вселився (поселився) – «Та коли переступили поріг готе лика, .. знов поселився в
Тетяну Василівну біс негоди» (П. Загребельний).
Когнітивний аспект дослідження фразеологічних одиниць допомагає ширше розкрити їх національну специфіку, розглянути культурно-семантичні особливості, ширше
розглянути змістову площину. Ми звернули увагу на структуру концепту «виховання» залежно від етнічного розуміння педагогічних категорій та зосередилися на їх об’єктивації
фразеологічними засобами української мови.
Указуючи на взаємозв’язок мовної системи із ментальними уявленнями етносу, зауважимо, що для українського народу важливим було виховати в дітях поважне ставлення до
родини (сімейне виховання), до суспільства (громадське виховання) та до Бога (християнське виховання). У людині цінувалися розумові, моральні якості та трудові навички.
При використанні когнітивного методу дослідження фразеологічних одиниць розкривається психоментальна сутність етносу, простежуються притаманні конкретному
народу риси. Проблемними залишаються питання про одиниці, зміст яких розкриває
декілька аспектів концепту «виховання». Для аналізу таких одиниць необхідно враховувати цю особливість та конкретизувати критерії відбору кожного з визначених елементів
концептуальної структури, що є перспективним для подальших досліджень.
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ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
З позицій сучасної когнітивно-дискурсної парадигми у статті висвітлюються питання впливу когнітивних механізмів на реалізацію спонукального дискурсу. Досліджується наповнюваність фреймових структур спонукального дискурсу. Розуміння фрейму
як особливим чином організованої множини знань дозволило зосередитися саме на дискурсному аспекті спонукання.
Ключові слова: фрейм, спонукальний фрейм, спонукальний дискурс.
С позиции когнитивно-дискурсной парадигмы в статье анализируется воздействие
когнитивных механизмов на реализацию побуждения. Исходя из понимания фрейма как
особого способа организации знаний, автор описывает наполнение фреймовых структур побудительного дискурса.
Ключевые слова: фрейм, побудительный фрейм, побудительный дискурс.
From the perspective of cognitive-discursive paradigm the article deals with the influence
of cognitive mechanisms on the incentive discourse realization. The content of frame structures
of the incentive discourse is analysed.
Key words: frame, incentive frame, incentive discourse.
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чо переосмислювати старі й створювати нові ментальні конструкції. Одним із потужних
інструментів цієї діяльності є наявність різних фреймових структур (В.З. Дємянков, О.Л.
Камєнская, К.Я. Кусько). Однак дослідники, розглядаючи проблему репрезентації знань
за допомогою фреймів, стикаються з труднощами її формулювання. Потрібно зазначити,
що комплексного дослідження фреймової організації спонукального дискурсу (СД) досі
не здійснено. Безумовно, у роботах сучасних дослідників, зокрема таких як І.А. Бехта,
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блеми, але єдиної теоретичної основи ще не підведено, що свідчить про її актуальність.
Питання взаємовпливу когнітивної діяльності людини на спосіб здійснення волевиявлення є багатогранним. Саме тому метою цієї роботи є вивчення когнітивних механізмів,
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на яких ґрунтується реалізація спонукального дискурсу. Завдання статті полягає у
відстеженні фреймових структур спонукального дискурсу, що дозволить поглибити уявлення про його зміст.
Сучасний етап розвитку мовознавства характеризується значною увагою науковців
до вивчення питань взаємозв’язку когнітивних та мовних структур. Сполучення
когнітивного рівня із семантичним відбувається за допомогою залучення поняття фрейму. Існує чимало визначень терміна “фрейм” та значна кількість концепцій, споріднених
із теорією фреймів, проте дослідники погоджуються у тому, що матеріалізований фрейм
є структурою, яка характеризується подвійним статусом: з одного боку належить до ментальних структур, є однією з одиниць представлення знань, а з іншого боку есплікується
у мовленні за допомогою мовних засобів. За визначенням К.Я. Кусько, фрейм виступає
лінгвістичним маркером вербальних компонентів ментальних процесів, об’єднаних навколо певної тематики та пов’язаних спільною участю в актуалізації авторської прагматики [7: 57]. Як зазначає О.Л. Бєссонова, за значенням кожного слова стоїть прототипний фрейм, що поєднує в собі концептуальні та мовні структури [2: 10]. В.З. Дємянков,
виділяючи основні властивості фреймів, наголошує, що “ фрейм – це система вибору мовних засобів – граматичних правил, лексичних одиниць, мовних категорій, – пов’язаних
із прототипом сцени” [4: 187]. Зв'язок фреймів із лінгвістикою полягає у тому, що вони
визначають вибір мовцем мовних структур, які, об’єднуючись навколо певної тематики,
актуалізують наміри мовця. Окрім цього, Т. ван Дейка звертає увагу на концептуальну
природу фреймів, вважаючи, що “фрейми є одиниці, організовані навколо певного концепту. Але й на противагу простому набору асоціацій ці одиниці містять основну, типову
і потенційно можливу інформацію, котра асоціюється з тим чи іншим концептом” [3: 16].
Наведене спостереження влучно характеризує фрейм як динамічну структуру, що дає
можливість прогнозувати та передбачати розвиток подій та їх зміст.
У нашому дослідженні, услід за дослідником D. Lee, ми дотримуємось розумінням
фреймових структур як таких, що, будучи концептуально та культурно значущими,
фіксують прототипне, соціально і культурно зумовлене знання про предмети, людей, дії,
події, поняття [9: 9].
Одним із перших, хто впровадив теорію фреймів у мовознавчу сферу вважається
Ч. Філлмор, який довів її суттєве значення для лінгвістики. Дослідник, увівши поняття
інтерпретувального фрейму, розумів його як інструмент опису семантики лексем, граматичних категорій та тексту та докладно описав фрейми, що відповідають семантичному
уявленню. Зміст тої чи іншої лексичної одиниці фрейму не можна зрозуміти, не знаючи внутрішньої структури фрейму в цілому, і навпаки, розуміння одного з компонентів
структури уможливлює розуміння усієї структури загалом.
Розуміння фрейму як мережі, що складається із вузлів і зв’язків між ними, дотримувався М. Мінський. Дослідник вважав, що фрейми мають внутрішню структуру, елементи якої
представлені сполученням слотів (терміналів) та їхніми значеннями. Згідно цієї теорії вузли верхнього рівня є фіксованими і точно описують певну ситуацію. Вузли нижнього рівня
заповнюються інформацією, яка деталізує та уточнює конкретну ситуацію. Зміст кожного
слота не тільки фіксує основні семантичні ознаки, але й відбиває стереотипні знання про
певну сутність у світі. О.Л Камєнская у своїх дослідженнях продовжила розвиток наведених
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думок, вважаючи, що кожен з вузлів нижнього рівня може об’єднуватися у фреймові системи
чи утворювати менший “підфрейм” [6: 27]. У фреймі набувають значущості не тільки його
елементи, але й зв’язки між ними. Окрім зв’язків усередині фрейму, існують і між фреймові
відносини, буття в пам’яті яких є результатом того, що різні фрейми містять однаковий мовний матеріал, а, як зазначає В.З. Дємянков, схожість елементів сцен визначається одним і
тим же репертуаром сутностей, відношень чи контекстів вживання [4: 188]. Надання фрейму
динамічного характеру призвело до формування понять сценарій та скрипт чи динамічних
(рольових) фреймів, котрі описують стандартну послідовність подій в стереотипній ситуації.
Як зауважує І.А. Бехта, фрейм функціонує як перехідна структура пам’яті, забезпечуючи зв’язок між структурами збереження мовної та позамовної інформації: між мовною
компетенцією індивіда та його фоновими знаннями як виявами таких структур [1: 52]. У
цьому розумінні фрейм як структура збереження знань поєднує вербальні і концептуальні
характеристики слова зі змістом, що визначається умовами дискурсу.
Залучення понять фреймової семантики є особливо плідним засобом конструкції
дискурсу, у якому фреймова структура характеризує мовленнєву ситуацію як певний
тип, уможливлюючи розвиток її розуміння та прогнозування. Ми зосереджуємо увагу,
які типи знання містяться в такій структурі. “Життєвий контекст дискурсу, – зауважує
І.А. Бехта [1: 49], – моделюється переважно у формі фреймів”. Погляд на фрейм як на
особливим чином організовану множину знань дозволяє належним чином зосередитися
саме на дискурсному аспекті спонукання.
Спонукальні мовленнєві дії можуть бути описані за допомогою фреймів, що призначаються для впорядкування, організації деяких даних, певної інформації. Співвідносячи
спонукальні мовленнєві дії та фрейми, ми виходимо з того, що спонукання є одним із
способів відображення картини світу. Маючи соціальний характер, це відображення через складну систему прийомів “актуалізується в мовних структурах, які є своєрідними
схованками, призначеними для зберігання знань, а останні описуються в термінах
фреймової семантики” [8: 5]. Різнорідна інформація об’єднується у фреймі певним невипадковим чином, адже ми уявно сортуємо інформацію, яку містить фрейм, і сприймаємо
його як єдність (на зразок множини) знань певних типів.
Фреймовий підхід до CД дає змогу організувати уявлення, які зберігаються у пам’яті,
та сфокусувати процеси опрацювання і логічного висновку певного тексту як одиниці
дискурсу. У нашому дослідженні ми розглядаємо спонукальний фрейм як когнітивну
модель розуміння спонукального дискурсу (СД-модель), яку розуміємо як структуру
знань, що репрезентує стереотипні, типізовані ситуації у свідомості (пам’яті) учасників
спонукальної взаємодії і призначена для ідентифікації нової ситуації, що ґрунтується на
такому ж ситуативному шаблоні. Реконструкція спонукального фрейму уможливлюється
шляхом аналізу мови, що забезпечує доступ до мислення. Спонукальний фрейм визначає
набір лексикограматичних засобів для відображення знань, фіксуючи при цьому уявлення про предмет спонукання, учасників взаємодії та взаємини між ними.
Системно організовані вербальні структури і схеми презентації спрямовують спонукуваного на сприйняття, засвоєння та реконструкцію інформації, що міститься у дискурсі.
Завдяки реконструюванню спонукальний фрейм може “сприяти систематизації і уніфікації
концептуального аналізу мовного матеріалу” [5: 15], що дозволить об’єднати всі елементи
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його смислу і стилю в єдине ціле. Роль фреймів у процесі сприйняття спонукального дискурсу подвійна. З одного боку, вони слугують основою для формування певних контекстних сподівань стосовно бажаної дії, про які повідомляє ініціатор спонукання, а з іншого
– задають рамки допустимого розуміння предмету спонукання спонукуваним.
Спонукальний дискурс характеризується складністю своєї фреймової організації, що
зумовлено порівняно великим діапазоном презентації фреймів ініціатора спонукання,
спонукуваного та відповідної мовленнєвої дії спонукального дискурсу, які структурують
комунікацію у дискурсі. Відповідно до концептуальної системи учасників спонукання
фрейм являє собою більш чи менш стійкі узагальнені концепти, в яких закріплено їх
попередній досвід та в невербальній формі виражає основну структуру СД-моделі. Розгляд спонукального фрейму як ієрархічної структури, що включає сукупність ментальних процесів та відношень між ними передбачає, що верхні термінали є фіксованими
і містять компоненти, які є визначними для даного фрейму, зокрема ІНІЦІАТОР СПОНУКАННЯ, СПОНУКАЛЬНА МОВЛЕННЄВА ДІЯ та СПОНУКУВАНИЙ. Термінали
нижніх рівнів в процесі ментальної діяльності заповнюються конкретними даними, зокрема слоти, що мають відношення до ІНІЦІАТОР СПОНУКАННЯ заповняться такими характеристиками як особа / група осіб / Бог (божества). Термінал СПОНУКАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА ДІЯ наповниться ознаками категоричної / некатегоричної спонукальної дії. Термінал СПОНУКУВАНИЙ реалізується як внутрішнє Я ініціатора спонукання (самоспонукання) / безпосередній виконавець / потенційний виконавець / група осіб
/ Бог (божества). Термінали спонукального фрейму можуть заповнюватися певними
“підфреймами”, таким чином утворюючи систему фреймів, побудовану в даному випадку на базі вихідного фрейму. У такому випадку більш складні умови накладають обмеження на ознаки, необхідні для заповнення нижніх терміналів. Для слотів ІНІЦІАТОР
СПОНУКАННЯ та СПОНУКУВАНИЙ важливим чинником є їх ідентифікація, зокрема
ім’я, вік, стать, соціальний статус та роль. Категоричне спонукання заповнюється слотами конкретних мовленнєвих дій: наказу, вимоги, заборони, розпорядження, команди,
погрози та інструкції; а некатегоричне – слотами мовленнєвих дій прохання, благання,
пропозиції, застереження, дозволу, наставляння, запрошення, поради, натяку. Система
фреймів в концептуальній системі ініціатора спонукання складається із цілеспрямованих
дій в різних умовах, здійснення волевияву та інших складних дій, котрі є результатом набутого попереднього досвіду. Важливою є не лише наповнюваність слотів даного фрейму, але й зв’язки між ними, оскільки ІНІЦІАТОР СПОНУКАННЯ через певну СПОНУКАЛЬНУ МОВЛЕННЄВУ ДІЮ взаємодіє із СПОНУКУВАНИМ. Після заповнення всіх
терміналів конкретними ознаками спонукальний фрейм становить СД-модель.
З метою ілюстрації дієвості наведеного фрейму розглянемо підфрейм поради, який
є концептом в концептуальній системі учасників спонукального дискурсу як носіїв найбільш узагальненого уявлення про пораду. На основі попереднього досвіду ініціатор спонукання і спонукуваний знають, що порада містить як ряд обов’язкових ознак, котрі відрізняють її від інших мовленнєвих дій і у сукупності виражають ідею поради, так і певні
змінні ознаки, котрі залежно від умов перебігу ситуації можуть змінюватися. Так, для
будь-якої поради характерним буде те, що предмет спонукання спрямовується на користь
спонукуваного, а не на користь ініціатора спонукання, як у мовленнєвій дії прохання;
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спонукуваний є незалежним від ініціатора спонукання (на відміну від мовленнєвої дії
дозволу). Необов’язковість виконання дії спонукуваним дозволяє відрізнити пораду від
наказу, де обов’язковість виконання є необхідною умовою здійснення волевияву. Доцільність виконання та потенційна зацікавленість спонукуваного у виконанні дії складає той
мінімальний набір ознак, що дозволяє відрізнити пораду серед інших мовленнєвих дій
некатегоричного спонукання. Згадані елементи розміщені у верхніх слотах фрейму “порада”, і саме вони обумовлюють відмінність цього фрейму від значної кількості інших
фреймів, що містяться в концептуальній системі учасників спонукання. Нижні слоти згаданого фрейму заповнюються такими ознаками як: статусне співвідношення учасників
спілкування; організаційна визначеність бажаної дії: регламентоване та нерегламентоване спонукання; експліцитність / імпліцитність вираження; внутрішня ознака оцінки
спонукання – позитивно чи негативно забарвлена.
Доцільно звернути увагу на те, що в результаті ментального процесу спонукальний
фрейм може актуалізуватися із уже заповненими терміналами, що свідчить про пріоритетність попереднього досвіду людини у ході мовленнєвої взаємодії. Наявність в пам’яті
ініціатора спонукання та спонукуваного відповідних терміналів спонукального фрейму,
котрі репрезентують його попередній життєвий досвід, уможливлює своєчасну активізацію тих чи інших фрагментів словникового запасу для здійснення та виконання волевияву. Як уже зазначалося, спонукальний фрейм дозволяє передбачити як певні характерні
риси ще не актуалізованих частин спонукання, так і прогнозувати певні відомості про
предмет спонукання. Урахування ініціатором спонукання прогнозованого сприйняття
спонукуваним виводиться на основі його фонових припущень і очікувань та здатності
спонукуваного інтерпретувати спонукальний фрейм зокрема та СД-модель назагал.
Таким чином, фреймові структури репрезентації знань щодо здійснення волевиявлення утворюють ієрархічну систему й містять інформацію різного ступеня узагальненості. Ми допускаємо, що встановлені фреймові типи взаємодії не складають “монолітних” формувань, а включають в себе різноманітні підфрейми спонукального дискурсу,
що й становитиме предмет подальших досліджень.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі / І.А. Бехта. – К. : Грамота, 2004.
– 304 с.
2. Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. філол. наук : спец. 10. 02. 04 “Германські мови” / Бессонова Ольга Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
– К., 2003. – 28 с.
3. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. ван Дейк. – M. : Наука, 1989. – 312с.
4. Демьянков В.З. Фрейм // Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С.,
Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. [под общ. ред. Е.С. Кубряковой]. – М. :
Філол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. – С. 187-189.
5. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов / Жаботинская С.А // Вісник Черкаського університету. Філологічні науки. – 1999. – Вип. 11. – С. 12-25.
84

6. Каменская О.Л. Текст и коммуникация: Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков / О.Л. Каменская. – М., 1990. – 152 с.
7. Кусько К.Я. Типологія та прагматика літературно-художнього дискурсу в поетичних
творах Г. Гейне / Кусько К.Я. // Науковий вісник Волинського державного університету
ім. Лесі Українки: Філологічні науки. – Луцьк : ВДУ, 2007. – № 4. – С. 55-64.
8. Приходько А.И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке /
А.И. Приходько. – Запорожье, 2004. – 312 с.
9. Lee D. Cognitive Linguistics: An Introduction. – Oxford: OUP, 2001. – 223 p.

УДК 81’38

Дубенко О.Ю.
(Київ, Україна)

ЖАНРОВА НАЛЕЖНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ КРІЗЬ ПРИЗМУ
ЙОГО КОЛОРИСТИКИ
У статті проаналізовано зв’язок між колористикою художнього твору як смислотвірною складовою тексту та його жанровою належністю. Дослідження проведено
у межах ідіостилю Вільяма Шекспіра.
Ключові слова: колірне позначення, літературний жанр, ідіостиль.
В статье проанализирована связь между колористикой художественного произведения как смыслообразующей составляющей текста и его жанровой принадлежностью. Исследование проведено в рамках идиостиля Вильяма Шекспира.
Ключевые слова: цветообозначение, литературный жанр, идиостиль.
The paper analyses the connection which exists between the colour palette of the literary
text and the genre of the given text.
Key words: colour term, literary genre, idiostyle.
Протягом вже досить тривалого часу колір є предметом не лише психофізики і фізіології зору, але й психології [1; 2; 3], оскільки він являє собою атрибут як денного
зору, так і людської свідомості. Адже існує, з одного боку, «перцептивний» колір, який
безпосередньо сприймається органами зору, а, з другого боку, колір в образах уявлення і представлення, тобто колір як частина природи і як частина людської культури. За
твердженням дослідників так званої психології кольору, «у розрізненні емоцій беруть
участь ті ж самі психологічні механізми, що й у розрізненні кольорів» [4: 33]. З позицій
психосемантичної парадигми колір як сукупність усіх відтінків являє собою категоріальну структуру, яка є ізоморфною певній категоріальній структурі емоційних та психологічних реакцій організму. Причому на цьому рівні дана категоріальна структура має,
вочевидь, філогенетичний, надіндивідуальний характер, тобто кольори є природними
© Дубенко О.Ю., 2013
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агентами, які орієнтують людину в світі. З погляду семантики емоції представляються
як «перетворений», «внутрішній» колір (недарма у мові побутує вислів «відтінки переживань»). Таким чином, кольори – це видимі емоції, іншими словами, те, що людина
переживає всередині, зовні вона сприймає як видимий колір. Отже, колір є об’єктивною
реальністю, яка дається людині у формі відчуттів і переживань. Тому можна «позначити
колір як «психоїдний» або «квазіпсихічний» феномен в оточуючій людину дійсності, за
аналогією з тим, як Карл Юнг позначав цими термінами свої архетипи» [4: 34].
Зважаючи на усе вищевикладене, цілком закономірним видається неабиякий інтерес
до кольору в царинах теорії культури, естетики та мистецтва [5; 6; 7]. У сучасній лінгвістиці дослідження слів, що позначають колір, проводиться у безпосередньому зв’язку
з питаннями етнопсихолінгвістики [8], культурології і когнітивістики [9; 10; 11]. Особливе місце відводиться аналізові колірних позначень і при науковому вивченні міфів та
літературних творів. Причому колірна палітра автора вважається тим параметром його
індивідуального стилю, котрий виявляє свою художню цінність як в якісному, так і в
кількісному аспектах ( поняття «колірної домінанти» та «формули переважальної кольоровості» [12: 87-93]).
В рамках цього дослідження був проведений кількісний аналіз колірних позначень у
творах Вільяма Шекспіра, матеріалом якого слугували 20 п’єс – десять драм, сім комедій,
три романтичні драми – та сонети. Визначення провідних характеристик кольоропису
В.Шекспіра було здійснено шляхом виявлення колірних домінант, а при тлумаченні результатів дослідження використано теорію Берліна-Кея. Згідно з останньою виникнення
та процес розвитку колірних найменувань у всіх мовах світу отримують статус універсалії, оскільки за даними експерименту Берліна-Кея відбуваються відповідно тому ж самому сценарію [13; 14]. Спочатку в мові з’являється опозиція білий::чорний, як перші кольори, котрі починає розрізняти людина у навколишньому середовищі, третім кольором
історично є червоний (колір крові). Ця основна колірна тріада виступає в теорії культури
як своєрідний семіотичний код, що виникає на основі бінарної опозиції світла і темряви
(білий::чорний) та світла і кольору (білий/чорний::червоний) [15: 10]. Інші колірні найменування входять у мову пізніше в чітко визначенному порядку; четвертим з’являється
«зелений» або «жовтий», п’ятим той, що залишився з цих двох, шостим –«синій», а потім без суворого дотримання черговості виникають брунатний, фіолетовий, рожевий, помаранчевий, та сірий кольори. Дослідження хроматизму художніх текстів, пов’язане з
виявленням колірних домінант, доводить, що три кольори, котрі були виділені Берліном
і Кеєм як базові, є прототипними для багатьох літературних творів [12], вочевидь тому,
що відображений в них модус сприйняття дійсності збігається з тим модусом освоєння
реальності, який споконвічно закладено в людині.
Висновки про домінантні кольори в творах В.Шекспіра було отримано на основі відсоткових даних, з розрахунку: загальна кількість колірних позначень у творі дорівнює
ста відсоткам. До уваги бралися не лише колірні найменування як такі, але й слова з
яскраво вираженою семою кольору, які відіграють важливу роль у формуванні смислової
перспективи тексту, приміром, лексеми «bloody», «blood», що багаторазово повторюються у цілій низці драматичних творів трагедійного звучання («Макбет», «Ричард ІІ»,
«Юлій Цезар», «Життя та смерть Короля Джона»).
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Найбільш повнокровними з погляду основної колірної тріади, тобто такими, що відповідають універсальному колірному алгоритму, виявилися чотири з сьомих охоплених
у цьому дослідженні комедій Шекспіра, оскільки саме в них базові кольори складають
трійку домінантних компонентів колірної палітри твору:
Троїл і Кресида
Все добре, що добре
закінчується
Міра за міру
Два веронця

білий
чорний

чорний
білий

червоний
червоний

червоний
чорний

білий
білий

чорний
червоний

Наступна група творів, в яку входять лише драми, будується за формулою: «два базових кольори» + «блідий» (pale). Не зважаючи на те, що термін «блідий» по суті не
називає кольору, а лише констатує дуже незначний ступінь забарвленості ( pale 1. (of a
person’s face) having little colour; 2. not bright, faintly coloured [16: 604]), його частотність
у другій групі драм не дозволяє знехтувати цим досить важливим для загальної колористики твору елементом, який виступає образним індикатором суголосної йому емоції:
Гамлет
Макбет
Ромео і
Джульєтта
Ричард ІІ

чорний
кривавий
(червоний)
чорний

блідий
чорний

білий
блідий

блідий

червоний

кривавий
(червоний)

чорний

блідий

Привертає увагу те, що повним ахроматизмом у цій групі вирізняється колірна палітра драми «Гамлет», внаслідок чого можна стверджувати, що колористика даного твору
вибудовується радше за графічним, ніж живописним принципом. Осібно у цьому сенсі
стоїть і драма «Юлій Цезар», в якій «кривавий (червоний)» супроводжується доволі довгим ахроматичним рядом, який виходить за межі базової тріади:
Юлій
Цезар

кривавий
(червоний)

блідий

сірий

чорний

срібний

До наступної групи належать ті твори, колірна формула яких містить два базових за
класифікацією Берліна-Кея кольори; це чотири драми, три комедії та сонети:
Отелло
Король Лір

чорний
білий

білий
чорний

зелений
зеленувато-жовтий
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Ричард ІІІ
Життя і смерть Короля
Джона
Дванадцята
ніч
Віндзорські
Приборкання
норовливої
Сонети

кривавий
(червоний)
кривавий
(червоний)
жовтий

золотий

чорний

чорний

золотий

чорний

білий

зелений

білий /
червоний
чорний

червоний

золотий

білий

чорний

червоний

золотий

І, нарешті, останню, четверту групу складають усі три з досліджених нами романтичних драм та драма «Антоній і Клеопатра». У двох з них фігурує лише один базовий колір,
у романтичній драмі «Буря» – жодного, а в п’єсі «Антоній і Клеопатра» за відсотковим
показником у третій позиції опиняються цілих шість колірних найменувань, серед яких
є й базові кольори:
Зимова казка
Цимбелін
Буря
Антоній і
Клеопатра

білий
червоний
зелений
золотий

зелений
золотий
синій
зелений

золотий
синій
брунатний
синій, брунатний,сірий,
білий, червоний,чорний

Цікаво, що при цьому драма «Антоній і Клеопатра» має найширшу колірну палітру (11
колірних найменувань), співмірну за діапазоном лише з палітрою п’єси «Ромео і Джульєтта». Таким чином, за своєю колористикою «Антоній і Клеопатра» потрапляє до розряду
романтичних драм, серед домінант яких базові кольори не відіграють провідних ролей, натомість на перший план виходять другорядні для споконвічного повсякденного сприйняття
кольори, котрі, однак, є доволі актуальними для простору романтичної реальності.
Отже, виходячи з результатів проведеного дослідження можна констатувати факт існування певного зв’язку між жанровою належністю шекспірівського твору та його колірною палітрою, що свідчить про значну художню вагу колірних позначень у літературному тексті, їх безперечну пов’язаність із глибинною семантикою твору.
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ЗАМОВЛЯННЯ-РОЗПОВІДІ У СТРУКТУРІ
ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ

У статті аналізуються особливості семантики замовлянь-розповідей. Звертається
увага на функціонування у текстах повідомлень про дії мовця й повідомлень про дії магічних істот як основних груп досліджуваної тематики. Розглядається вплив спонукальнобажальної частини замовлянь-розповідей на одержання бажаного результату.
Ключові слова: замовляння-розповіді, семантика, мовець, магічні істоти, текст,
семантичне поле.
В статье анализируются особенности семантики заговоров-рассказов. Обращается внимание на функционирование в текстах сообщений о действиях рассказчика и сообщений о действиях магических существ как основных груп исследуемой тематики.
Рассматривается влияние побудительно-пожелательной части заговоров-рассказов на
получение желаемого результата.
Ключевые слова: заговоры-рассказы, семантика, рассказчик, магические существа,
текст, семантическое поле.
Some peculiarities of the exorcism-narration semantics are analysed in the article. The
functioning of the information on the speaker’s actions and the information on the magic
creatures in the texts as the main groups of the research is emphasized. The influence of the
motivating-desired part of exorcism-narration on the obtaining a wished result is considered.
Key words: exorcism-narrations, semantics, speaker, magic creature, text, semantic field.
Вивченню структурної організації текстів замовлянь присвячені праці О. Потебні,
Ф. Зелінського, Н. Познанського, В. Соколової, Т. Цив’ян, О. Свиридова, В. Харитонової, Е. Кассірера, Ю. Мосенкіса, Н. Слухай, А. Слухай, Н. Мечковської, О. Остроушко,
М. Єлісової, О. Павлова та інших мовознавців.
Як підкреслює М. О. Єлісова, серед пріоритетних напрямків сучасного мовознавства
виділяється дослідження міфопоетичної підсистеми мовної картини світу, яка здатна
зберігати найдавніші шари культури [1].
А. С. Слухай запропонувала узагальнення ідей і публікацій з проблематики етнолінгвістичної інтерпретації міфології в проекції на архаїчні фольклорні тексти – замовляння [2].
Н. В. Слухай зазначає, що в міфологічному світогляді реалізуються архетипи – найбільш
фундаментальні загальнолюдські міфологічні мотиви, предковічні схеми уявлень, що залягають у підґрунті будь-яких художніх структур [3: 8]. Міфологічним є будь-який дискурс,
бо він утілює підсвідоме прагнення людини узагальнити й упорядкувати свої уявлення про
навколишній світ, зробити його своїм, керованим, розумним і членованим [4: 22].
Згідно з твердженням відомого дослідника філософії міфу Е. Кассірера, у міфі відсутня межа між сприйняттям уявного і реального, між бажанням і його виконанням, між
образом і річчю [5: 50–51].
© Шуляк С.А., 2013
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Семантична структура тексту багатопланова. Семантику тексту складає не тільки
сукупність денотатів як об’єктивних, номінативних, фактичних, предметно-реляційних
компонентів значення [6: 129], а й множина стилістичних, прагматичних, модальних,
емоційних, суб’єктивних відтінків значення [7: 36]. Також органічною частиною семантики тексту є ті смисли, які виникають у мовця й адресата на ґрунті різного роду асоціативних зв’язків [7: 36].
У статті проаналізуємо особливості текстів замовлянь-розповідей. Визначимо функціонування в цих текстах повідомлень про дії мовця й повідомлень про дії магічних істот.
Розглянемо вплив спонукально-бажальної частини замовлянь-розповідей на одержання
бажаного результату.
До замовлянь-розповідей належать однофразові тексти, в яких мовець повідомляє
про свої дії, дії магічних істот, певну ситуацію тощо.
За особливостями семантики виділяємо такі групи замовлянь-розповідей: повідомлення про дії мовця й повідомлення про дії магічних істот. До замовлянь-повідомлень
про дії мовця відносимо, у першу чергу, перформативні висловлення [7: 101].
У ролі предикатів у перформативних висловленнях виступають такі дієслова одного
семантичного поля: «викликати», «визивати», «вишіптувати», «шептати», «замовляти», «одмовляти», «одшіптувати», «одговоряти», «вимовляти», «вибавляти», «заклинати», «проклинати», «виклинати», наприклад: Я цю скусу викликаю від (Віри)
хрещеної і на неї сили маю [8: 13]; Відганяю, заклинаю – Божими словами, Божими молитвами, Святою Трійцею, Духом святим! [8: 26]; Я вас вимовляю, / На сині моря, на сипучі піски / Посилаю. / Там вам очерети вертіти, / Піски пересипати, / По синьому морю
гуляти, / Нарожденого, хрещеного (Трохима) / В супокої залишати! [8: 33]; За Божою
помочою другий раз у Божий час я вимовляю ляк, переляк, сквозняк, тоску й досаду [8:
37]; Я тебе вимовляю, я тебе вишепчу: що з панів, що з циган, що з жидів, що з татар,
– то я тебе вимовлю, то я тебе вишепчу [8: 40]; Є сімдесят сім сустав – / Із усіх вимовляю, / Із усіх визиваю, / На пущі засилаю; / Там одпочивай, / Хрещеному (Григорію) волю
дай [8: 43]; Я словом, Господь із помощу [8: 51]. Я з мовою, Господь з помочу [8: 56]; А я
силу знаю, од хрещеної порожденої посмішку і пристріт виговоряю [8: 64]; На камені,
на острові / На Осіянській горі бігло три ріки: / Одна водяна, друга медяна, третя кровава, / Я водяну виллю, а медяну вип’ю, / А кровавою кров замовлю [8: 71]; Стоїть біла
гора, на білій горі біла церква, в церкві білий пристіл, й білі попи, і білі дяки білі книжки
читають і (Максимові) кров замовляють [8: 86]; На синьому морі, на білому камені,
там рубалися три брати. Ішла сестра Уляна кров замовляти. Як замовляла – молитву
шептала… [8: 89]; Я вас, бабиці, вимовляю і Господа Бога благаю, і святу Богородицю, і
святу Ганну Осіянну, поможіть мені, бабиці, вимовляти, і на пущі, на нетрі зсилати [8:
110]; Зуби замовляю, зуби усмиряю, кров і кисть зубову замовляю [8: 119].
Дієслова «вишептать», «викликать», «вимовити», «виговорити» функціонують
у текстах зі звертаннями до Бога й християнських святих. Часто звертання вживаються
в зачинах текстів, наприклад: Господи, поможи, дай, Боже, час добрий рабові Божому
(ймення тієї особи, якій шепчуть) вишептать, викликать ятрість з її (чи його) рук, з її
очей, з її ніг, з її голови, з її плечей, 77 суставців [8: 30]; «Святий отче Миколаю, угоднику
Божий, помошнику скорий, допоможи мені ласкою своєю небесною пристріт вимовити
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і виговорити» [8: 41]. Подібні звертання переважають у спонукально-бажальних і бажальних конструкціях, як-от: Я відмовляю на воду, на вогонь, і ножем тебе затинаю, і
всіх святих на поміч ззиваю. Святий Миколає, святий Йосипе, святий Зосиме! Станьте,
отче, до помочі, дихніть своїм святим духом, поможіть мені відмовити, вимовити,
визволити пристріт [8: 46].
Типовим є ускладнення перформативних висловлень рядами однорідних членів речення на позначення частин тіла, звідки виганяється хвороба: Я тебе, переполох, перерубаю, я тебе пересікаю, я тебе, переполох, визиваю і викликаю із твоїх очей, із твоїх
речей, з плечей, із в’язей, із мізків, із кісток, із грудей, із боків, із живота, із поперека, із
ніг, із рук, із пальчиків, із семидесяти суставчиків [8: 35]; Я тебе вимовляю, вибавляю з
усіх жил, з утроб, з голови, з ніг, з рук, очей, з плечей, з усенького корпусу [8: 37].
Дієслова на позначення словесного процесу замовляння засвідчено також у висловленнях із заміщеним суб’єктом дії, наприклад: Богородиця-діва йшла, меч несла. / Здибав
її святий Петро, святий Павло. / – Куди йдеш, Богородице-діво? / – До рожденного, до
хрещеного Григорія / Пристріт вимовляти, / Пристріт визивати. / Не я вимовляю – /
Богородиця-діва вимовляє, / Богородиця-діва визиває, / Не моїми словами – / Божими
словами… [8: 42]; Не я сама замовляю, / замовляє Божа Мати, / а я словом. Сам Бог з
помочу [8: 80]; Бо ти, ляк-переляк, бо ти, вітер-сквозняк, і я тебе прошу, і я тебе молю,
і я тебе вимовляю, на озера, на болота, на синє море посилаю. То не я вимовляю, то
не я визиваю, то не я заклинаю – Божа Мати Божим Духом, Божими словами, а моїми устами з своїми ученіками на пущі, на ліса, на озера, на болота, на синє море тебе
посилають од ниньки до віку. Амінь [8: 304–305]; Запікайся, кров, заговоруйся, кров, замовляю тебе не сам, – своїми духами – Господніми науками [8: 94]; Та й ти, руда, не йди,
запікайся, кров, заговоруйся… Я тебе замовляю не своїми духами, а Господніми науками
[8: 95]; – Бишихо синя, бишихо зелена, я тебе змовляю, і не сама я змовляю, а на це Господа призиваю [8: 166]; Не мій дух – Господній Дух. / Не мої слова – Господа Бога слова. /
Я із річчю – Бог із поміччю [8: 182]. Семантичною групою замовлянь-повідомлень про дії
мовця є коментарі-порівняння у процесі замовляння: А погані сустави, погані очі, погані
думки – / заклинаю!/ Як бог закляв гори й каміння, / Так погані очі, мислі, слова погані – /
заклинаю – / Божими словами, Божими молитвами: / Щезай, пропадай! [8: 311].
Дієслова функціонують у ролі обставин мети дії: Йшла свята святиця, пресвята
Богородиця, горою. Здибає її два янголі. Стали її питати: – Куди йдеш, Божая Мать?
/ – До рожденої, порожденої, молитвеної (Ганни) вітру йду вимовляти [8: 303]; Їхав
архангел Гавриїл, архистратор Михаїл на білім коні і в білім каптані. Зустрічає його
Божа Мати на золотім мосточку із золотою патиричкою. – / Куди ти їдеш, архангел
Гавриїл? / Їду до пустого млина облитиці одмітати, хортів годувати, порожденному
Богом словом (Терешкові) зганяти більмо [8: 136].
Функціонування дієслів у ролі присудків у формі теперішнього часу фіксуємо в
таких текстах: – Я всіх вас знаю, одо всіх одмовляю, молитву читаю, не мучте бідних христ’ян [8: 68]; Як стану я на воротях правою ногою, правою рукою. / Говорю я
речі, праве моє слово. / Замикаю я замки, замикаю, / Своїм ворогам близьким, далеким
сусідам / Зуби й губи, речі, плечі й рот [8: 324]; І я ізгоняю більмо от хрещеного раба
(Божого (…), виговорую з костей, з мощей… [8: 137]; Вразе-Іване, вразе-Степане! Я
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тебе вимовляю, на місце посилаю [8: 101]. Повідомлення про уявні магічні дії мовця:
Дрібними зорями освічуся. / Ясним місяцем підпережуся – / Я вас, ворогів, не боюся!
/ Заговорюю вовчими зубами, / Ведмежими губами / Руки, ноги, сустави [8: 322]. У
формі теперішнього часу вживаються присудки в текстах-висловленнях наказового характеру: Я вас вимовляю, / На сині моря, на сипучі піски / Посилаю. / Там вам очерети
вертіти, / Піски пересипати, / По синьому морю гуляти, / Нарожденого, хрещеного
(Трохима) / В супокої залишати! [8: 33].
У замовляннях-розповідях фігурують складні синтаксичні конструкції з зіставними
часовими відношеннями на зразок: Поки я тебе не знала, поти ти стояла, поти ти
буяла. Стала я тебе знати, стала тебе з костів виганяти. Буду я тобі пекельну смолу
заливати, буду тобі залізом очі запікати, буду тебе молитвами закликати, буду тебе
з християнської віри висилати [8: 67]; Поки я не знала, я тебе не викликала, а тепер
стала знати, стала Матір Божу викликати, прохати, стала мені мати Божа в поміч
стояти, волос у раба Божого викликати [8: 173].
Розповідні висловлення із суб’єктом – магічною істотою репрезентовані такими
текстами: (Божа Мати) «пристріт уговорала»: Великим горами, мостами йшов Петро
й Павло. Стрічають Божую Матір. «Божа Мати, де ви бували, що чували?» – «Була в
хрещеної, молитвеної раби Божої Марти, пристріт уговорала» [8: 53]; (святі Київські
печерські, сили небеснії) «пристріт виговоряють»: Стану я, Господу Богу помолюся, /
Усім святим Київським печерським поклонюся. / Усі святиє Київські печерськії, / Сили
небеснії, станьте, Господи, / На помочі хрещеної, порожденої / Пристріту виговоряти
[8: 55]; (святії архангели) «заклинають пропасницю»: Святії архангели сказали: / – Проклинаємо ми вас і заклинаємо / В землю пустую, в землю безлюдную… [8: 65]; Шила
Божа Мати киян-море / золотою голкою, шовковою ниткою, / у раби Божої (…) рану
зашивала, / кров замовляла [8: 92]; (ангели) «кров замовляють»: На морі три анголи – /
Іден січе, другі’ рубає, / Треті’ кров замувляє [8: 87].
Замовляння-розповіді торкаються різних груп лексики, як-от орнітологічної: Летіла
ворона через море, / ключі загубила. / Божа Мати йшла, / ключі знайшла, / море замкнула, / кров замовила [8: 78]. Ворон ще перебуває по той бік добра і зла, навіть користі і
шкоди: він амбівалентний, як і весь шаманський світ [9: 222]. Цей текст, у якому Божа
Мати «кров замовила», характеризується поступовим дієслівним ланцюжком летіла –
загубила – йшла – знайшла – замкнула – замовила.
Для замовлянь типовий мотив трьох рік: водяної, огняної, кров’яної. Цей мотив дуже
архаїчний [9: 212], пор.: (залізна баба і її сім дочок) «одмовляють і отговорюють од крови»: На синьому морі, на залізнім току – там залізна баба, а в тої баби – сім дочок, а в
тих семи – також по сім. Вони одмовляють і отговорюють од крови, і од кров’яної, і
водяної, і вітряної кровсаницю попивають, молошницю поїдають [8: 82].
Отже, замовляння-розповіді функціонують, констатуючи бажане як факт. Саме
тому в текстах здебільшого описуються події часової віднесеності до минулого й теперішнього, вносячи у текст-висловлення відтінок бажального значення. За особливостями семантики виділяємо такі групи замовлянь-розповідей: повідомлення про дії мовця
й повідомлення про дії магічних істот, повідомлення про майбутні дії, які залежать від
певних умов.
93

ЛІТЕРАТУРА
1. Єлісова М. О. Універсальний символ «світове дерево» та його мовно-образні парадигми
в художніх текстах Бориса Пастернака : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня
канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / М. О. Єлісова. – К., 2006. – 20 с.
2. Слухай А. С. Образ Світового Дерева у давньоанглійській епічній поезії: семантика
та еволюція / А. С. Слухай // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : Вид.-полігр.
центр «Київський університет», 2009. – Вип. 26. – С. 163–169.
3. Слухай Н. В. Світ сакрального слова Тараса Шевченка / Наталія Віталіївна Слухай. –
К. : Агрармедіагруп, 2011. – 228 с.
4. Слухай Н. В. Роль міфу в організації сучасного масмедійного простору / Н. В. Слухай
// Літературна мова у просторі національної культури. – К. : Вид.-полігр. центр
«Київський університет», 2004. – С. 107–115.
5. Кассирер Э. Философия символических форм / Эрнст Кассирер [пер. с нем.]. – М. ;
СПб. : Университетская книга, 2002. – Т. 2: Мифологическое мышление. – 280 с.
6. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – М. : Сов.
энциклопедия, 1990. – 685 с.
7. Остроушко О. А. Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь :
дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Оксана Андріївна Остроушко. – Дніпропетровськ,
2002. – 201 с.
8. Ви, зорі-зориці… Українська народна магічна поезія: (Замовляння) / упоряд.
М. Г. Василенко, Т. М. Шевчук ; передм. М. Г. Василенка. – К. : Молодь, 1991. – 336 с.
9. Українські замовляння / упоряд. Н. М. Москаленко ; автор передмови та коментаря
М. О. Новикова. – К. : Дніпро, 1993. – 309 с.

УДК 81’373.612.2

Романюха М.В.
(Дніпродзержинськ, Київ)

МЕДІАЛЬНІ МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ ОБРАЗНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ
КОНЦЕПТОСИСТЕМИ ECONOMY У МЕДІАДИСКУРСІ
У статті розглянуто структуру та функціональність медіальних метафоричних
моделей, що входять до складу метафоричного поля концептосистеми ECONOMY.
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The article demonstrates the structure and functional scope of medial metaphoric models,
comprising metaphorical field of the conceptual system ECONOMY.
Key words: metaphor, metaphoric model, concept system ECONOMY, media discourse.
Проблема метафоричної репрезентації знань у дискурсах виступає одним з актуальних напрямків сучасних мовознавчих досліджень у зв’язку з переорієнтацією уваги
мовознавців на фігуру мовця, на особливості утворення, закріплення та продукування
знання [2: 127]. Дослідження
�������������������������������������������������������������������
проведено на матеріалі текстів медіадискурсу – тематично зорієнтованої, соціокультурно-зумовленої когнітивно-мовленнєвої діяльності людей
[11]. Тематика розглянутих текстів медіадискурсу сфокусована на поняттєвому просторі
економіки, який іменується “концептосистема ECONOMY���������������������������
����������������������������������
”. Вибір терміну “концептосистема” обумовлений принципом системності, неізольованості знань, ієрархічності у
складі концептосфери як упорядкованої сукупності концептів лінгвокультури. Концептосистема – це певний поняттєво обумовлений фрагмент концептосфери [4:������������������
17; 5: 209]. Концептосистема ECONOMY утворюється концептуальними полями: MICROECONOMICS
та MACROECONOMICS.
Метафорика економіки виступала об’єктом попередніх досліджень [3; 8; 10], але недостатнім виявилося дослідження метафоричних моделей економіки в аспекті системності.
Мета статті – розкрити функціональність та структуру медіальних метафоричних моделей на позначення концептосистеми ECONOMY. Матеріал дослідження – це корпус метафоричних висловлювань загальною кількістю 3420 одиниць, відібраних шляхом суцільної
вибірки з авторитетних англомовних видань Великобританії та США за 2006-2009рр.
Приймаючи положення про системність лексики, у тому числі образної, пропонуємо польову модель метафорики концептосистеми ECONOMY. Корпус метафоричних
слововживань концептосистеми ECONOMY позначаємо терміном „метафоричне поле”
[7: 115]. Аналіз числових підрахунків виявив, що метафоричне поле концептосистеми
ECONOMY поділяється на ядерну, медіальну та периферійну зони, які утворені метафоричними моделями різного статусу:
Таблиця 1
Структура метафоричного поля концептосистеми ECONOMY
Метафоричні моделі за зонами
Кількість (одиниць) Відсоток від загальної
кількості
Метафоричні моделі ядерної зони
ECONOMY IS WAR
615
18,0
ECONOMY IS A HUMAN BEING
548
16,0
ECONOMY IS A MECHANISM
533
15,6
ECONOMY IS A GAME
491
14,4
Метафоричні моделі медіальної зони
ECONOMY IS ENVIRONMENT
295
8,6
ECONOMY IS FAUNA
280
8,1
ECONOMY IS A BUILDING
236
6,9
ECONOMY IS A SHIP
227
6,6
95

Метафоричні моделі периферійної зони
81
ECONOMY IS SPIRITUAL WORLD

2,4

ECONOMY IS RECREATION
ECONOMY IS FLORA
Загальна кількість

1,9
1,5
100

64
50
3420

За умов широкої представленості метафоричної моделі мовними одиницями метафоричні проекції можна представити як членування моделі на більш детальні складові, кожна з
яких виконує свою функцію. Ці складові іменуються простими метафоричними моделями
(далі ПММ) і вони утворюють комплексну метафоричну модель (далі КММ) [10: 83-84].
Медіальна зона (30,2%, 1038 одиниць) характеризується середньою частотністю
порівняно з ядерними моделями та досить високою функціональністю. Перша КММ
ECONOMY IS ENVIRONMENT є логічною складовою метафоричного поля економіки, адже погодні умови є природним оточенням людини. Ця модель є найбільш широко
представленою у медіальній зоні (295 од., 8,6%) і має доволі детальну структуру:
Таблиця 2
Структура комплексної метафоричної моделі ECONOMY IS ENVIRONMENT
КММ
прості
метафоричні
моделі
першого рівня
(далі – ПММ1)
прості
метафоричні
моделі другого
рівня (далі
–ПММ2)

ECONOMY IS ENVIRONMENT
MONEY AS AN
STATE OF ECONOMY IS
ECONOMIC
WEATHER CONDITIONS
PHENOMENON
IS A LIQUID
APPROPRIATE
STATE OF
ECONOMY
IS FAIR
WEATHER

INAPPROPRIATE
STATE OF
ECONOMY
IS ROUGH
WEATHER

_____

ECONOMIC
INTERRELATIONS ARE
PHYSICAL
FORCES

______

Перша ПММ1 STATE OF ECONOMY IS WEATHER CONDITIONS відбиває характерну для економіки двоїстість – сприятливі умови діяльності чергуються з несприятливими.
Це відбивається в антонімічному відношенні між двома складовими цієї ПММ1 – ПММ2
APPROPRIATE STATE OF ECONOMY IS FAIR WEATHER та ПММ2 INAPPROPRIATE
STATE OF ECONOMY IS ROUGH WEATHER. Перша з них групує поодинокі позитивно
оцінні образи сонячного світла (zenith, sunshine).
Наступна ПММ2 INAPPROPRIATE STATE OF ECONOMY IS ROUGH WEATHER
специфікована для переосмислення спаду та кризи як етапів макроекономічного розви96

тку. В англомовній картині світу прийнято спиратися на уявлення про темряву як про несприятливу передумову розвитку економіки, тому частотними є метафори gloom, nadir,
darkness, eclipse та метафоричні перифрази bad weather, brutal climate: After a 15-year
economic eclipse, a stream of good news is finally brightening the outlook for Japan (Time,
March 12, 2006) The sun has been setting on the Japanese economy for the best part of 20
years. (The Independent, February 26, 2009).
Світова економічна криза потребувала зусиль для осмислення нищівної сили та
масштабності кризи. Серед номінацій кризи зафіксовано значний синонімічний ряд
метафор – storm, hurricane, whirlwind, tectonic shift, tsunami, fire (firestorm), conflagration, earthquake, тоді як для позначення захисту від неї використовуються поодинокі
оказіональні метафори. Приміром, для вираження поняття захищеності економіки Китаю
від розповсюдження кризових явищ автор нижченаведеного фрагменту обрав розгорнуту
метафору raincoats: When the global financial storm began to gather a year ago, China appeared to be a nation that was well supplied with raincoats. ...The raincoats, it turns out, have
holes in them. With the chances for a global recession increasing, it’s becoming clear that not
even the world’s fastest-growing major economy can avoid a pronounced slowdown (Time,
October 13, 2008).
Розглянемо наступну ПММ1 MONEY AS AN ECONOMIC PHENOMENON IS A LIQUID Гроші – це цінності, які займають важливе місце в концептуальній картині світу
представника англо-американської спільноти. Найбільшу групу метафор утворюють ті,
що пов’язані з вільним рухом рідини, наприклад, influx, inflow, to flush through, to flow,
to leak. Серед метафор, які характеризують керування людиною грошима, виділяється
синонімічна пара дієслів to pour/ to pump.
Узуальні метафори на позначення великої кількості грошей базуються на
знаннях про потік рідини, наприклад, flood of investment, deluge of cash, wave of loans,
torrent of money. За спостереженням В.Н. Вовк, найбільш розповсюдженим типом
структурно-словесної організації поняття множини слугує структура N1 of N2 [1: 80]
(де N – це іменник). Високою частотністю характеризуються дієслівні ідіоматичні
вислови на позначення великої кількості грошової маси, наприклад, to be awash in
money та to be flush (with money): Moscow is flush with oil money (Newsweek, May 7,
2008).
Остання ПММ1 – ECONOMIC INTERRELATIONS ARE PHYSICAL FORCES. Модель фіксує схожість між економічною привабливістю та фізичним тяжінням. Особливо
часто в текстах розглянутого періоду репрезентується економічна могутність Китаю: It
is now widely recognised that China’s expanding economic weight is exerting a gravitational
pull on countries in its neighbourhood, reshaping regional trade flows and institutions (The
Financial Times, April 26, 2006).
КММ ECONOMY IS FAUNA представлена ��������������������������������������
280 одиницями, що складає 8,1% від загального корпусу метафор. ЗМІ вимальовують картину світу, в якій володарюють закони
джунглів: велика риба з’їдає дрібну, а великі компанії здобувають перемогу над маленькими [6: 4]. Метафори-зооморфізми використовуються в якості образної характеристики
людини, ситуації, їм властивий високий оцінний потенціал у зв’язку з обізнаністю людей
в сфері фауни. В рамках цієї моделі зафіксовано три ПММ:
97

КММ
ПММ

Таблиця 3
Структура комплексної метафоричної моделі ECONOMY IS FAUNA
ECONOMY IS FAUNA
POWER OF AN
POWER OF AN
ECONOMIC
ECONOMIC ENTITY
ECONOMIC ENTITY IS
COMPETITION IS
IS THE SIZE OF AN
AGGRESSION OF AN
FORWARD MOTION
ANIMAL
ANIMAL

Перша ПММ POWER OF AN ECONOMIC ENTERPRISE IS THE SIZE OF AN
ANIMAL, вочевидь, походить, від базової метафоричної моделі BIG IS IMPORTANT
[9: 194], котра фіксує ототожнення ідеї значущості з великим розміром. Істотну частину слововживань складають номінації мешканців моря, зокрема риби (big fish, minnow,
small fry, elephant, behemoth: The merger wave generates its own nonsensical momentum, in
which companies leapfrog over each other to avoid being left as a small fry in an industry of
elephants (BBC, June 15, 2007).
Наступна ПММ POWER OF AN ECONOMIC ENTITY IS AGGRESSION OF AN
ANIMAL підкреслює агресивний характер взаємодії в економіці. В межах цієї моделі
поширеними є іменникові метафори beast та predator, які приписують людині або підприємству властивості хижих тварин. Вживання узуального епітету predatory репрезентує процес ціноутворення як домінування хижої тварини на певній території: There is no
evidence of predatory pricing – whereby big retailers would slash prices to below cost price.
(The Guardian, October 31, 2007).
Економічна конкуренція між державами нерідко вимальовується завдяки образу
агресивного двобою тварин. У нижченаведеному прикладі відчайдушність змагання зростаючих економік за інвестиції представлене метафорично-вмотивованим фразеологізмом to
fight tooth and nail: Whereas other emerging economies were fighting tooth and nail for direct
investment, Russia was borrowing cheaply instead, he says (The Economist, November 27, 2008).
Образ собаки є широко використовується в економічних текстах, адже є зрозумілим
та показовим стосовно агресії. В цьому відношенні метафори, які позначають бій між собаками, виступають показовими прикладами та є закріпленими лексикографічно, наприклад, dog-fight, top dog, dog-eat-dog: The Kyiv-based Rosynka plant … has been the subject of
media reports of a dog-fight between initial investors for control of the facility, which as early
as last year was owned by the workforce (BBC, February 21, 2007).
Виступаючи ланкою економічного процесу, людина також отримує образну характеристику. Надзвичайні зусилля, яких докладає людина, аби досягти успіху у професійній
діяльності, репрезентуються через образи частин тіла тварини та їх роль у бою: New
regulator must be given the teeth to keep powerful retailers in check, farming chiefs say (The
Times, February 15, 2008).
Наступною ми розглянемо ПММ – ECONOMIC COMPETITION IS FORWARD
MOTION. Змагання у бігу також є досить показовим для передачі агресивності конкуренції між країнами. У текстах розглянутого періоду широко обговорюється економічне
зростання Індії та її виклик потужності Китаю: The ranks of Indian pop-economists urging
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the tiger to roar at the dragon, or the tortoise to sprint past the hare, are matched by those
dreaming of a new global entity – Chindia (The Times, August 13, 2007).
Ще одним напрямком економічного протистояння є Китай – США. США на сьогодні
ризикують поступитися позицією лідера Китаю. У наступному заголовку ця загроза передана досить експресивно через призму перегонів, в яких Китай починає перемагати.
Розповсюджена у медіадискурсі метафора horse race розкривається по-новому завдяки
оригінальному фрагменту знань про перегони – камері фотофінішу, яка фіксує найменшу різницю в швидкості між конкурентами. Цей елемент знань сфери-джерела FAUNA
представлений у заголовку обставиною by a nose over: In the Exporting Horse Race, It’s
China by a Nose Over the U.S. (New York Times, September 16, 2006).
КММ ECONOMY IS A BUILDING відображає економічні процеси за допомогою
конструкційних образів. Ця модель стоїть на третьому місці серед моделей медіальної зони
(236 одиниць, 6,9% від загальної кількості метафор). Релевантними ознаками концепту
BUILDING, які структурують знання про економічну систему, є уявлення про процес зведення будови, її конструкційну міцність та руйнацію, що проявляється у таких складових:
Таблиця 4
Структура комплексної метафоричної моделі ECONOMY IS A BUILDING
ECONOMY IS A BUILDING
КММ
CREATION OF
STRENGTH OF
COLLAPSE OF
ECONOMY IS
ECONOMY IS
ECONOMY IS
ПММ
ERECTION OF A
STRENGTH OF A
DEMOLITION OF A
BUILDING
BUILDING
BUILDING
Перша зазначена ПММ CREATION OF ECONOMY IS ERECTION OF A BUILDING
групує метафори, які несуть ідею створення нової економіки, підприємства завдяки загальному уявленню про процес зведення будівлі та її структуру (foundation, pillar, building
block, architect): “We are offering salads because that is what people want to see,” says Mr
Novak…. But the salads are not what the industry calls “business builders” (The Economist,
August 25, 2007); Gordon Brown has been insisting for years that the rest of Europe should
adopt his model, which … has two main building blocks (The Guardian, October 22, 2006).
Переосмислення нищівного ефекту економічної кризи нерідко реалізується завдяки новим, раніше невикористаним елементам знань про будівлі. В наведеному уривку евристичний потенціал природничої та конструкційної метафоричних моделей реалізований завдяки
конвергенції їх мовних проявів. Причина зведення нової будівлі – пожар – співвідноситься з
ПММ INAPPROPRIATE STATE OF ECONOMY IS ROUGH WEATHER: Emergency liquidity
funds might help douse the flames in the financial markets, but the discussion about what should
be built in the smouldering remains has barely even begun (The Observer, October 5, 2008).
Іншими релевантними елементами сфери-джерела BUILDING є конструкційна міцність та довговічність, вони дозволяють виділити ПММ STRENGTH OF ECONOMY IS
STRENGTH OF A BUILDING. Для цієї ПММ характерний притаманний усій лексичній
системі принцип закріплення у мові слів з негативними конотаціями – на слабкість та вразливість вказує ціла низка метафор, тоді як силу та довговічність висвітлюють одиничні
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метафоричні вислови, приміром, виділений нижче:…but it is possible that Brown’s “new
world order”, if it means honest financial services, a genuine clampdown on tax havens and
proper regulation of shadow banking … will give us a global financial system built to last (The
Sunday Times, April 5, 2009).
Вразливість національної економіки або підприємства виражається здебільшого
завдяки уявленням про крихкість головних елементів будівлі – фундаменту, стовпів та
ін.: A long period of unbroken expansion has disguised the fact that the foundations of the
economy remain weak; manufacturing output in the UK, for example, has risen by a meagre
1% since 1996, the trade deficit has exploded, and productivity has been poor (The Guardian,
November 10, 2006); And cracks have appeared in the industry’s last remaining pillars of
strength as it becomes clear that big losses are coming in consumer and corporate credit as
well as mortgages (The Economist, October 10, 2008).
Остання виокремлена ПММ COLLAPSE OF ECONOMY IS DEMOLITION OF A
BUILDING сприяє переосмисленню банкрутства компанії або падіння економічного
устрою шляхом порівняння з природним руйнуванням будівлі. Приміром, розпад Радянського Союзу та його наслідки продовжують переосмислюватися і зараз. У наступному
прикладі залишки радянської інфраструктури репрезентовані метафорою ashes: These
young entrepreneurs and future oligarchs were given economic privileges that allowed them to
build their business empires on the ashes of the already partially, and informally, privatised
Soviet economic infrastructure (The Times, September 15, 2006).
Широко обговорювана економічна криза репрезентується конструкційними метафорами досить часто. Наприклад, завдяки образу будинку, зруйнованого до фундаменту
(has rocked to its foundations), актуалізується вразливість, хиткість економічної системи:
The crisis has rocked to its foundations Mr Brown’s whole system for running the economy.
His once proud construction is crumbling (The Times, March 2, 2009); The old system failed,
and we're picking up the pieces (Time, October 20, 2008).
Переосмислення вразливості економіки відбувається завдяки невикористаним раніше елементам сфери-джерела BUILDING. Приміром, оказіональна метафора plumbing
у нижченаведеному прикладі апелює до знань про сантехнічні комунікації будівлі і
розкриває значущість грошових потоків у фінансовій системі США та небажаність їх
припинення: The recession is deepening. The current credit crisis is not a temporary shock
like the September 11th 2001 terrorist attacks, which briefly severed the financial system’s
internal plumbing (The Economist, November 26, 2008).
Розглянемо останню КММ ECONOMY IS A SHIP. Вона займає останнє місце серед
моделей медіальної зони (227 од., 6,6%). Структурування цієї моделі свідчить про її найнижчий функціональний потенціал серед моделей цієї зони

КММ
ПММ
100

Таблиця 5
Структура комплексної метафоричної моделі ECONOMY IS A SHIP
ECONOMY IS A SHIP
ECONOMIC CHANGE IS
ECONOMIC REGULATION IS
SEAFARING
STEERING

Перша ПММ ECONOMIC CHANGE IS SEAFARING передає загальну ідею економічного лідерства (flagship та supertanker): The company reported its quarterly figures as
India’s flagship IT industry, which had counted Wall Street’s beleaguered banks as its most
lucrative clients (The Times, January 13, 2009); All these things should slow the Chinese
economy down. But as a supertanker, it’s got so much momentum behind it (The Times,
January 26, 2006).
Рух морем передбачає певні погодні умови – супутній вітер або, навпаки, шторм.
Евристичний потенціал цих метафор пов’язаний зі зрозумілістю людині атмосферних явищ. Зазначимо, що несприятливі погодні умови є більш актуальними для розглянутого періоду. Вочевидь, це пов’язано з кризовими явищами в сучасній економіці періоду 2007-2009 рр.: In an economy now facing nothing but headwinds, declining
oil prices may be about the only thing putting money directly back in consumers’ pockets
(Time, October 14, 2008); Europe’s fastest-growing economies hit choppy waters (The
Economist, October 18, 2007).
Поодинокі оказіональні метафори, які вказують на надзвичайні погодні умови, також характеризують складне становище окремих підприємців під час кризи. Їхні втрати відбиваються у медіадискурсі завдяки розгорнутому образу затоплення судна під
час суворого шторму: “It’s always hard to beat the market no matter who you are,” said
Robert Hansen, senior associate dean at Dartmouth’s Tuck School of Business. “But when
the ocean waters get that rough, it is hard for any boat to avoid getting swamped.” (Time,
Monday, November 3, 2008).
У ПММ ECONOMIC CHANGE IS SEAFARING виділяються переважно узуальні
дієслівні метафори на позначення здатності корабля протистояти бурі, наприклад, to
ride the storm, to weather the storm, to sail through: The fact that India sailed through
the Asian crisis of 199 has inspired confidence in the robustness of the country’s post-1991
economic model (The Times, December 2, 2006).
ПММ ECONOMIC REGULATION IS STEERING групує метафори, які сприяють
переосмисленню керування підприємством або державного регулювання економіки.
Зусилля урядовців та підприємців репрезентуються як керування судном, приміром,
узуальними дієслівними метафорами to right the ship, to take the helm: Attempting to
right the financial ship, London, Berlin and now even Washington are buying up stakes in
financial institutions (Time, October 16, 2008).
Метафоричним моделям медіальної зони властива досить висока функціональність,
що проявляється у їхній достатній структурованості. Метафорична модель ECONOMY
IS ENVIRONMENT сприяє переосмисленню економічного зростання, кризи, плинності грошової маси, зовнішньоекономічних взаємовідносин та поняття інвестиційної
привабливості.
В межах метафоричної моделі ECONOMY IS FAUNA висвітлюються принципи конкуренції як засадничого принципу ринкової економіки. Доволі фрагментарна метафорична модель ECONOMY IS A BUILDING функціонально призначена для переосмислення
проблеми створення нової економіки, підприємства, вразливості національних економік, краху економічної системи і кризи та її негативного впливу. Метафорична модель
ECONOMY IS A SHIP висвітлює прагнення до лідерства, потужність підприємства або
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національної економіки, несприятливі умови ведення економічної діяльності, кризу
та роль державного економічного регулювання. Оказіональні метафори у складі медіальних метафоричних моделей надають переосмислення актуальній для розглянутого
періоду кризі та її державному регулюванню.
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ЕКФРАЗИС ЯК ПРОЯВ ПОЕТИКИ ДРАМАТИЗАЦІЇ У РОМАНАХ
У. С. МОЕМА «МІСЯЦЬ І МІДЯКИ» ТА «ТЕАТР»
У статті досліджуються особливості живописного і театрального єкфразисів у контексті драматизації в романах В. С. Моема «Місяць і мідяки» та «Театр».
Зазначається, що екфразис сприяє експресивності наративу і створенню ефекту
полісуб’єктного сприйняття дійсності.
Ключові слова: В. С. Моем, живописний екфразис, театральний екфразис, «точка
зору», драматизація.
В статье исследуются особенности живописного и театрального экфрасисов в
контексте драматизации в романах У. С. Моэма «Луна и грош» и «Театр». Отмечается, что экфрасис способствует экспрессивности повествования и созданию эффекта
полисубъектного восприятия действительности.
Ключевые слова: У. С. Моэм, живописный экфрасис, театральный экфрасис, «точка зрения», драматизация.
The article deals with visual art and theatre ecphrasis in the context of Maugham’s poetics.
The ekphrasis is analysed in terms of dramatization.
Key words: W. S. Maugham, visual art ecphrasis, theatre ecphrasis, “point of view”,
dramatization.
Рубіжні періоди в історії літератури супроводжуються, як правило, пошуками нових
жанрових форм, трансформаціями в межах внутрішньої структури твору, переосмисленням ролі автора й сюжету в художньому тексті. Кінець XIX – початок XX століття в літературі тяжіє до синтезу як пошуку «нової художньої мови в усіх видих мистецтва» [4: 16]
та прийому виходу за межі безпосереднього тлумачення слова, що, в свою чергу, сприяє
створенню зовсім іншої «віртуальної дійсності» [4: 162]. Свідченням плідних творчих
експериментів як у російській, так і в зарубіжній прозі стало, за словами Л. Геллера,
«воскресіння», або «отримання екфразисом нової молодості» [4: 6].
У нашій статті термін «екфразис» буде досліджено в наративному дискурсі, «коли детальний опис предмету спричиняє вихід екфразису за межі звичної розповіді» [4: 23]. Акценти буде зроблено на розширенні кордонів екфразисного опису саме в бік драматизації
як однієї з характерних рис поетики В. С. Моема. Суттєво, що предметом дослідження
виступить не лише живописний екфразис, але й театральний, який ще не повною мірою
сфокусував увагу науковців, що і визначає актуальність питання. Окрім того, аналіз буде
здійснено з урахуванням особливостей жанру «��������������������������������������
Künstlerroman», або «роману про художника», яскравими прикладами якого виступають романи В. С. Моема «Місяць і мідяки»
(The Moon and Sixpence, 1919) та «Театр» (Theatre, 1937). Метою статті є дослідження
особливостей екфразису як одного з важливих факторів авторської поетики драматизації.
© Чайковська О.В., 2013

103

Для її втілення необхідно виявити та проаналізувати описи творів мистецтва і театральні
ремінісценції у текстах романів.
Для реалізації своїх поглядів на мистецтво В. С. Моем використовує в романі «Місяць і мідяки» різні за обсягом, вербальною структурою і функціональним призначенням екфразиси творів живописного мистецтва. Так, заявлені у творі екфразиси шарденівської картини «Благовіщення» (Chardin’s “Benedicite”) та полотен Рубенса (He
reminded you of those jolly, fat merchants that Rubens painted) слугують для створення
стислих та максимально точних образів Бланш, яка нагадувала миловидну домогосподарку в очіпку й фартушку (she reminded me curiously of that pleasant housewife in
her mob-hat and apron whom the great painter immortalized), і Дірка Струве, який асоціювався з життєрадісними товстими торгашами. Описи вкладаються в одне речення
і вказують не просто на присутність подібних до художньо-зображувального явища
характеристик, але й відкривають дещо інші перспективи. Під маскою спокійної та
врівноваженої шарденівської героїні була прихована пристрасна особистість. В описі
інтер’єру майстерні Струве задіяні одиночні екфразиси, що створюють враження безглуздого нагромадження: в одному кутку стояла копія Венери Мілоської (a copy of the
Venus of Milo), в іншому – Венери Миційської (and in another of the Venus of the Medici),
на стінах, вкраплені тут і там, видніли барельєфи, копія веласкесівського Інокентія X в
ошатній золоченій рамі (in a handsome gold frame was a copy of Velasquez’ Innocent X),
а також його власні картини в пишних золочених рамах (his own pictures, all in splendid
frames), розвішані так, щоб «справляти найгармонічніший декоративний ефект» [3:
144]. Дивлячись на «яскраво розмальовані в точно окреслених контурах» роботи Струве, «можна було подумати, що ніколи не було ні Моне, ні Мане, ні всіх імпресіоністів»
[3: 78]. Описи наратора обмежені констатацією деталей: з полотен на вас позирали
окаті вусані в гостроверхих капелюхах (mustachioed, large-eyed peasants in peaked hats),
жінки в барвистих спідницях (women in petticoats), які тинялися серед кипарисів під
безхмарним небом (cypresses against a cloudless sky), кохалися біля кам’яних водограїв
часів Ренесансу (sometimes they made love by a Renaissance well-head). Іронія, з якою
здійснено опис, відверто зневажлива лексика на кшталт «поселяни позирали», «тинялися», «сліпуче видиво», «убогий заяложений ідеал» підкреслюють банальність творчості Дірка, свідомо окреслив його мистецтво як хибне та несправжнє.
Протилежний характер набуває екфразис картин Стрікленда. Опис полотна, що зображує дружину Струве, нагадує графічну характеристику: «It was a picture of a woman
lying on the sofa, with one arm beneath her head and the other along the body, one knee
was raised, and the other stretched out. The pose was classic» [5]. До чіткої характеристики полотна додається експресивно-емоційне навантаження: шаленіючи од ревнощів
і горя, він хрипло закричав – утробно, без слів (grief and jealousy and rage, he cried out
hoarsely), опис картини дається крізь чуттєве сприйняття (passionate sensuality, which had
in it something miraculous, spirityality, troubling and new) і фізичне відчуття (so that you
felt extraordinarily the weight of the body). Отже, маємо справу з психологічною функцією
екфразиса, де описи творів мистецтва в чистому вигляді замінюються набором відчуттів
та емоцій. Відбувається осмислення художнього об’єкта крізь призму емоційного сприйняття розповідача.
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Огляд картин Стрікленда в романі умовно можна поділити на три частини, кожна з
яких визначається різним суб’єктом сприйняття. Зокрема, можна виділити голоси трьох
свідків своєрідної художньої техніки Стрікленда: Дірка Струве, розповідача і лікаря Кутра,
які характеризують полотна художника з різних «точок зору». Якщо Дірк був ошелешений
і трепетав перед побаченим, то розповідач, який на той час був прихильником Сіслея і
Дега, а «Олімпію» та «Сніданок на траві» Мане вважав шедеврами новочасного мистецтва, розгубився, сторопів, був вражений «технічним недбальством» (the clumpsiness of his
technique), роздратований диспропорціями (I was bothered because the plate was not round
and the oranges were lop-sided) та перебільшенням форм (the portraits were a little larger than
life-size, and this gave them an ungainly look), які нагадували карикатури на людські обличчя
(to my eyes the faces looked like the caricatures). Пейзажі лісів в околицях Фонтенбло та
паризьких вулиць справляли враження «мазюкання п’яного візника» (my first feeling was
that they might have been painted by a drunken cabdriver). Опис насичений дієсловами, що
вказують на зміни в емоційному стані наратора: puzzled, disconcerted, excited.
Екфразис картин Стрікленда з «точки зору» лікаря Кутра нагадує відчуття людини у
стані трансу: «відсахнувся», через те що «його обступили хащі могутнього пралісу» [3:
216], лікар перебував у полоні дивного відчуття (he was seized by overwhelming sensation
it took his breath away emotions he could not understand or analyze). Він відчув, що «це була
праця людини, яка зухвало зірвала прикриття із заборонених людям святощів, щось предковічне, страшне й нелюдське – таке, що навіювало думки про чорну магію» [3: 217] (It was
the work of a man who had delved into the hidden depths of nature and discovered secrets which
were beautiful and fearful too. It was the work of a man who knew things which it is unholy).
Нелюдське і жахливе, дивне і фантастичне в описах картин художника межує з огидним
смородом: «він ніби пірнув у липкий сморід, од якого стало млосно» [3: 216]. Категорія
запаху використовується з метою впливу на психологічний стан героя і перенесення його в
зовсім інший вимір, де персонаж буде спроможний осягнути зміст творіння.
Як бачимо, до описів картин Стрікленда застосовано метод «точок зору». Кожна
індивідуальна «точка зору» допомагає у створенні багатопланової і достовірної характеристики живопису художника. Під впливом «точок зору» екфразис стає важливим фактором драматизації поетики В. С. Моема. Суттєво, що в романі маємо справу з «точкою
зору» на картину всередині іншої «точки зору», оскільки сприйняття полотен Дірком і
лікарем Кутра пропущено крізь «точку зору» наратора. Як результат, подвійна фільтрація
екфразису підсилює драматизацію.
Натомість у романі «Театр» живописний екфразис, який прямо називає імена
художників, виступає або «у ролі емблеми, штампу епохи, філософії, часу» [4: 165] (наприклад, «копія картини Лоуренса – Кембл у ролі Гамлета» [2: 11] в будинку Джулії; сукня з квітчастого серпанку нагадувала картину Боттічелі «Весна»), або з метою створення
ефекту візуалізації (яскравим прикладом є залучення екфразиса в портретно-жестових характеристиках, на кшталт звабливої гримаси «леді Гамільтон на портретах Ромні» [2: 169]
(«She parted her lips in the manner that she found so reductive in the Romney’s portraits of Lady
Hamilton» [6]). Іншою відмінною рисою живописного екфразису, зокрема у випадку з портретом Енгра, є вихід опису за межі одного роману та, відповідно, засвідчення екфразисом
своїх метатекстуальних ознак. Якщо в романі «Місяць і мідяки» розповідач говорить про
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своє захоплення досконалою технікою Енгра, то в «Театрі» реакція головної героїні на
портрет художника (It was a portrait in a pencil of a stoutish woman in a bonnet and a lownecked
dress with puffed sleeves), була негативною (Julia thought her plain and the dress ridiculous
[6]). Йдеться про живописний екфразис як міжтекстовий діалог, що дає підстави відносити
його до важливого прояву поетики драматизації в романі В. С. Моема «Театр».
Більша частина представлених у творі екфразисів так чи інакше пов’язана з театром:
іменами відомих акторів (Сара Сіддонс, Джон Кембл, Коклен, Ф. Бенсон, Сара Бернар,
Е. Дузе), драматургів та вистав («Привиди» та «Ляльковий дім» Г. Ібсена, «Вітчизна»
Г. Зудермана, «Людина і надлюдина» Б. Шоу). Але особливу значимість у нашому дослідженні становитимуть екфразиси-цитати з відомих драматургічних творів. Особливістю
театрального екфразиса є діалогічний характер введення в романну структуру. Відповіддю на питання Іві, костюмерки й покоївки акторки, стосовно того, чим зайнята Джулія,
була цитата з шекспірівського «Гамлета»: «Look here upon this picture, and on this» [6].
А ось з вуст Роджера вислів з «Цезаря і Клеопатри» того ж самого Шекспіра звучить
іронічно: «Над нею час не має влади, різноманітністю своєю не надокучить вона ніколи»
[2: 139] («Age cannot wither her, nor custom stale her infinite variety» [6]). Розігруючи у
своїй уяві сцену майбутньої зустрічі із Чарльзом, Джулія перефразує рядок з «Трагічної
історії лікаря Фауста» К. Марло: «Як Єлена прекрасна, ти одним поцілунком робиш мене
безсмертним» [2: 166]. Завдяки діалогічному способу введення у наратив театральний
екфразис у романі «Театр» посилює драматизацію розповіді.
Істотним є й те, що пафосні та інтонаційно-насичені репліки з відомих вистав неодмінно супроводжуються перебільшеними та гротескними рухами. Річ у тім, що навіть
у повсякденному житті поведінка Джулії театральна й орієнтована на створення певного
враження. Для прикладу зупинимось детальніше на розмові Джулії із Чарльзом: цитати з
«Венеційського купця» (Put out some of the lights and let the night in) та репліки з вистав, назв
яких головна героїня не могла пригадати («Найбільше розчарування в житті – не смерть,
а кінець кохання» [2: 173]), супроводжуються театральними жестами і позами («she threw
back her head so that her neck was like a white column», «she was standing near the bed with
her hands behind her back, a little like a Circassian slave», «she slowly raised her hands from
behind her back and with the exquisite timing that came so naturally to her moved them forwards,
stretching out her arms, and held them palms upwards as though there rested on them, invisibly,
lordly dish, and on the dish lay her proffered heart» [2: 98]). Обравши для себе саме такий тип
поведінки, головна героїня демонструє оточуючим не те, ким вона є насправді. Мова йде
про гру, клоунаду, оперування маскою, яке розповсюджується також на сферу приватного,
інтимного та повсякденного життя Джулії. На додаток, пафосний характер цитат підкреслюється лайливими «репліками у бік» на кшталт «what a bloody fool I must look», «idiotic»,
«fat lot of good it did me last night», «What the devil’s the matter with me?». Як відомо, роман,
на відміну від драми, не тяжіє до перебільшення, отже, є усі підстави вбачати в пафосному
та гепірболізованому характері цитат ознаки драматизації.
Таким чином, живописний і театральний екфразизи займають важливе місце в структурі романів В.С. Моема. Їх художня доцільність та поетикальна виразність найбільшою
мірою пов’язана із застосуванням методу «точок зору» до опису картин та театральних
сцен чи репллік. У романі «Місяць і мідяки» сукупність різних за інтенсивністю по106

чуттів та емоцій персонажів, що викликаються неоднозначним сприйняттям творчості
Стрікленда, створює ефект полісуб’єктного наративу. Натомість у романі «Театр» живописний екфразис набуває ознак драматизації завдяки своєму метатекстуальному характеру. Крім того, театральний екфразис посилює драматизацію розповіді через діалогічний
спосіб включення у текст екфрастичних цитат, що супроводжуються надмірним пафосом
їх проголошення і перебільшеною жестикуляцією. Відтак можемо говорити про те, що
екфразис у романах В. С. Моема є важливим чинником поетики драматизації.
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Стеванович Р.И.
(Николаев, Украина)

КОНЦЕПТ «ИНТУИЦИЯ»: ПОНЯТИЙНЫЙ И
ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТЫ
(на материале русского и английского языков)
В даній статті аналізується концепт «інтуїція» з точки зору його структури
на матеріалі російської та англійської мов. Структура даного концепту включає
понятійні та образні компоненти, виражені метафорами. Для аналізу концепту
«інтуїція» були залучені великі контексти.
Ключові слова: інтуїція, концепт, понятійний, образний, компонент, структура, метафора.
В данной статье анализируется концепт «интуиция» с точки зрения его структуры на материале русского и английского языков. Структура данного концепта
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включает понятийные и образные компоненты, которые выражены метафорами.
Для анализа концепта «интуиция» привлекались большие контексты.
Ключевые слова: интуиция, концепт, понятийный, образный, компонент,
структура, метафора.
The given article presents the analysis of the concept “intuition” from the point of
view of its structure on the basis of Russian and English material. The structure of the
concept comprises imagery and conceptual components which are described by metaphors. To perform the analysis a large member of contexts are used.
Key words: concept, intuition, metaphor, imagery, analysis.
В настоящее время бурный всплеск развития получили две науки: когнитивная наука
и эвристика, которые в своей структуре, предмете изучения и целей исследования имеют
много общего. Обе науки междисциплинарны. Эвристика родилась на перекрестке психологии, философии, логики, математики, социологии. Когнитивная наука представляет
собой «зонтиковый» термин, объединяющий под «зонтиком» такие дисциплины как –
философия, логика, психология, лингвистика.
Эвристика – наука о творческом мышлении. Предметом эвристики является процесс
научного творчества, подразумевающий диалектический синтез логики и интуиции – догадки. Самая общая цель этой науки – познание путей и механизмов, ведущих к научному открытию. Когнитивную науку и эвристику роднит также антропоцентрический
подход к явлениям языка. Антропоцентризм осознается главным принципом современной лингвистики на рубеже ХХ-ХХІ веков. Новый подход учитывает роль человеческого
фактора в языке.
Методом лингвистических исследований выступает концептуальный анализ.«Смысл
концептуального анализа – реконструкция знаний о мире, складывающаяся в языковую картину мира, в «наивную», практическую картину мира, воплощенную в язык» [10, с. 63].
Вслед за М. В. Пименовой мы понимаем языковую картину мира, как «совокупность
знаний о мире, которые отражаются в языках, а также способы получения и интерпретации новых знаний» [6, с. 53].
Научная картина мира строится осознанно, сознательно, целенаправленно, при помощи специального языка, терминологии, она стремиться к строгости, точности, объективности. В современном языке отражена система донаучного и научного познания
мира. Ключевым понятием когнитивной науки и её отрасли – когнитивной лингвистики
является концепт. «Концепт – нежёстко структурированная единица, без жёстких границ
и внутренней структуры» [7, с. 23].
Цель данной статьи – исследовать концепт «интуиция» на основе языкового материала и сравнить его объективацию в «наивной» и научной картинах мира. Для исследования концепта «интуиция» привлекались обширные диагностические контексты,
помогающие раскрыть интерпретацию концепта «интуиция» и его составляющих. Концепт «интуиция» относится к концептам внутреннего мира человека. Внутренний мир
человека – область абстракции, составляющие этой области – явления метафорические.
Н.Д. Арутюнова отмечает, что «без метафоры не существовало бы лексики невидимых
миров» [1, с. 9].
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Именно с помощью метафоры происходит вербализация концепта «интуиция», который иным способом не может быть выражен. Метафора понимается как когнитивная
операция над понятиями, «средство концептуализации, позволяющие осмыслить ту или
иную область действительности в терминах понятийных структур, изначально сложившихся на базе опыта, полученного в других областях» [3, с. 178].
В языке отразилось свойство мышления человека, живущего в природной и социальной среде, переносить на свой внутренний мир и его объекты, антропоморфные и
биоморфные характеристики, что закрепилось в виде метафор и метонимии. Концептам
внутреннего мира свойственно выражение в языке через признаки мира внешнего. Описывая явления внутреннего мира, носитель языка соотносит их с тем, что другим носителям и ему самому уже известно. Так возникает уподобление в нашем исследовании
понятия «интуиция» живым существам, растениям, предметам, объектам мира.
Описание концепта происходит в виде выделения максимально полного набора признаков, свойственных исследуемому концепту. Такие признаки формируют структуру
концепта. Под структурой концепта понимается «совокупность всех потенциальных
признаков, свойственных тому или иному концепту» [6, с. 28].
В нашем исследовании мы рассматриваем интуицию, связанную с эвристическим
процессом решения задач, с творческой деятельностью человека, с интуитивным приходом к решению определенной проблемы. Следует отметить, что загадочная область
внутреннего творческого процесса, особенно научного, так редко освещается документальными данными автобиографического характера, что всякая попытка самоанализа
творческого духа в этой области, на наш взгляд, представляется особенно ценной.
Для начала обратимся к внутренней форме слова – репрезентанта концепта, его этимологии и анализу мотивирующего признака. Слово intuition пришло из латинского языка – intueri – to consider, look upon, – «пристально смотреть» to see within заимствован в
эвристику из психологии: «интуиция – знание, возникшее без осознания путей и условий
его получения, в силу чего субъект имеет его как «результат непосредственного усмотрения истины» [4, с. 127]. В эвристике «интуиция – эвристический процесс, состоящий в
нахождении решения задачи на основе ориентиров поиска, не связанных логически…
Для интуиции характерна быстрота (иногда моментальность) формирования гипотез и
принятия решений» [6, с. 140].
Эвристическое содержание интуиции отмечает известный американский психолог
М. Весткот: «In the context of general problem-solving intuition is defined as «reaching
conclusions on the basis of little information which are ordinarily reached on significantly more
information» [21, с. 71]. Следует отметить многообразие дефиниций этого термина как в
русском, так и в английском языках, что объясняется сложностью и малой изученностью
этого психологического феномена.
М. Весткотт пишет, что «интуиция» – intuition ещё не нашла своего окончательного
решения, хотя и известна была в далеком прошлом» – «The term «intuition» appears to
have fewer meanings in psychology than in philosophy, but it remains true that «the last word
of intuition is as far as in the future as the first word on intuition is in the past»[21, с. 71].
Всловаре Сh20CD слово «intuition» определяется как – the power of the mind by what it
immediately perceives the truths of things without reasoning or analysis [15]. Роль интуиции
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в творчестве отмечал французский математик А. Пуанкаре. Он называл интуицию «бессознательной машиной, которая умеет угадывать лучше, чем сознание» [9, с. 135-145].
Интуиция представляет собой проекцию познавательного опыта исследователя на новую
проблемную ситуацию.
В английской литературе концепт «интуиция» – intuition рассматривается в 3-х аспектах: философском; психологическом; эвристическом и отличается большим разнообразием определений: «The term «intuition» has a great many different meanings and a very long
history of investigation in both philosophy and psychology» [17, с. 254]. Философы рассматривают интуицию как: 1) обычную умственную функцию, основанную на восприятии;
2) как функцию, реализующую утверждение «я-личность»; 4) эвристическую функцию,
которая реализуется при решении задач. рассматривают интуицию как умственную
функцию, основанную на сенсорности при оценке какого-либо явления.
Спрактическойточкизрениярассматриваетсяэвристическаяфункцияинтуиции: «Most
empirical studies involving intuition as a concept have been more concerned with the outcome
of decision-making or judgment than with the intuitive process itself» [17, с. 253]. «Большинство эмпирических исследований интуиции связаны скорее с проблемами решения задач,
чем с исследованием самого процесса интуиции». При описании концепта «интуиция»
отмечаются парадоксы и противоречия, что объясняется слабой изученностью данного
феномена. «The intuitive experience contains contradictions: it is unexpected but somehow
fits; it comes from within, but at the same time from some unnamable other; we produce it, but
it also seems to happen to us, we are involved but uninvolved, absorbed but detached» [18, с.
71]. «Опыт появления интуиции содержит противоречия. С одной стороны она приходит
неожиданно, но вместе с тем как-то приспосабливается, она приходит откуда-то изнутри,
но вместе с тем от какого-то неизвестного источника; мы её создаём, но в то же время она
приходит сама по себе, мы вовлечены в неё и в то же время не вовлечены, мы поглощены,
но в то же время обособленны».
Творческие люди испытывают чувство, что они не инициаторы каких-то решений,
а их получатели. Они сравнивают себя с «каналами», по которым идёт информация, являясь в свою очередь «агентами» какой-то высшей силы. «Creative people often describe
themselves as «agents» or «channels» for some other source» [18, с. 70].
В творческом процессе наблюдается парадокс, в момент творческого «озарения»
– интуиции, мало того, что они представляют собой каналы, по которым проходит информация, но вместе с тем они с самообладанием капитулируют в момент интуиции.
«Creative people report that in addition to being «channels» they are «self-possessed in selfsurrender» at the moment of revelation». В словаре CODCE зарегистрированы два значения
лексемы «intuition»: 1. Immediate apprehension by the mind without reasoning;
2. Immediate apprehension by a sense.
На наш взгляд (21) первый компонент значения отражает эвристическое содержание
лексемы «intuition», т.е. он связан с интеллектуальной деятельностью мозга, а второй
компонент значения отражает его психологическое значение, связанное с сенсорностью.
На основании этого различают два вида интуиции: чувственная и интеллектуальная [4,
с. 127]. В свою очередь, интеллектуальная интуиция имеет своим ярким проявлением
творческую (эвристическую) интуицию, которая в английском языке выражается слово110

сочетанием «creative intuition»: «My view may be expressed by saying that every discovery
contains «an irrational element» or a creative intuition» [19, с. 32].
Концепт «интуиция» вербализуется в английском языке посредством лексем:
«intuition», «intuited», «intuitive», «intuitional», «intuitionalism», «intuitively», «intuiter»,
а также посредством свободных и устойчивых словосочетаний: intuitive thinking–
«интуитивное мышление», intuitive approach – «интуитивный подход», – «интуитивное
суждение», intuitive emind – «интуитивный ум», intuitive feeling – «интуитивное чувство». В английском языке встречаются две атрибутивные схемы: N+Prep.+N, например:
function of intuition – «функция интуиции», experience of intuition – «опыт чувства интуиции», notion of intuition – «понятие интуиции», conception of intuition – «содержание понятия «интуиция», которые выражены формой родительного падежа посредством
предлога of, а такие схемы: A+N+N – intuitive solution procedure – «процесс интуитивного
решения», intuitive learning process – «процесс интуитивного познания», а такие предикативные конструкции: to be guided by intuition – «подчиняться воле интуиции», to have
a great power of intuition – «иметь сильную интуицию».
Ситуация интуиции выражается глаголом – to intuit: to intuit a hypothesis. Прилагательное «intuitive» служит для описания личности: That guy is – «Этот парень обладает
интуицией» [2, с. 132]. Лексема «intuition» формирует синонимический ряд, где выступает доминантой: intuition, insight, instinct, automatic reaction, light of nature, sixth sense,
direct apprehension,
immediate perception, knack on the mind.
В «наивной» картине мира англичан интуиция представлена как «событие» – event,
«случайность» – occurrence, в связи с редким случаем их появления. In ordinary usage
intuition might signify an eventor occurrence «Ihadan intuition» [14, с. 32].– «В обычном
употреблении интуицияо бозначает событие или случайность». Функциональные признаки характеризуются как ментальные способности «внутреннего человека». Функциональные признаки объективируются при помощи существительных, прилагательных,
глаголов. Интуиция одушевляется. Она – «внутренний человек».
В концепте «интуиция» выделяются антропоморфные признаки, которые связаны с
ментальной способностью человека решать творческие задачи. В английском языке этот
признак выражается словосочетанием – mental ability (faculty). Следует отметить, что
проявление ментальных способностей при решении задач связывается с работой мозга
и часто употребляются с прилагательными, которые усиливают качество способности.
Intuition is a faculty of the mind (I used my intuition) [14, с. 321].–«Интуиция – способность
ума». Яиспользовал интуицию. Intuition is an extraordinary mentala bility [18, с. 32].– «Интуиция – исключительная умственная способность». Яркая метафоричность проявляется
в выражении knack of themind – «ловкость ума». Intuition is a special knack of the mind [].
– «Интуиция – особая ловкость ума». Категоризация понятия «интуиция» в английской
языковой картине мира исходит через признаки умственной силы. Метафора – «интуиция – сила ума» проявляется в выражении: intuition is the power of the mind [18, с. 47].
Интуиция – иррациональное усмотрение истины, она противо-поставляется логике.
Some people assume, that the way to be more intuitive is to be less rational [18, с. 28]. – «Некоторые люди полагают, что для того, чтобы выше была развита интуиция, необходимо
111

быть менее рациональным». К. Эрберг отмечает: «Чистое первоначальное творчество
зависит всецело от интуиции. Разум выступает лишь в дальнейшем течении творческого
акта, когда главный толчок задан. Повинуясь этому толчку, разум влечет творческую колесницу по своим природным законам, но все же не в ином направлении, чем то, какое
дано интуицией» [13, с. 82]. А. Пуанкаре так же отмечает ведущую роль интуиции в научном творчестве: «Логика доказывает, а интуиция творит» [13, с. 93].
Поскольку интеллектуальная интуиция связана с решением творческих задач, поэтому проявлении интуиции в этом процессе можно представить двумя группами прилагательных, которые противопоставляются друг другу. На основе общего семантического
компонента «результативность» – resultiveness формируется группа прилагательных:
creative, developed, evaluated, productive, lucky, effective. В этой группе прилагательных
следует выделить прилагательное evaluative (оценочная). Следующий контекст раскрывает значение данного прилагательного: evaluative intuition might work directly on
possibilities that present themselves from outside [18, с. 51]. – «Оценочная интуиция учитывает посторонние возможности». Другая группа прилагательных интегрируется на
основе семантического компонента – imperfect – «слабая», «несовершенная»: dim, feeble,
undeveloped, unproductive.
Метафизические составляющие актуализируются через признаки воспринимающего существа. К перцептивным признакам относятся не только традиционные способы
восприятия, но и те, которые восходят к народной классификации способов восприятия
(предчувствие, предвидение). В английской языковой картине мира интуитивное предчувствие выражается словосочетанием intimacy of intuition. Intuition is the most primitive
mental functionon which all perceptions and reasons depend [18, с. 52]. – «Интуиция – это
примитивная умственная функция, от которой зависят наши ощущения и рассуждения».
Антропоморфный признак «прорицатель» входит в структуру концепта «интуиция».
Intuition is increasingly recognized as … a forecaster, a revealer of truth [18, с. 15]. – «Интуиция часто выступает в роли прорицателя, предсказател яистины».
Антропоморфный код реализуется так же в виде подгрупп эмоциональных признаков. Один из них «body awareness» характеризует реакцию человеческого тела на приход интуитивного решения задачи в творческом процессе, что выражается метафорой
– «body awareness» – «осведомленность тела». Some people suggest that intuition is body
awareness and that the way to be more intuitive is to «get in touch with your body». It is
important to acknowledge that the body contains information and transmits messages [18, с.
79]. – «Некоторые люди предполагают что интуиция – «осведомленность тела» и для
того, чтобы быть более интуитивными, нужно следить за реакцией тела. Необходимо
признать, что тело содержит в себе информацию и может передавать сообщение».
Другой эмоциональный признак – «физические ощущения»– выделен в языковой
картине мира англичан при характеристике концепта «интуиция», как приход к решению проблемы. As expressions like «I felt it in my bones» and «I had a gut feeling» indicate,
physical sensations and often associated with intuition. Often they are global feelings that seem
to radiate all over. People describe them as a «glow», «burning sensation», a «cold chill»,
«tingling», or «electricity running though me». A.E. Housmanwrote that his skin bristled.
Headded: «This particular symptom is accompanied by a shiver down the spine» [18, с. 77].
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– Выражение – «Я чувствовал это в моих костях и я испытывал обостренные чувства»,
которые связаны с физическими ощущениями, вызванными интуицией. Эти глобальные
чувства переполнили меня. Люди описывают их как «костер», «горящее ощущение», «холод во всем теле», «звон в ушах» и как будто «электрический ток прошел сквозь меня».
А.Е. Тофманписал что его кожа поднялась и холод прошел по спине». Но ощущения интуиции бывают и приятными. It was an intuition. I was very happy at that moment. I had the
feeling: «Now I see through the matter» [19, с. 151]. – «Это была интуиция. Я был счастлив
в тот момент. У меня было такое чувство, что я уже все понял и вижу решение».
К окказиональным антропоморфным признакам относится признак – «странный
друг» – an oddest friend. Intuition can be like one of those friends who shows up at the oddest
times, even though all attempts to get him to call a head or keep an appointment are invain»
[18, с. 69]. – «Интуицию можно сравнить со странным другом, который появляется в
необычное время, случайно, хотя все попытки заставить его предварительно позвонить
или назначить встречу, оказываются безрезультатными».
Чувство интуиции характеризуется признаком – shock of recognition – «шок понимания», что связано с психологическим шоковым состоянием после получения решения
проблемы. Bruner calls «shock of recognition», a certain obviousness that, as soon as surprise
wears off, makes us think [18, с. 69]. – «Брунер называл «шоком понимания» определенную уверенность, которая после того как уходит удивление, заставляет нас думать». Темпоральный код фиксирует признаки единиц времени. Быстротечность и неожиданность
прихода интуиции характеризуется прилагательными: spontaneous, momentary, instant.
Intuition is a spontaneous phenomenon [18, с. 24]. – «Интуиция – мгновенное явление».
Чувство интуициио писывается признаком a feeling «in a funny bone» – чувствов «локтевой кости»: Ray Rockfall owed a feelingin his «funny bone» instead of the advice of his
experts[18, с. 22]. – «Рей Рок следовал чувству своей «локтевой кости», а не советам
экспертов», а также выражается существительным spontaneity – «мгновение». Мгновенность прихода интуиции выражается метафорой – a flash in the mind – «проблеск в
мозгу». We think of intuition as a flash that comes and leaves instantaneously [18, с. 72]. –
«Мы рассматриваем интуицию как проблеск, который приходит и уходит мгновенно».
Интуиция – a snapshot – «снимок фотоаппарата». В структуру концепта «интуиция»
входит группа артефактных признаков, которые вербализованы посредством различных
метафор – «нож» – sharp intuition – «острая интуиция». В авторских текстах встречается
окказиональный признак – «снежинка». It is like trying to capture a snowflake; as soon as it
hits your warm hand it is no longer as snow flake[18, с. 73].–«Интуицию можно сравнить со
снежинкой. Как только она касается вашей теплой руки, – она уже не снежинка».
Концепт «интуиция» описывается артефактным признаком – «поезд» – train.
Intuition is like a train speeding past your field of vision: you don’t see any details, just a blur
accompanied by sounds – and yet in that instant you know, at the very least, that it was a train
[18, с. 72]. – «Интуиция подобна поезду, который проходит мимо твоего поля зрения. Ты
не видишь никаких деталей, только пятно, сопровождающееся звуками, но в тот же момент ты знаешь, по меньшей мере, что это был поезд». Интуиция концептуализируется
как образ – image. Intuition will often come in visual images [18, с. 73]. Когнитивная модель
метафора – удивление – surprise – используется для описания интуиции. Something about
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intuition is really surprising [18, с. 69]. When surprise (intuition) wears off it makes us think
[18, с. 70]. – «Когда удивление ускользает, мы начинаем думать». Интуиция может быть
описана концептуальным признаком message – «сообщение» – a fact might appear to be a
message [18, с. 71]. – «Факт может быть представлен как сообщение».
У концепта «интуиция» выделен окказиональный вегетативный признак – «почка»
на дереве, которая неожиданно появляется на дереве весной. Intuition arrives like a bud
in springtime, but without the predictability [18, с. 83]. При описании концепта интуиции
были отмечены теоморфные признаки – признаки Божества, входящие в его структуру:
Intuition – is an instrument of the Divine [18, с. 70]. – «Интуиция – инструмент Божества».
Композитор Бах отмечал: it is God who makes the music [18, с. 77]. – «Именно Бог творит
музыку». Divine, God works his will through you [18, с. 76]. – «Божество, Бог передает
свою волю через тебя».
В концептуальную структуру концепта «интуиция» входит признак – gift – «подарок», связывая со щедростью Бога. A gift of the God – подарок Бога. An idea might seem to
be a gift [18, с. 71]. – «Идея может показаться подарком». Illumination itself simply occurs
when it occurs, and is described as grace – a divine gift [18, с. 83]. – «Озарение, когда оно
приходит, описывается как божественный подарок».
В структуру концепта «интуиция» входят эстетические признаки. Центральная эмоция интуиции – чувство эстетического удовлетворения. As Keats wrote «Beauty is truth,
truth – beauty» [18, с. 81]. – «Как отмечает Китс: красота – это истина, истина – красота». Особенно элементы эстетики ярко проявляются в математическом творчестве.
А.Пуанкаре отмечал: «Exceptional mathematicians are capable of an intuition of mathematical
order that makes us divine hidden harmonies and relations» [18, с. 81]. – «Выдающиеся математики способны проявлять интуицию, связанную с математическим порядком, которая
создает божественные скрытые гармонии и отношения».
Таким образом, в структуре концепта «интуиция» были выявлены составляющие его
концептуальной структуры, которые метафорически отражают явления живой и неживой
природы. Были выявлены антропоморфные, артефактные, вегетативные, темпоральные,
теоморфные признаки, входящие в структуру концепта интуиция. Наиболее объемной
оказалась группа антропоморфных признаков концепта «интуиция».
Синонимом концепта intuition выступает revelation. В структуре концепта intuition
на основе словарных дефиниций были выявлены следующие понятийные признаки: power of the mind – «силаума»; ability – «способность»; immediate apprehension –
«мгновенное постижение»; mental function – «умственная функция»; knack of themind
– «ловкость ума».
Следует отметить, что данная статья является одной из первых попыток исследования концепта «интуиция» с точки зрения когнитивного подхода.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРА ТУРИЗМА
В статье рассматривается проблема формирования межкультурной компетенции
в процессе профессиональной подготовки специалистов для международной туристической деятельности.
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The article deals with the problem of intercultural approach in professional education of
specialists for international tourism.
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В настоящее время индустрия туризма является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Активно начинает заявлять о себе на международном туристском рынке белорусский туризм. В то же время имеется ряд факторов, негативно
влияющих на жизнедеятельность белорусских компаний, среди которых одним из наиболее
«узких» мест в общей системе профессиональной подготовки сотрудников сферы туризма
и гостеприимства является их профессионально-коммуникативная подготовка.
В условиях растущей конкуренции персонал туристской деятельности все острее
испытывает потребность в современных знаниях. Принципы, стандарты и требования,
предъявляемые к развитию современного туризма и качеству туристического продукта,
оказывают значительное воздействие на организацию и содержание образования будущих специалистов в данной сфере, усиливается необходимость понимания разницы и
сходства культур, особенностей менталитета, без чего невозможно эффективно контактировать с носителями языка и добиться профессионального успеха. Тот факт, что около
80% профессиональной деятельности работников туризма связано с коммуникативной
деятельностью, проявляющейся в устной коммуникации и межличностном общении,
вызывает необходимость формирования профессионально-значимых коммуникативных
и социокультурных компетенций у специалистов данного профиля.
В процессе профессиональной подготовки будущие специалисты должны овладеть
умениями и навыками соотнесения, сопоставления, понимания культурных традиций,
норм, систем ценностей, привычек, предпочтений, стилей жизни своего и иных этнокультурных сообществ, распознавания и учета в туристской деятельности культурных
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стереотипов, предубеждений и предрассудков взаимодействующих сообществ. Важны
не только знания, умения и навыки, формирующие межкультурную компетенцию специалиста в сфере туризма, но и профессиональная готовность к самостоятельному поиску
путей и методов межкультурного диалога, так как развитие туризма предполагает гармонию с национальными и лингвокультурными особенностями сообществ, участвующих
в этом процессе.
Основные закономерности развития межкультурной коммуникации в системе международного туризма являются результатом прямого воздействия общемировых факторов и процессов современного развития: глобализации и противостоящих ей тенденций,
культурного разнообразия и мультикультурализма, кaрдинальнo меняющих способы мировосприятия в целом, и туристскую картину мира в частности. Среди них выделяются,
с одной стороны, глобализационная тенденция унификации норм и стандартов вербальной и невербальной коммуникации, а с другой – локализация и отражение в коммуникации плюрализма культурных практик в туризме (многокультурности, многоязычия и
многообразия социальных моделей поведения и потребления), в результате чего происходит интерференция глобального и локального.
Межкультурная коммуникация не только объединяет участников процесса коммуникации, она опосредованно знакомит их с особенностями различных общественных
институтов отличных микро культур (в том числе микро бизнес культур), к которым
принадлежат коммуникаторы. Составляющими внешней среды, влияющей на коммуникацию, являются социокультурные взаимодействия между индивидуумами, то есть
переплетение и взаимопроникновение социокультурных действий разных лиц. Взаимодействие между культурами в XXI в. должно быть основано на политике взаимопонимания, а она подразумевает добровольное овладение представителями одной культуры
(или микрокультуры, микро бизнес-культуры) терминологией, полезными навыками,
традициями отношений, корпоративной культурой и этикой другой, обогащая тем самым
взаимодействующие микрообщества.
Достижение взаимопонимания не только в повседневном, но и в профессиональном
плане невозможно без учета личности партнера как представителя определенной культуры и, соответственно, всего комплекса коммуникативных реалий, присущих данной
культуре. Особое место в приобщении к иной системе культурных концептов отводится
иностранному языку в процессе его изучения, так как просто знание иностранного языка
не гарантирует успешности межкультурного взаимодействия, на пути которого могут
возникнуть неполное понимание, культурные стереотипы и предрассудки, переоценка
сходства родной и иноязычной культур или их конфронтация, т.е частичное расхождение
между коммуникативно-языковыми сообществами в наборе знаний о мире, образующих когнитивный фундамент коммуникации. Несовпадение национальных когнитивноязыковых картин мира – одно из самых серьезных препятствий на пути к адекватной
коммуникации между носителями различных культурно-языковых традиций.
Эффективное общение предполагает знакомство с национально-культурной спецификой речевого поведения, с системой вербальных и невербальных кодов в контексте
специфики межкультурной коммуникации и способностью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и восприятия речи
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с точки зрения носителей языка (обычаи, правила, нормы, социальные условности, ритуалы, социальные стереотипы, страноведческие знания). Данные идиосинкретические
особенности влияют на процессы восприятия, понимания, информационного обмена,
принятия решений.
Выработка коммуникативных стратегий подчиняется прагматическим правилам,
принципам и нормам, жестко детерминированным культурной и контекстной средой,
и, следовательно, успех в туристическом бизнесе, в проведении переговоров, деловых
встреч напрямую зависит от владения коммуникантами социокультурной парадигмой.
К сбоям в процессе коммуникации нередко приводит отсутствие знаний в сфере использования паралингвистических средств, присущих носителям того или иного языка;
возникают недопонимание, парадоксы, следствием которых может быть неадекватная
эмоциональная реакция партнера, двусмысленность в речевом поведении, искажение
коммуникативной интенции. Точное понимание смысла полученного невербального поведения важно потому, что отдельные паралингвистические средства, встречающиеся
в разных культурах, могут иметь семантически сходные интерпретации, а могут быть
культурно омонимичными, выражая в разных культурах вещи прямо противоположные.
Знание всех этих особенностей поможет агенту сферы туризма объяснить конечному
потребителю-путешественнику, бизнесмену, как адекватно вести себя в той или иной
ситуации. Непонимание специфики страны пребывания или воздействие иной культуры
может сказаться на психическом здоровье туриста в большей степени, чем перемена климата или отсутствие привычной пищи.
Туристская деятельность невозможна без сохранения уникальностей отдельной
культуры и ее носителей. В то же время любая межкультурная коммуникация является
своеобразным противопоставлением этнокультурных идентичностей, включая их взаимное проникновение. Чем «космополитичнее» будут функциональные и межличностные
взаимодействия в туристской организации, тем успешнее она будет на рынке. Ведь данная организация будет обладать культурной мобильностью – объединять ценности различных культур, ориентироваться в потребностях разных обществ и т.д.
Эффективность международного туристского образования, таким образом, прежде
всего должна ассоциироваться с умением, способностью и готовностью менеджеров
туризма не только обеспечивать устойчивое развитие туризма, формы и практики менеджмента, но и создавать условия для взаимодействия и взаимопонимания между сообществами, их культурами и наследием. Подготовка специалистов для международной
туристской деятельности, контактного персонала индустрии туризма и гостеприимства
может быть признана удовлетворительной лишь в том случае, если туризм будет строиться на принципе интеркультурности и рассматриваться как система, в которой межкультурная коммуникация имеет главенствующее значение.
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THE SPEECH ACT OF COMPLIMENTING AS AN INTEGRAL
COMPONENT OF INTERACTIONAL COMPETENCE

Це дослідження спрямоване на вивчення невід’ємних компонентів інтерактивної
компетенції, що вказує на знання користувачами мови відносин між мовними формами
і соціальним контекстом, в яких вони використані. Теоретична частина статті базується на основоположних дослідженнях мовних актів та інтерактивної компетенції
(Крамш, 1986; Браун і Левінсон, 1987; Коуен, 2008; Янг, 2008). Емпіричні дані зібрані в
рамках інтенсивної програми Еразмус з міжкультурної комунікації, що проходила влітку
2011 в Ризі. Ця програма була організована для студентів бакалаврату з Латвії, Литви
та Туреччини, які спеціалізуються з англійської мові. Стаття використовує якісний метод дослідження для виявлення компліментів і реакції на компліменти. Для збільшення
автентичності матеріалу, розмови були записані і проаналізовані, щоб спостерігати
інтерактивну компетенцію неносіїв мови у використанні компліменту як мовленнєвого акту. Результати показали, що вивчені аспекти інтерактивної компетенції неносіїв
мови виражаються за допомогою використання комунікаційних стратегій і таких прийомів як послідовна організація комунікації і режим черговості.
Ключові слова: інтерактивна комунікація, комплімент як мовленнєвий акт, не носії мови.
Данное исследование направлено на изучение неотъемлемых компонентов интерактивной компетенции, которая указывает на знание пользователями языка отношений
между языковыми формами и социальным контекстом, в которых они использованы.
Теоретическая часть статьи базируется на основополагающих исследованиях речевых
актов и интерактивной компетенции (Крамш, 1986; Браун и Левинсон, 1987; Коуэн, 2008;
Янг, 2008). Эмпирические данные собраны в рамках проходившей летом 2011 в Риге интенсивной программы Эразмус по межкультурной коммуникации. Данная программа
была организована для специализирующихся в английском языке студентов бакалаврата
из Латвии, Литвы и Турции. Статья использует качественный метод исследования для
выявления комплиментов и реакции на комплименты. Для увеличения аутентичности материала разговоры были записаны и проанализированы, чтобы наблюдать интерактивную компетенцию неносителей языка в использовании комплимента как речевого акта.
Результаты показали, что изученные аспекты интерактивной компетенции неносителей
языка выражаются через использование коммуникационных стратегий и таких приемов
как последовательная организация коммуникации и режим очередности.
Ключевые слова: интерактивная коммуникация, комплимент как речевой акт, неносители языка.
The present research is aimed at investigating integral components of interactional competence, which exhibit language users’ knowledge of the relationship between the language
forms and the social contexts in which they are used. The theoretical framework of this study
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is based on some of the seminal contributions pertaining to speech acts and interactional competence, for example, Kramsch 1986, Brown and Levinson 1987, Cohen 2008, Young 2008.
The empirical research data were obtained within the framework of the Lifelong Learning
Programme ERASMUS Intensive Programme (IP) Cross-Cultural Competence and Interaction, which took place in Riga in summer 2011. The IP was designed for undergraduate students from Latvia, Lithuania and Turkey majoring in the English language. Approached from
a qualitative research perspective, the study employed the Discourse Completion Test in order
to elicit compliments and compliment responses. To increase the authenticity of the data, the
conversations were recorded and analysed in order to observe non-native interactants’ interactional competence in the use of the speech act of complimenting. The obtained research
results indicated that the examined aspects of non-native language users’ interactional competence are displayed via the use of interactional strategies when performing the speech act
of complimenting and via the use of such interactional resources as sequential organization of
communication and turn-taking.
Key words: interactional competence, speech act of complimenting, non-native language
learners.
Introduction
The English language has become a lingua franca for the students engaged in Erasmus exchange programmes, which allows students from different linguistic, cultural and social backgrounds to communicate with one another not only in academic contexts, where the language
serves as the primary means to communicate information, but also in a variety of social situations,
as one of the basic purposes of communication is to establish and maintain social relationships.
The speech act of complimenting is an important social strategy in intercultural communication, and it is widely employed as a means of establishing, maintaining, and reinforcing
relationships among interactants. However, giving and responding to compliments may differ
from culture to culture in view of different cultural norms and social factors, which might cause
difficulties in their use for EFL learners.
The Latvians and the Lithuanians are representatives of low-context communication cultures, whereas the Turks belong to a high-context culture. The Latvians are quite reserved and
are not emotive speakers. If compared to the Latvians, the Lithuanians are not that reserved
and express emotions more than their Latvian neighbours. The Latvians and the Lithuanians
are direct communicators. They are not apt to pay compliments and may become suspicious of
compliments offered too quickly and without a good reason. They might show a modest behaviour when responding to a compliment because of their linguistic and social norms, and may
downgrade or deny a compliment rather than accept or return a compliment. On the other hand,
the Turks are indirect communicators, and they like to participate in social interaction. They
speak in a linear way, not interrupting the speaker, and the listener is expected to be able to read
‘between the lines’. The Turks tend to pay compliments a lot and are quite verbose both when
giving and replying to compliments. Whether these features of low and high-context cultures
are transferred into the English language may depend on their interactional competence in the
target language, as communicating in English involves using not only appropriate linguistic
forms, but also appropriate interactional strategies.
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Although speech acts are well-researched, it should be noted that the cultural diversity in
the use of speech acts has been somewhat ignored. To the authors’ knowledge, there are no
studies on the use of the speech act of complimenting by Latvian and Lithuanian speakers
of the English language. Therefore, the aim of the present study is to examine the use of the
speech act of complimenting by Latvian, Lithuanian and Turkish speakers of English.
The following research questions have been posed:
1) What linguistic forms and functions and interactional strategies of complimenting and
replying to compliments are used by English as foreign language (EFL) users representing
Latvian, Lithuanian, and Turkish cultures? 2) Can the speech act of complimenting and, thus,
interactional competence be acquired by EFL learners in the academic setting?
Theoretical background
Speech acts and interactional competence
To develop thorough understanding of how communication is constructed, language users
are expected to advance the understanding of how language functions when people interact in
a diversity of social situations for a variety of purposes. Therefore, it can be asserted that the
study of language in social interaction opens the door to understanding of how language users
function linguistically in particular communicative social events.
According to Kramsch (1986), interactional competence presents ‘a relationship between
the participants’ employment of linguistic and interactional resources in the contexts in which
they are applied’ [1:366]. Thus, interactional competence involves the language users’ knowledge of the relationship between the language forms and their functions in the social contexts
they are used. It emphasizes an interlocutor’s ability to apply the linguistic resources in a specified communicative event. Kramsch argues that interlocutors’ interactional competence ’varies
to what the other participants do […]: that is, it varies in different interactional practices’ [1:
106]. This means that an interlocutor’s employment of interactional resources, i.e. speech acts,
is determined by what other interlocutors do.
When two or more interactants belonging at least to two different cultures communicate, they
are expected to display the linguistic behaviour that is considered to be adequate and appropriate
to the communicative event. They are expected to behave in a flexible manner when confronted
with actions, attitudes and expectations set up by representatives belonging to foreign cultures.
According to Cohen, a speech act is ‘an utterance that serves as a functional unit in communication’ [2:213]. Austin’s [3] seminal work in 1962 laid the foundations of the speech
act theory, claiming that linguistic actions are performed via utterances. He states that speech
acts have two components: an act component and a language component. Searle’s work has
advanced a systemic theory of how the language is used in terms of speech acts [4]. He has
promoted the idea that using a language in speech functions as a specified rule-governed intentional activity.
Speech acts and their functions have been investigated and described from philosophical,
social, cultural, linguistic and pragmatic perspectives in the last 50 years or so. Such scholars as
Wierzbicka [5] and Cohen et al. [6] have promoted the study of cultural conventions existing in
different language communities and their impact on the use of linguistic strategies and discovered that culturally validated conventions influence the nature of the use of speech acts across
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cultures. They have come to the conclusion that social interactive practices, such as power,
gender and age influence the linguistic strategies applied in communication by interactants.
Interactants follow certain linguistic, social and cultural conventions in order to establish
and maintain interaction. However, interactants from different speech communities may misunderstand each other due to different linguistic and social conventions of their native languages and cultures, resulting in cross-cultural miscommunication. Although foreign language
users may have acquired a high level linguistic competence in English, miscommunication may
happen if their interactional competence does not allow them to meet the expectations of their
interactants. Roziņa states that ‘the study of speech act […] offers insights into the specifics of
cross-cultural communication, thus bridging the gap between developing the non-native language users’ communicative competence and interactional competence’ [7].
Certain kinds of speech act are employed to perform a variety of language functions, such
as requesting, ordering, complaining, and complimenting. Interlocutors’ interactional competence is likely to differ depending on the choice and sequencing of the speech acts, the organization of turn-taking and skills to avoid instances of miscommunication. Turn-taking is
relevant to how conversations are structured, as turns call for particular corresponding types of
turns or adjacency pairs to follow them, for example, one-turn move – compliment is followed
by a corresponding move – response.
Speech act of complimenting
Holmes [8] defines compliments as ‘a speech act which explicitly or implicitly attributes to someone other than the speaker, usually the person addressed, for some ‘good’
(possession, characteristics, skill, etc.), which is valued by the speaker and the hearer’
[8:458]. One may also pay a compliment on one’s appearance, performance, abilities, and
personality. The studies on American speakers’ complimenting behaviours show that compliments are used to establish, maintain and reinforce solidarity [9:11]. Wolfson reports
that they may also function as a greeting, gratitude, conversation starter, leave taking
[10: 90]. Ishihara and Cohen [11:58] mention that compliments express also approval of
someone’s taste; soften face-threatening acts such as apologies, requests, and criticism;
reinforce desired behaviour. Thus, it can be concluded that the speech act of complimenting is intended to maintain good social relationships.
Various studies have been conducted on compliment responses across cultures and languages, and it is expected that a compliment is usually accepted, returned or elaborated on.
Generally, in receiving a compliment, the Americans, representing a low-context culture, directly express their appreciation of the compliment and accept it. It has found out that Germans
transferred the format of German compliment responses into American English, which resulted
in communication problems [12]. The British sometimes reject praise when it is given as a
compliment [13]. In Turkish, complimenting is rather a ‘lengthy ritual negotiation of assessments’, and 60.85 percent of the total number of responses would be the acceptance of the
compliment, with appreciation being the largest sub-category (28.9%) [14:50].
It can be presupposed that non-native language users’ interactional competence is not only
based on their individual knowledge of the language, but is also co-constructed by all interlocutors involved in the communicative event.
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Complimenting is viewed as a linguistic strategy used in interaction. The speech acts of
complimenting and compliment responding, having their pragmatic force and meaning, should
be viewed with a focus on culturally accepted conventions of their application in communication. In addition, the rules and conventions underlying their use are to be considered within
linguistic politeness theories.
Brown and Levinson [15], the most prominent scholars who have studied linguistic politeness, argue that there are two types of face: one is negative face that denotes one’s ‘want to have
his freedom of action unhindered and his attention unimpeded’ [15:129]. The other is positive
face that is ‘the want of every member that his wants be desirable to at least some others’
[15:62]. In line with this theory, the speech act of complimenting can be referred to as a positive politeness strategy as the complimenter is linguistically acting to meet the complimentee’s
needs, desires and interests. It is generally accepted that the theory of face-saving view developed by Brown and Levinson focuses on the examination of an interlocutor’s face, where face
becomes a kind of self-image of the language user.
Methods
In order to answer the posed research questions, discourse analysis was selected as the most
appropriate research method since it uses naturalistic spoken samples for analysis. The data of
this study were collected through elicitation, i.e. the research participants were asked to complete the Discourse Completion Test (DCT), which comprised six situations. The participants
were instructed to provide dialogues they believed to be appropriate for the given academic
and social contextual situations. In order to ensure the authenticity of data, the dialogues were
recorded. This allowed the researchers to obtain the data close to naturalistic data as such conversations could have occurred in spontaneous speech.
The discourse analysis of the transcribed dialogues was carried out making use of predetermined analytical categories, i.e. the linguistic forms and their functions and interactional
strategies used when complimenting and responding to the compliments. The study was of a
qualitative nature as the obtained data were analysed descriptively.
Subjects
The research was conducted within the framework of the ERASMUS Intensive Programme
(IP) course Cross-Cultural Competence and Interaction, which took place in Riga in 2011. The
DCT also comprised questions about students’ background such as age, gender, and mother
tongue. They were also asked to evaluate their English language level and specify the time
spent in an English-speaking country.
The subjects were 30 English as a foreign language students majoring in the English language from different cultural backgrounds: Latvian, Lithuanian and Turkish. Twenty-three students were female and 7 were male. The average age was 20 years. Although the age of the
participants was identified in this study, it was not considered as a variable affecting the results.
The English language proficiency was a more important factor in the study. By their own estimates, their level ranged from intermediate to upper-intermediate, which coincided with the
authors’ observation. Most students reported that they had not spent much time in an Englishspeaking country, the longest period abroad having been a month.
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Procedure
Before doing the DCT, the students were asked to express their opinion as to complimenting cultures in their countries. They generally agreed that the Latvians and the Lithuanians, coming from low-context cultures, and the Turks, representing a high-context culture, used complimenting as a strategy to maintain social relations. In terms of compliment
responses, the Turks tended to accept the compliment, but the Latvians and the Lithuanians
tended to refuse the compliment to avoid self-praise. The discussion was followed by a
formal instruction on the forms and functions of the speech act of complimenting.
Next, the students were asked to fill in the DCT, the part dealing with personal background information. This was followed by six role-plays, which the students had to record.
One of the situations was as follows: ‘One of your friends meets you on your way to university. After greeting, your friend says: ”You look great and better than when I saw you
last time.” You reply:’ The situations varied in terms of such social factors as age, status,
and gender.
The discourse analysis was conducted in several stages. First, the discourse strategies
of complimenting and replying to compliments were identified. Second, particular instances of the phenomenon were collected, described and linguistic forms and functions and interactional strategies were commented on. The grammatical structures proposed by Manes
and Wolfson [16] were searched for: 1. Noun Phrase + is/look + (really) + Adjective, 2. I +
(really) + like/love + Noun Phrase, 3. Pronoun + is + (really) + Adjective + Noun Phrase,
and additional four examples: 4.You have such beautiful hair. 5. What a lovely baby you
have! 6. Isn’t your ring beautiful! 7. You (really) did a good job! [16:120-121].
The learners’ compliment responses were analysed using Chen’s [17] proposed classification of compliment responses into the accepting, returning, deflecting, and rejecting
types. Salient underlying organizational patterns of conversations were also identified.
Results and discussion
Having investigated the subjects’ interactional competence in non-native language
spoken discourse, it was observed that in the identified compliment-response adjacency
pairs, the second utterance was always a response to the first immediately following it.
Usually, when the first speaker allocated the next turn to the other speaker by verbal means,
the second speaker took the conversation floor. The moves were mutually constituted, and
a move usually took one or more utterances. The conversation below, which starts with a
greeting sequence, followed by a compliment-response sequence, exemplifies a symmetrical conversation, in which each party receives equal turns:
A: Hi, Jenifer.
B: Hi, Helen. How are you.
A: I’m fine, thanks, and you?
B: I’m great, thanks. I see you are ready for the party. Your dress is gorgeous!
A: Thanks. You look great, too!
Regarding the structures of the compliments, it could be observed that the clause types
used were largely declarative. The most typical patterns were: Noun Phrase + is/look +
Adjective, e.g. Your dress is gorgeous! Noun Phrase + is/look + really + Adjective, e.g.
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Your new haircut is really great. A variation of the type was the pattern: You+ look+ (so)
+Adjective, e.g. You look so handsome today./ Today you look really nice./,Oh, you look
very good today! Noun Phrase + is + (so) + Adjective, e.g. Your jacket is so smart.
Irrespective of the source culture, the pattern with the use of the second person pronoun
you, i.e. You+are+A+(very)+Noun Phrase, was widely spread, as in You are a very nice,
intelligent and smart girl. Some other patterns should be mentioned: I + (really) + like/love
+ Noun Phrase, e.g., I really like your dress. I also like your scarf.
Although selected less frequently, the following pattern was observed: Pronoun + is +
(really) + Adjective + Noun Phrase, e.g., This is a beautiful new dress!
Similar to Manes and Wolfson [16], additional types were identified; e.g., You have
such beautiful earrings today! You wrote this summary so well. You are so smart. I like the
way you express your thoughts.
Regarding the responses to compliments, the findings showed that most speakers, except for three cases, used the accepting strategy, varying from the learners accepting compliments merely by saying thank you to those who added Thank you very much, you are
very kind./ Thank you. It is kind of you. Rejecting compliments was observed rarely. For
example, in the following utterance Oh, no, I overslept, I feel horrible the interlocutor explained the reason why the interactants did not deserve the compliment. It was interesting
to note that although the Latvians and the Lithuanians use more direct linguistic forms in
their native languages, which might be interpreted as impolite by native speakers of English if transferred, there were not many instances of the use of no, which would be a typical
response to a compliment in the respective languages. In reply to a compliment about a
new dress, Well, I just got it was uttered, which was followed by It was pretty cheap, which
cannot really be classified as the linguistic strategy of rejecting but rather as the linguistic
strategy of downgrading. The following conversation turn shows that the compliment was
rejected:
A: When I am with you, I feel myself as a poet.
B: You are good at lying.
However, in the next turn, the female interactant accepted the male interactant’s compliment by expressing a token of appreciation and saying Thank you.
A: No, they are coming [sic] from my heart.
B: Thank you then.
More complicated forms, such as returning the compliments were observed, e.g. Thank
you. You are also dressed very well. Thank you, I think you are very smart too, and I also
like your scarf today. Thank you, it’s nice to hear such a thing.
The following response option, uttered by a Turkish speaker of English, Thank you sir.
You are the [sic] one in a million seems to be exaggerated in view of the situation given. In
this case, the impact of the source culture can be observed as it is known that people from
high-context cultures tend to use overstatements.
The deflecting strategy involves giving additional information about the attribute
praised, impersonalizing the complimentary force. A few cases of deflecting were observed, e.g., Thank you, these are my favourite ones! I bought them at a shop on Brivibas
street. Thank you. I was trying really hard.
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Some participants tended to question the truth value of the compliments, which can be
classified as questioning, e.g. in response to You are so clever, honey, the Turkish interactant
used a questioning technique Oh, really!, which was followed by reassurance Yes, you are,
followed by an acceptance strategy Thank you. The utterance Oh, really! might have been
intended as an exclamation, though. In the following example, a reverse order can be seen:
the compliment You look really nice was followed by an acceptance strategy Oh, thank you
and immediately afterwards by a questioning strategy Really?
The qualitative results showed that the majority of learners accepted the compliments
uttered and that all three groups shared the tendency to employ compliment responses. However, some differences were found in how the interactants formulated their responses.
The obtained data were interpreted across all contexts in which they were embedded by
looking at the effect of contextual variables. Since the learners were given situations, and they
had to act out conversations assuming the roles of the identified interlocutors, it was possible to
observe the impact of the contextual independent variables, that is, the type of compliment, e.g.
appearance, achievement, clothes, possession, as well as gender, role, age, the level of English,
and the source culture on the compliment exchanges. The interactants were expected to use appropriate complimenting expressions, considering the given situational factors. There were no
obvious discrepancies observed in terms of gender, role and age.
Before the study, it had been assumed that the three nationalities involved in the project
would tend to develop their own linguistic behaviour according to the linguistic and pragmatic conventions being accepted in their speech communities. It had been expected that
compliments might vary across non-native speakers due to different source culture, modes of
interacting, and the linguistic systems used; however, the differences were not that obvious.
However, to some extent, the Turkish EFL learners overused politeness, as it can be seen
in the following utterances: When you smile you touch my heart. Your eyes are like sunshine.
The interlocutor answered But I have brown eyes to the compliment, which shows that the
female interlocutor was quite skeptical and suspicious of the compliment offered, which in
its turn indicates that she represented a low-context culture. Another example is an indirect
speech act of complimenting. The first turns are greetings, followed by a witty utterance by a
male interlocutor, which in its turn is followed by a female’s utterance. The female does not
seem to understand the compliment and rejects it in the end.
A: Can I ask you something?
B: Yes, sure.
A: Did it hurt?
B: Hurt what?
A: When you fell out of heaven, of course.
B: Oh my God, you’re so cheesy, go learn some new lines.
Such situations as above can lead to a negative perlocutionary effect, that is, the interlocutor may not perceive that the speech act was accomplished as intended, thus creating a gap
between the intended illocutionary force, i.e., what learners intended to communicate and the
actual illocutionary force on the hearer, i.e., the result or effect the communication has on the
other person in that given context. This may lead to potential pragmatic failure.
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Considering the discussion above, we would like to claim that formal instruction concerning the use of complimenting strategies and social rules of language use can assist learners in communicating more appropriately with interlocutors outside the language classroom.
The evidence confirmed that the tutored learners produced a number of compliment-giving
structures and strategies and a variety of compliment responses. They often avoided the
rejection of a compliment, which is typical of both the Latvian and Lithuanian speakers of
English. The conducted class discussions encouraged the learners to consider various situational factors and compare the use of complimenting in the target culture with that of their
own culture.
Conclusions
The speech act of complimenting expresses certain cultural values; it functions with a
purpose to establish and maintain harmony and solidarity among interlocutors.
The qualitative research results have demonstrated that the interlocutors belonging to
the Latvian, Lithuanian and Turkish cultures can demonstrate well-developed interactional
competence in the use of the speech act of complimenting in terms of the employment of
the target language forms and functions in the English language. However, the interlocutors
belonging to the Turkish culture somewhat tend to develop their linguistic behavior in the
way to be perceived and judged according to the linguistic and pragmatic conventions that
are accepted in their own speech communities. Thus, it can be concluded that:
1) Successful planning and production of speech act utterances depend on the language
users’ linguistic competence, interactional competence and on their abilities to use the target
language in appropriate contexts.
2) Non-native language users’ interactional competence demonstrates the interactants’
skill to select speech act structures and strategies appropriately in a specified situational
context if a) the interlocutors’ cultural background is considered, b) their age, gender, social
class, occupation are taken into account and clearly determined.
3) The instruction in speech act production and perception occurring in the academic setting can contribute to raising the non-native learners’ pragmatic awareness, to the increase in
their linguistic and pragmatic output that can enhance their interactional competence.
4) Sociopragmatic information, i.e. about when it is appropriate to compliment someone
or to deflect/reject a compliment needs to be combined closely with practice in the accompanying relevant linguistic structures and interactional strategies for performing the compliment or responding to it, in order to ensure accuracy in performance.
5) The teaching of speech act of complimenting should involve both language and culture. The cultural background has an important impact on the target language use in communication.
Due to the small sample sizes, the results of this study should not be generalized beyond
the samples studied. It is recommended that future research include a larger set of samples
that may be more representative of the respective populations.
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ВТОРИЧНАЯ ИНОКУЛЬТУРИЗАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Статтю присвячено проблемам формування професійних інтеркультур як результату вторинної інокультуризації і аналізу особливостей мовного формату міжкультурного
спілкування. Розглядається роль перекладу як учасника міжкультурної комунікації.
Ключові слова: професійна інтеркультура, інокультуризація, первинна/вторинна
культура, дестандартизація.
Статья посвящена проблемам формирования профессиональных интеркультур в
результате вторичной инокультуризации и анализу особенностей языкового формата
межкультурного общения. Рассматривается роль перевода как участника межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: профессиональная интеркультура, инокультуризация, первичная/
вторичная культура, дестандартизация.
The article tackles the issues of manifestation of professional intercultures that result from
the processes of secondary enculturation and analyses linguistic features of the format used
for cross-cultural communication. It also looks into the role of translation as a participant
involved in cross-cultural communication.
Key words: professional interculture, enculturation, primary/secondary culture, destandardization.
В последние десятилетия лингвистическая литература уделяет большое внимание проблемам межкультурной коммуникации, а также психоментальных различий в межкультурном общении (В.И.����������������������������������������������������������������������
Заботкина, Е.С. Кубрякова, О.Г. Почепцов, Е.�������������������������
А.�����������������������
Селиванова, И.А. Стернин). Межкультурная коммуникация описывается как пункт пересечения контактирующих
культур. Линии пересечения культурных границ предположительно находятся там, где возникает дополнительный посредник. Таким посредником является перевод. Таким образом,
межкультурная коммуникация маркирует точки пересечения культур.
Участники межкультурной коммуникации традиционно рассматриваются как отправитель культуры-источника и реципиент культуры-получателя, а также дополнительно
посредник где-то между ними, обычно ближе к получающей культуре. В ситуациях,
осложнённых технической коммуникацией (как правило, посредством электронных
гаджетов), такая биполярная модель уступает место более сложной. А именно, группа
специалистов генерирует какой-либо текст и передаёт его широкому кругу реципиентов,
представляющих различные национальные культуры [3: 215]. Такая модель предполагает, что посредник является активным участником группы генераторов текста, причём
чаще всего это тот, кто использует свои специальные знания коммуникативных норм той
или иной культуры реципиента. При таком раскладе культура реципиента является лишь
© Пожидаева Н.П., 2013
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частью общей национальной культуры. Такая модель, тем не менее, не работает для воспроизведения текстов традиционной национальной культуры.
Таким образом, такую культуру-реципиент уместно называть специфическая локаль [4: 3], что следует понимать как некий социум, в котором совмещаются культурные, лингвистические и экономические параметры в целях получения взаимной выгоды.
Именно такие группы людей образуют профессиональные интеркультуры, которые возникают как результат пересечения культур в процессе вторичной инокультуризации, при
котором изучаются и интегрируются различные культуры. Вторичная инокультуризация
предполагает также интеграцию технических и организационных навыков, которые являются частью профессиональной культуры или культуры компании. Таким образом,
это позволяет представить интеркультуру как развитие первичной культуры специфической локали посредством первичной инокультуризации. Основной задачей таких социумов является налаживание коммуникации между представителями первичных культур.
Вторичная инокультуризация, тем не менее, не должна позиционироваться как простое
изучение второй первичной культуры. Украинец не может стать англичанином только
из-за того, что он изучил особенности английской культуры. Это сложный процесс приобретения знаний и навыков определённого профессионального сообщества, что в итоге
позволяет присоединиться к этому социуму.
Целью написания этой статьи является выявление основных направлений и перспектив развития нового современного формата английского языка в виде лингва франка в
рамках профессиональной интеркультуры, а также анализ некоторых его особенностей в
виде отклонений от норм стандартного английского языка.
Профессиональные интеркультуры высвечивают границы между национальными и
языковыми культурами посредством определённых точек пересечения, что ведёт к прерыванию коммуникации. Наиболее ярко выраженной неравномерностью коммуникации является перевод, который очень чётко отмечает пограничные точки соприкосновения культур. Иллюзией представляется то, что при переводе единственным весомым
различием между источником и выходным текстом может быть язык или культурные
предпочтения. Перевод является одним из способов обозначения границ культурной
самобытности.
Быть членом какой-либо профессиональной интеркультуры обозначает владеть
знаниями, по меньшей мере, о двух первичных культурах. Переводчики по определению есть члены интеркультур, причём их участие в первичной культуре не аннулируется. Любой профессионал, участвующий в межкультурной коммуникации, является членом профессиональной интеркультуры, причём не всегда они выполняют
роль посредников-переводчиков. Профессиональные интеркультуры обычно состоят
из людей различного происхождения, каждый из них вносит свои культурные знания и
опыт в дополнение к своим техническим навыкам. Именно различия в происхождении
и являются отличительной чертой, самобытностью профессиональной интеркультуры.
Билингвы также могут принадлежать к определённым профессиональным интеркультурам, т.к. они участвуют в межкультурной коммуникации посредством переключения кодов. Но именно специальные профессиональные навыки этих людей облегчают
сложность межкультурного общения.
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Относительная автономия профессиональных интеркультур помогает принимать
независимые решения в ходе межкультурной коммуникации. Таким образом, профессиональные группы не только высвечивают культурные различия, но и в определённой
мере влияют на степень восприятия таких культурных различий другими, первичными,
культурами. По роду своей деятельности переводчики обладают огромной силой влияния такого рода, особенно если речь идёт о скрытых формах влияния при письменном
переводе. Следует отметить, что при нарастании сложности межкультурного общения
растёт и влияние профессиональных интеркультур.
Технологическое развитие глобализующегося мира позволяет снизить технические
сложности межкультурной коммуникации до минимума. Тем самым объясняется возрастание её значимости на всех уровнях – от изучения языков до посредничества через
перевод. В то же время не стоит забывать о том, что наряду с расширяющимися потребностями общества в переводе растёт роль такой разновидности английского языка
как лингва франка, которым широко пользуются представители профессиональных
интеркультур.
Глобализация вносит свои коррективы в развитие профессиональных интеркультур
как хранителей определённых знаний общества. Целесообразно отметить, что именно
такие профессиональные сообщества лишены ярко выраженной национальной самобытности, а их автономный профессионализм стоит на первом месте [2: 18]. Объясняется
это принадлежностью членов таких групп к различным национальным и языковым первичным культурам. В интересах каждого профессионала повышение уровня знаний в
своей сфере деятельности, что достигается проще и быстрее, если абстрагироваться от
языковой самобытности. Благодаря такой относительно слабо выраженной индивидуальности профессиональные интеркультуры не стремятся к снижению уровня сложности межкультурной коммуникации.
С ростом глобализационных процессов возрастает потребность в мобильности капитала и труда. Тем не менее, перевод как участник межкультурной коммуникации служит
определённым ограничителем такой мобильности. В то время как некоторым политическим силам выгодно поддерживать иммобильность капитала, возникает противовес
таким силам, что приводит к развитию различных форм межкультурного общения, а
именно использованию международного языка общения, глобального языка, вспомогательного языка, наконец, лингва франка. В роли таких форм выступает английский
язык с его разновидностями: new Englishes, world Englishes, global English, English lingua
franca (ELF), English as international auxiliary language.
В интересах международного капитализма поддерживать ведущую роль перевода с
целью содействия укреплению культурных различий. В государственных интересах не
поддерживать развитие мобильности труда, т.к. это неизбежно приведёт к изменениям
территориальных принципов и будет подрывать принципы государственного контроля и
демократии [1: 23]. Таким образом, использование перевода в межкультурном общении
предопределено на политическом и государственном уровне.
Реальность же доказывает обратное: фактическое существование усреднённой формы английского языка, средства общения на межкультурном уровне, языковой разновидности, для которой не чужды процессы дестандартизации и гибридизации.
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Использование английского в качестве лингва франка подчёркивает высокую коммуникативную роль этого языка, что обеспечивает возможность общения между людьми
с разным уровнем языковой компетенции. Таким образом, успешность коммуникации
является более важным фактором, чем точность воспроизведения и копирование норм
стандартного английского языка.
Глобализационные и интеграционные процессы играют огромную роль в формировании единого культурного пространства с его общими ценностями, традициями и
языком. Английский язык приобретает роль международного вспомогательного языка не только благодаря экстралингвальным факторам, а в большей степени благодаря
языковым факторам. К языковым факторам, которые обеспечивают потенциальные
возможности английского лингва франка относятся языковые процессы и тенденции,
которые предопределяют закономерности и системный характер функционирования
инновативных единиц в этой разновидности английского языка. Результативными
процессами, которые отличают английский лингва франка от других разновидностей,
можно считать дестандартизацию (нарушение стандартов) и идиосинкретизацию
(стремление к самобытности).
Рассмотрим некоторые примеры того, как такие процессы работают на практике. Приведённые ниже выдержки из переписки представителей профессиональной интеркультуры, которые общаются без участия перевода, а при помощи английского лингва франка,
свидетельствуют о фактических нарушениях стандартов нормативного английского языка
(дестандартизация) и оформлении определённых характерных черт (идиосинкретизация),
присущих именно этой профессиональной интеркультуре с её подъязыком.
1. Dear Captain Tkachenko,
We are still waiting of your reply about below email. It seems as if the lube oil samples are
lost on the way to lab.
If you have not the shipping details, please take the lube oil samples again.
Many thanks and best regards,
Sevim Acan
2. Dear Ch. Eng. Pozhydayev,
Today we received the new signum analysis results, you will receive the results with the next
email. Can you tell me the reason, why you don’t take the samples.
Theses samples are overdue since July. Please let me know what the reason is of this
matter.
If you forget it, please take the samples immediately.
Many thanks and best regards,
Mrs. Sevim Acan
3. Dear Capt. Tkachenko /CEng Pozhydayev,
I’ve just learned from ZF (Maker of CPP/Gearbox) about a guarantee inspection of ZF
Equipment was carried out during vessel’s last call to Shanghai 10/09/10. Have I overseen
your mail, I can’t find any info from your side about this inspection.
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Kind regards
Siegfried Pelzetter
4. Dear Mr. Pelzetter,
Ch. Engineer Mieserov informed me about sterntube leakage and engine stuff make
this every week, but after your letter we find what was tighten wrong bolts. According your
information sterntube will tighten as soon as possible and will be under control.
Best regards Ch. Eng. I.Pozhydayev
Нет сомнений, что каждый из участников межкультурной коммуникации, будучи
членом одной общей профессиональной интеркультуры и имея разное происхождение,
стремится к достижению максимальной успешности общения, при этом упрощая до максимально возможной для прочтения степени тот формат языка, которым они пользуются. Другими словами, идиосинкретичными чертами английского лингва франка можно
назвать стремление к простоте, т.е. «нигилизм» по отношению к артиклям, сложным
временным формам, фразовым глаголам.
На волне глобализации и развития современных технологий английский подчинил
мир так, как это не удавалось ни одному языку в истории человечества. Специалисты
утверждают, что к англоязычному миру относится почти полтора миллиарда человек.
На английском как на неродном языке сегодня разговаривают в три раза больше тех, для
кого он родной. Английский уже сегодня является вторым языком для граждан Европейского Союза с населением почти 500 млн. Поскольку в основе глобальной модернизации
лежит научная революция, английский превратился в средство доступа к знаниям и стал
способом их распространения. Если глобальный английский начался с развития доминирующих Британской и Американской империй, то теперь он является основным языком
еще одной де-факто империи – Интернета.
C��������������������������������������������������������������������������������
егодня едва ли кто-то сможет отрицать, что глобальный английский – это политическая и культурная реальность XXI века.
В дальнейшем последствием глобализации непременно станет возрастающее смешение культур внутри государств. Не исключено, что сам управленческий аппарат государства и станет профессиональной интеркультурой в результате процессов вторичной
инокультуризации.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК 821.14.01
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Л.А. БУЛАХОВСЬКИЙ І ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:
(до походження укр. жевріти)
Аналізуючи проблематику походження дієслова укр. жевріти, авторка пропонує свою
етимологічну версію, у якій спирається, зокрема, і на думки акад. Булаховського.
Ключові слова: гніздо, етимологія, паронімія, семантика, слов’янські мови.
Анализируя проблематику происхождения глагола укр. жевріти, автор предлагает
свою этимологическую версию, в которой она опирается, среди прочего, и на мысли
акад. Булаховского.
Ключевые слова: гнездо, этимология, паронимия, семантика, славянские языки.
Analyzing the etymology of the Ukrainian verb жевріти, the author forwards her own
version of its origin, using, among other things, the views of Leonid Bulakhovs’kyj
Key words: word family, etymology, paronymy, semantics, Slavonic languages.
Багатобічна наукова спадщина академіка Булаховського зберігає своє значення для
численних дисциплін і спрямувань, що існують у межах сучасної науки про мову. Зокрема, це стосується і історико-етимологічного дослідження української лексики. У нашій
розвідці ми розглянемо питання про походження етимологічно неясного дієслова укр.
жевріти і спробуємо показати, як це питання можна розв'язати з урахуванням думок видатного українського мовознавця.
Дієслово укр. жевріти «догоряти без полум’я; тліти; слабо горіти, світитися; блимати;
виблискувати яскравим світлом, давати яскраве світло; (перен.) яскраво блищати, переважно виражаючи сильні почуття, переживання (про очі); світитися; покриватися рум’янцем;
червоніти; яскраво відбивати світло сонця або інших тіл; виділятися своїм яскравим червоним, жовтогарячим і т. ін. кольором; жаріти; існувати приховано, затаєно; тліти» (СУМ
II 518) належить до тих лексичних одиниць, які не лише не мають загальноприйнятої версії
свого походження, але й узагалі вважаються етимологічно не зовсім ясними. Так, автори
Етимологічного словника української мови у статті, присвяченій жевріти, подають такі
його українські варіанти: жеврітися, діал. жеврати, жеврети, жаврати, жавряти, зєрват і, крім того, розжеврити, розжеврений, розжеврілий (ЕСУМ II 191). Щодо етимології
цього реєстрового слова, то воно тут характеризується в такий спосіб: «не зовсім ясне, можливо, запозичене з якоїсь іншої слов’янської мови і фонетично видозмінене» (там само).
Тут же подаються його інші українські, а також й інослов’янські паралелі, серед яких укр.
© Черниш Т.О., 2013

134

жевриво, діал. жеврій «синє полум’я над тліючим вугіллям», слц. žeravie «щось розпечене», болг. діал. жерава «жар», схв. жèрава «жарина», жèравица «те саме», стсл. жерави~,
споріднені зі словом укр. жар. У статті також зазначається, що спроба Г.А.Ільїнського (Записки історико-філологічного відділу Української АН, ХХІІ-ХХІІІ) звести цю лексему до
кореня іє *geu̯er- не є переконливою.
Крім щойно згаданого діал. жеврій, у цьому ж словнику в окремій статті розглядається субстантив діал. жерій, який у свою чергу зіставляється з укр. діал. жерявий
«палючий» і кваліфікується як релікт давньої основи псл. *žer- (< *ger-) з кореневим е,
пов’язаної чергуванням голосних із gorěti «горіти», žarъ (< gērъ) «жар» і представленої
також чес., слц. žeravý і вже деякими поданими вище південнослов’янськими лексемами
(ЕСУМ II 194) (ширший перелік слов’янських атестацій з кореневим е див. у праці Ж.Ж.
Варбот [1: 72].
Ця точка зору щодо походження укр. жевріти збігається з позицією Л.А.Булаховського,
представленою в його праці «Історичний коментарій до української літературної мови»,
де ця лексема фігурує серед прикладів метатези, таких, як бондар, ведмідь, намисто і
под. [2: 271-272] (до речі, покликання на цю розвідку є єдиним у статті «жевріти» в
ЕСУМ). Л.А. Булаховський також розглядає жевріти в зіставленні практично з тими
самими інослов’янськими відповідниками, але при цьому зазначає, що «наголос слова
жевріти робить підозрілою його питомість на українському ґрунті» [там само: 272]. Про
метатезу (зокрема контактну) стосовно цього ж слова говорить у своїй праці «Історична
фонологія української мови» і Ю.В. Шевельов, згідно з яким цей різновид фонетичної
зміни найчастіше стосується скупчень двох сонорних (включно з v), пор. укр. жевріти і
слц. žeravieť [3: 947], яким відповідає псл. žervity [там само: 455]. Деінде в цій же праці її
автор зазначає, що голосний цього кореня може бути пов’язаним із рефлексом ь у позиції
перед голосним переднього ряду (псл. *žьrvěti; пор. жар із іншим голосним у чергуванні) [там само: 195].
Повертаючись до висвітлення жевріти в Етимологічному словнику української мови,
слід зауважити, що тут не згадано і про ґрунтовну й багату на фактичний матеріал публікацію А.Є. Супруна [4: 74-79], у якій зазначене дієслово жéвріти потрапляє в новий широкий контекст слов'янських паралелей; відповідна стаття в Етимологічному словнику
білоруської мови, що належить цьому ж авторові, відтворює цю його версію (ЭСБМ ІІІ
274). З одного боку, А.Є. Супрун тут наводить українсько-білоруські регіоналізми типу
жаврити, жавріети (перен.) «розмовляти, шуміти» і болг. діал. жавря се, джевря(м) се
«кривлятися», які у формальному відношенні відтворюють ту саму структуру жевр- /
жавр-, а з іншого, зіставляє укр. жéвріти із словами типу блр. діал. жýраць «пригоряти,
обвуглюватися», болг. діал. жýря «пекти, смажити, спалювати». Цей перелік варто доповнити рос. діал. (смолен.) разжуравить «розпалити» (Иванова 1969: 580). Можна припустити, що до слов'янських рефлексів цього типу належить і схв. жевра, зафіксоване
як слово з непевним значенням «знак, пляма, шрам»(?) (PCKHJ V 327) з ілюстрацією:
Владика Петр I био jе крупнога раста. Збораше дебело и на образ имаше жевру. Цей
опис підтверджують історичні дані, які свідчать про наявність шраму на обличчі царя.
З огляду на типовість семантичного зв'язку «знак, пляма, шрам» – «палити, пекти» у
слов'янських мовах можна вважати внутрішню форму цього субстантива прозорою.
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Наведені вище дієслова А.Є. Супрун пов'язує з вихідним іє. *geur- «горіти, палати».
Цікаво відзначити, що до кола рефлексів цього етимона він відносить і чеські вербативи
типу žířeti, žířiti, žírati «розжарюватися, горіти», що їх Ж.Ж. Варбот раніше оцінила як
рефлекси іє. *gu̯her- [1: 72]. Етимологізація чес. žířеti базується, зокрема, на фонетичному
критерії: ī довге є результатом монофтонгізації дифтонга eu > ū, що дав ī. Таким чином,
етимологія білорусько-болгарської ізоглоси жýраць – журя «палити, обвуглюватися»
проливає світло на словотвірну структуру укр. жéвріти, фонетично і семантично так
тісно пов'язаного з реконструйованим спільнослов'янським *žerěti «палати, горіти». У
зв'язку з цим підтверджується думка Ж.Ж.Варбот про те, що «кожен член етимологічного гнізда, будучи так чи інакше пов’язаним з іншими його членами, містить певну
інформацію про них» [там само: 71].
Повертаючись до витлумачення укр. жевріти в Етимологічному словнику української мови, відзначимо, що там бракує покликання ще на одну важливу працю. Маємо тут
на увазі нарис, присвячений семантиці і етимології жевріти, у книзі А.П.Непокупного
«Балтійські родичі слов’ян». Відповідальний редактор цієї праці О.М.Трубачов високо
оцінив її як першу на той час (1979 р.) спробу розглянути через призму мовних фактів
культурно-історичні зв’язки балтів і слов’ян [5: 4]. Науково-популярна за своїм жанровим характером, ця книга тим не менш містить надзвичайно багатий ретельно зібраний
і науково проаналізований матеріал, що становить серйозний інтерес і для фахівцівфілологів (там само). У відповідному підрозділі, почавши зі згадки про діалектне (Кіровоградщина) вживання цього слова для образного вираження значення «червоніти, стигнути (про вишні)», автор далі залучає до розгляду складного питання про походження
укр. жевріти «горіти без полум’я» балтійські паралелі із тією самою семантикою, споріднені з лит. žara «заграва, сяйво, зоря», лтс. zars «промінь» та укр. зоря: 1) лит. žėrėti,
žėruoti, žioruoti, а також žvyruoti ( тобто з двома приголосними, žv-, замість одного ž-); 2)
лтс. zvērot, zvirēt (і відповідно zv- замість z-) тощо. Автор стверджує, що «у світлі таких
фактів слово жевріти потрапляє одразу під дві ревізії: балто-слов’янську і слов’янську»
[там само: 97]. Так, із точки зору балто-слов’янських фонетичних відповідностей початковому литовському ž і латиському z повинно відповідати початкове українське з (як
у щойно наведених прикладах із «зорею»). Отже, якщо укр. жевріти справді є когнатом
наведених балтійських дієслів, то його початковою формою мало б бути зевріти. Що ж
стосується власне слов’янських кореляцій, то чергування на початку українських слів
не є, як висловився Анатолій Павлович, «законним». На підтвердження цієї своєї думки
він наводить низку прикладів із ареалу Полісся (деякі з яких мають посилання на Словник поліських говорів П.С.Лисенка, а деякі є польовими записами самого дослідника у
Чернігівській і Київській областях). Так, у Лисенка, поміж кількома формами, жаврат,
жаврать, жеврати, занотовано поодиноке дієслово зєврати «ледь горіти, жевріти» (Лисенко 1974: 72), а також: зеврат, зеврать «палати (про вогонь у печі)» (Дивись, як у печі
зеврає; дуже зеврає огонь), зевриво «заграва» (там само: 76, 83). Згідно з опитуванням
інформантів, слова зевріти (про вогонь), зевриво засвідчені в різних районах Чернігівщини. Отже, архаїчний ареал поліських говірок зберігає первісний фонетичний вигляд
аналізованого дієслова, натомість форма із початковим ж є пізнішою і виникла, як припускає Непокупний, під впливом дієслова жарити.
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Учений звертає також увагу на наявність губного в у складі кореня згаданих утворень, яке у Л.А.Булаховського та згаданій статті Етимологічного словника української
мови залишається без пояснень. Натомість А.П.Непокупний зазначає, що існування поширеного варіанта, як він висловлюється, «балтійського типу» (тобто з губним після
початкового ž- (žv-), z- (zv-) має атестації і у слов’янській лексиці (пор. старочес. zvěřinice
«ранішня зоря»), і саме це свідчить про його прадавню, балто-слов’янську ґенезу. Очевидно, уже на українському ґрунті відбулася метатеза звер- > зевр- (у поліських говорах)
> жевр- (деінде в діалектах і в літературній мові). Завершується ж цей сюжет згадкою,
що народно-поетичний вираз жевріють вишні відомий не лише на Кіровоградщині, але
й на Полтавщині і Житомирщині, натомість литовській мові він не відомий [5: 98].
Згадані вище балтійські слова традиційно розглядаються як такі, що походять від коренів
іє. *g’her-, *g’herә-, *g’hre- «світити, сяяти», звідки виводяться також слов’янські лексеми
типу укр. зір і зоря (ЕСУМ ІІ 278-280; Boryś 2005: 745; Fraenkel II: 1301; Smoczyński 2007:
774). Тим не менш, є підстави вважати, що при етимологізуванні укр. жевріти слід брати
до уваги можливість взаємодії двох різних коренів іє. *g’her- «світитися, сяяти, блищати»
і іє. *gu̯her- «горіти, палати» , а також і згрупованих довкола них історико-етимологічних
гнізд. Така взаємодія паронімічних, близьких за своєю матеріальною формою і семантично
пов’язаних етимонів може з необхідністю приводити до взаємопроникнення відповідних
гніздових угруповань і, як наслідок, до утворення перехідної, спільної для них лексичної «зони» [6; 7: 186-187, 247, 427] (проблему чинника паронімії у формуванні складу і
структури слов’янських гнізд спеціально розглядається нами в розвідці «Роль паронімії
у розвитку семантичної структури слов’янських історико-етимологічних гнізд із термічними коренями» [8]. Вивчення генези укр. жевріти має, отже, виходити з припущення
про можливість двоїстої генетичної належності цієї одиниці, тим більше, що паронімічна
близькість давніх коренів на одному хронологічному зрізі може бути відображенням їхньої
генетичної спорідненості на давнішому етапі.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЗАПРЕТА И НАЦИОНАЛЬНАЯ
СПЕЦИФИКА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ УСТНОМ ДИСКУРСЕ

В статті розглядаються питання прагматичної організації мовлення з позиції когнітивної лінгвістики. Подібні ментальні образи іллокутивних дій в різних мовах, які
формуються мовною просодією, виявляють національно-специфічні риси, що підтверджується при порівнянні просодії іллокутива характера заборони.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, прагматика мовлення, іллокутив, просодична структура, ветотив, концепт.
В статье рассматриваются вопросы прагматической организации речи с позиции когнитивной лингвистики. Сходные ментальные образы иллокутивных действий
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в разных языках, формируемые речевой просодией, обнаруживают национальноспецифические черты, что подтверждается при сопоставлении просодии иллокутива
запретительного свойства.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, прагматика речи, иллокутив, просодическая структура, ветотив, концепт.
The article deals with pragmatic organization of speech from the point of view of cognitive
linguistics. Similar mental forms of illocutionary acts in different languages, which are created
by the prosody of speech, disclose national-specific traits. It is confirmed through the comparison of speech prosody of prohibition illocutionary acts.
Key words: cognitive linguistics, illocutionary acts, prosody of speech, national-specific
traits, prohibition illocutionary acts, concept.
Исследование национально-специфических особенностей различных типов речевых
актов на уровне просодии обусловлено необходимостью выявления адекватных средств
межкультурной коммуникации, призванных обеспечить успешный процесс межнационального речевого взаимодействия. Специфика просодического компонента, представляющего собой неотъемлемую часть речевого акта, проявляется в возможности его
субъективной интерпретации как на уровне воспроизведения, так и его восприятия в
коммуникативном процессе. В ряде случаев эта особенность проявляется в межкультурном взаимодействии в связи с несходством просодических стереотипов, закреплённых в
сознании интерактантов, принадлежащих разным культурам.
Культура как многогранное понятие, определяющее в первую очередь форму бытия нации, пронизывает все сферы деятельности человека. Национальная специфика традиций отражена в культуре жилища, питания, одежды и т.д. Одной из сторон
проявления культуры является также межличностная коммуникация, позволяющая
судить о характере взаимоотношений индивидуумов в данном обществе. В первую
очередь это отражается на уровне просодии речи, по которой можно судить о тональности речи, свойственной конкретной ситуации. Знание и владение просодическими
нормами иноязычной культуры поможет, во-первых, верно распознавать намерение
говорящего, во-вторых, адекватно реагировать в процессе коммуникации на речевые
действия партнера, что позволит избежать коммуникативных сбоев. Национальнокультурная специфика коммуникативного общения может, например, накладывать
ограничения в использовании каких-то иллокуций в определенных экстралингвистических условиях одной культуры, в то время как другая культура таких ограничений
не имеет. В данном случае можно говорить о частичном национально обусловленном несходстве признаков концептуализации речевого поведения. Поэтому изучение
просодической формы отдельных иллокутивных актов в разных культурах представляется весьма актуальной задачей, поскольку просодия является составной частью
формирования концептов речевых актов.
«А концепты», по словам Е.С.Кубряковой и соавт., «будучи единицами когнитивных
структур, понимаются как оперативные содержательные единицы памяти, которые обеспечивают умение ориентироваться в постоянно изменяющемся мире путем подведения
информации под определенные выработанные обществом категории и классы» [1: 90].
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Процесс концептуализации объектов окружающего нас мира является одним из ключевых направлений исследований когнитивной лингвистики. В период развития указанного направления возникло достаточно большое количество определений понятия «концепт» (Арутюнова Н.Д., Бурвикова Н.Д., Верещагин Е.М. / Костомаров В.Г., Воркачев
С.Г., Залевская А.А., Карасик В.И. Красных В.В., Кубрякова Е.С., Попова З.Д., Степанов
Ю.С., Стернин И.А.). Специфика всех дефиниций заключается в том, что все они в той
или иной мере отражают сущность содержания термина, а их многообразие может объясняться сферой научных интересов их авторов[ 2 ]. Концептуализации подвергаются
отдельные объекты окружающего нас мира, речевые действия и т.д. Все это формирует
концептосферу индивидуума.
В современной языковедческой литературе уделено достаточно много внимания
концептуализации понятий, выражаемых лексически, морфологически и синтаксически
(Бабина Л.В. Беседина Н.А., Магировская О.В., Фурс Л.А. и др.) [ 3 ]. Однако до сих пор
роль просодических средств в концептуализации высказывания остается неясной. Концепт иллокутивного акта формируется комплексом признаков, которые воздействуют на
сознание слушающего симультанно, в результате чего соответствующий образ успешно
формируется говорящим и распознается слушающим в потоке речи. Элементами концептуализации являются не только лингвистические компоненты, но и экстралингвистические. Речевое поведение представляет собой процесс выбора варианта для построения
социально-корректного и уместного в данной ситуации высказывания, направленного на
получение целеполагаемого эффекта общения. Речевое поведение отражает «совокупность норм и традиций общения народа.» [ 4 ], оно, соответственно, национально окрашено и предполагает наличие определенных моделей общения. Интерактанты должны
отдавать себе отчет в каждом своем речевом действии, которое служит определенной,
известной говорящему цели.
В повседневном речевом общении коммуникативное действие не всегда соответствует коммуникативному намерению. Причиной этого, как правило, является недостаточная компетенция говорящего вследствие не слишком богатого коммуникативного опыта.
Обычно же у говорящего в его «арсенале» имеется достаточно моделей речевого общения, для того, чтобы избежать такого несоответствия. Именно коммуникативная стратегия предполагает выбор только пригодных для данной речевой ситуации моделей речевого поведения, иными словами, «коммуникативных схем» [5:113].
По мнению О.Д.Белецкой, выбор коммуникативных схем зависит от коммуникативной ситуации и характера отношений в соответствующей социальной среде, с одной стороны, и, с другой стороны, – от коммуникативных установок и эмоциональных состояний
самих языковых личностей [6:25]. При соблюдении данного условия в силу вступает так
называемый «коммуникативный кодекс» [7:78]. представляющий собой систему принципов, которые регулируют речевое поведение интерактантов во время коммуникативного
акта, базируясь на ряде категорий и критериев.
В рамках культуры общения выделяются определенные нормы взаимодействия. По
мнению И.А.Стернина общекультурные нормы речевого поведения характерны для всей
лингвокультурной общности и в значительной степени отражают принятые правила этикета вежливого общения . Они подразделяются на групповые и индивидуальные. Группо140

вые нормы отражают особенности общения, закреплённые культурой для определённых
профессиональных, гендерных, социальных и возрастных групп [4:9]. Есть особенности
речевого поведения мужчин, женщин, юристов, врачей, детей, родителей и т.д.
Индивидуальные нормы речевого поведения отражают внутреннюю культуру говорящего, а также его коммуникативный опыт и представляют собой личностное преломление общекультурных и ситуативных норм общения, существующих в сознании языковой личности.
Речевые действия сопровождаются специфическими психологическими и социальными процессами, наделяющими говорящего и адресата некоторыми правами и обязанностями. Из этого следует, что социальный статус человека является неотъемлемой
частью коммуникативной ситуации, характеризует говорящего и адресата и отношения
между ними и находит многообразное выражение в средствах и формах общения, т.е.
являются составной частью концептуализации речевого акта. Прагмалингвистический
аспект социального статуса позволяет осветить, прежде всего, отношения коммуникативного неравенства. Эти отношения часто бывают скрыты и выражаются косвенно,
либо невербальными средствами (человек, осознающий своё более высокое положение,
обычно ведёт себя более свободно, пользуется коммуникативной инициативой и пр.).
Одним из частотных речевых актов, появляющихся в процессе коммуникативного
общения, является запретительный иллокутив (ветотив). Именно в речевом акте запрещающего характера (отношения неравенства выражены в открытом виде. В самом
общем виде запрет определяется как выражение волеизъявления говорящего, направленное на предотвращение или прекращение деятельности адресата, что означает, что в
логической структуре запрета есть компонент воли. Запрет – это «непозволение» сделать
что-либо, что определяется общественно вредным, ненужным, недопустимым к применению, пользованию» [ 8:194 ].
Запреты возникают как ответ на «акты, нарушающие шаблоны должного (или желаемого, Е.Г.) поведения и противоречащие им. Запрещающими актами для говорящего
являются такие акты, которые, по его представлению, должны воспрепятствовать определенному действию партнера по интеракции в текущей или отдаленной перспективе.
Иллокутивы запрещающего свойства являются одной из разновидностей в системе
речевых актов всякого национального языка. Их использование в процессе интеракции
отражает иерархический характер сложившихся в момент речи взаимоотношений говорящих. Ограничения по статусу общающихся позволяют говорить о двух разновидностях речевого поведения – вертикальном (вышестоящий – нижестоящий) и горизонтальном (равный – равный). Таким образом, запрет относится к речевым актам с нисходящим
статусным вектором (от вышестоящего к нижестоящему). Граница между различными
типами подвижна, она может нарушаться. Именно в речевом акте запрещающего характера отношения неравенства выражены в открытом виде.
Концептуализация предполагает некий перечень элементов действия, на основании
которого сознание отражает конкретный концепт. Является ли, например, воспринимаемый иллокутив обычным констатирующим сообщением или прямой позитивной /
косвенной негативной оценкой. Так, Н.Решер выделяет пять дескриптивных элемента
действия:
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1. Субъект (кто совершил действие)
2. Тип акта (что совершено)
3. Модальность действия (как совершено)
а) способ совершения действия
б) средство
4. Контекст действия (в каком контексте совершено действие)
а) временной аспект (когда совершено)
б) пространственный аспект (где совершено)
в) условия совершения действия
5. Причины совершения действия
а) с какой целью совершено действие
б) в каком душевном состоянии находился говорящий [ 9:30 ].
Используя данную схему, для концептуализации речевых действий запрещающего
характера, можно получить следующие признаки исследуемого иллокутивного типа:
1. Субъект – индивидуум, обладающий в момент коммуникации юридическим, конвенциональным или ситуативно обусловленным правом запрещать.
2. Тип акта – запрещающее высказывание.
3. Способ и средство совершения действия – создание запрещающих иллокутивов,
выражаемых, как правило, строгим тоном, не допускающим иного толкования.
4. Контекст действия – запрет рождается под воздействием реакции на определенный
контекст и реализуется на фоне событий и действий других личностей и совершается по
определённым принципам, которые применимы в данной ситуации.
5. Причины и цель совершения действия – запрещение слушающему осуществить
определённое действие, так как то, что он предполагает совершить, расходится с намерениями говорящего либо является аномальным или недопустимым в данной ситуации.
С целью выявления просодических признаков запретительного иллокутива в немецком и русском языках был проведен соответствующий эксперимент, связанный с записью
на компьютер материала устных дискурсов двух языков, который после принятой процедуры обработки был подвергнут акустическому и математическому анализу. Анализ проводился по признакам частоты основного тона (ЧОТ), интенсивности и длительности,
воспринимаемых на слух, соответственно, как мелодика, громкость и долгота звучания.
Сопоставлению указанных признаков подвергались следующие показатели: среднее
значение иллокутивных актов, а также характеристики семи слогов – A,B,C,D,E,F,G, –
представляющих предтакт, ритмический корпус и затакт высказывания [ 10:78 ]. Эксперимент показал следующее:
1. ЧАСТОТА ОСНОВНОГО ТОНА
1. Средние фразовые значения запрещающего иллокутива в разных языках дают
основание говорить о них как дифференцированных по данному признаку, принадлежащих разным выборкам. Статистический критерий различий превышает минимальный
порог более чем в два раза.
2. Тональный диапазон немецкого директива превышает показатель русского в 1,4 раза.
В предтакте статистически значимо дифференцированы оба слога, хотя различия показателей оказались не очень существенными.
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В ритмическом корпусе различия ЧОТ выявлены в точках В и Г, причем показатели
признака разнятся убедительно.
Главноударный слог статистически значимых расхождений не обнаружил. Показатель тона дифференцирован в очень малой степени и занимает в обеих выборках
третий уровень.
Слоги затакта также различают данный иллокутив в двух языках. Однако относительные показатели признака ЧОТ и здесь разнятся не очень существенно, хотя статистически установленный порог различий достигнут.
3. Характер мелодических контуров и соотношение уровней релевантных слогов
обнаруживают некоторое сходство. Максимальные значения ЧОТ в обоих иллокутивах
приходятся на инициальный слог ритмического корпуса. Начиная с максимального значения, мелодика понижается до уровня разрядки в высказываниях запрета немецкого
языка. В речевых актах русского языка контур имеет волнообразный затухающий рисунок. Наблюдается некоторая мелодическая синхронность с переменой позиций слогов.
Подобная мелодическая синхронность осуществляется с разницей в слоговых тональных уровнях, которые выше в иллокутивах немецкого языка.
2. ИНТЕНСИВНОСТЬ
1. Средние фразовые уровни интенсивности позволяют дифференцировать сравниваемую пару иллокутивов запрещения по данному параметру. Критерий различий соответствует показателю 4, что в 1,7 раза выше минимального порога расхождений.
2. Диапазон интенсивности ветотива русского языка превышает значение немецкого
речевого акта в 5,4 раза.
3. Дифференциации на уровне зон сегментации представлены точками локализации
всех слогов, кроме точки начальной фазы ритмического корпуса. соответственно, смыслоразличительными являются предтакт, основная часть ритмического корпуса и затакт.
Статистическое подтверждение различий установлено в начальном слоге фонации. При
выявленном расхождении значений данные различия соответствуют 93 %. Аналогичное
соотношение установлено для слога, завершающего предтакт.
В ритмическом корпусе показатель различий названных слогов находится на уровне 90 %, что, по условиям эксперимента, является убедительным показателем различий
двух языков.
Аналогичная картина обнаружена в области затакта.
4. Движение фразовой интенсивности показывает, что оба иллокутивных акта значительно различаются по форме изменения изучаемого признака. Немецкий запрет исполняется, как правило, без значительных перепадов громкости, в то время как в русском
языке манифестация данного вида речевого действия сопровождается контрастными повышениями и понижениями воспринимаемого признака.
ВЫВОДЫ. Немецкий и русский ветотивы дифференцированы среднефразовым
уровнем громкости, а также показателями признака всех трех зон сегментации. Причем немецкий запрещающий иллокутив более ровный по громкости, которая развивается
преимущественно во втором уровне интенсивности.
В русском языке интенсивность манифестации запрета колеблется в пределах всех
пяти уровней и имеет изломанный контур.
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3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
1. Различия немецкой и русской звуковых манифестаций ветотива по параметру
среднефразовой длительности подтверждаются статистически с достаточно высокой
степенью вероятности (более 90%).
2. На слоговом уровне различия установлены в шести точках из семи, дифференциаций не отмечено лишь в точке Г – слоге, предшествующем главноударному. Длительность слогов запрещающего речевого акта русского языка преобладает в начальной
фазе фонации, в точках А, Б и В. В точках Д, Е и Ж (часть каденции и финал фонации)
доминирует долгота немецких иллокутивов.
3. Анализ характера распределения длительности в релевантных слогах показывает,
что в повышении и понижении долготы контрастных слогов между иллокутивами отмечается близкая синхронность, в обоих случаях рисунки имеют трехвершинный контур с
повышением признака в точках В, Д и Ж.
4. Прямые корреляции ЧОТ и интенсивности немецких ветотивах сконцентрированы
в точках А,В и Е., в русских соответствующих иллокутивах они наблюдаются в слогах,
обозначенных точками А, Е, Ж .
Корреляции ЧОТ и длительности русских запрещающих высказываний выявлены в
точках А и В, в немецких – лишь в точке В.
Длительность и интенсивность коррелируют в русском языке в точках А и В, в немецких иллокутивах – это точка Ж.
ВЫВОДЫ. Сопоставляемые иллокутивные типы относятся к разным выборкам, на
основании чего можно сделать вывод об их различных формах реализации.
По тону русский ветотив более однородный, немецкий отличается тональным многообразием, что можно объяснить, вероятно, стремлением немецких носителей языка четкого фиксирования внимания говорящего на основных смысловых точках.
Громкость, напротив, отмечена как более повышенная в запретах русского языка, что
дает основание отнести данный фактор к компоненту усиления воздействия на слушающего, снимающего возможные возражения / или неисполнения со стороны слушающего.
В немецком языке исследуемые иллокутивные акты отличает довольно низкий стабильный уровень громкости, что указывает на ограниченную роль громкости как фактор
усиления воздействия запретительного высказывания на слушающего.
Таким образом, сравнивая две культуры исполнения запретительных полномочий,
можно обнаружить, что доминирующим фактором воздействия на подчиненного в немецком языковом ареале является тон, а именно, его плавное понижение с верхних регистров на нижние.
В русском языковом ареале в большей степени значение придается громкости, посредством которой говорящий старается воздействовать на субъекта, стоящего рангом ниже.
Общие выводы: Концептуализация ветотивного иллокутива происходит в двух языках
на основании лингвистических и экстралингвистических признаков. Экстралингвистические признаки могут совпадать в обоих языках. Расхождения между языками в формировании одного и того же концепта отражаются на уровне просодической манифестации.
Для немецкого языкового ареала более релевантным фактором формирования концепта
запрета является мелодический фактор. В русскоязычной культуре больший вес в кон144

цептуализации запрета имеет фактор громкости. Перенос национально-специфических
черт культуры коммуникации из одного языка в другой может способствовать возникновению сбоев в коммуникации
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ИНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СЛОВА
Ideas and emotions charasteristic for the recent past hale a great impact on the present day
of man. At the time of pierestroika and post-pierestroika trough words we can see a renaissance of
spirituality and a more or less successful return to religions beliefs. This current of inner human
needs is destyoyed by ruthless market rulet and, today, the Russians en masse have forgotten about
spiritual dilemmas, giving in the magic of money.
Key words: ritual public discourse, computer era, Internet, blogosphere, lookong for one’s own
niche, democratic indoctrination, mythologization of reality, renaissance of spirutuality, road to the
sanctuary, sanctuary-symbol of spirituality, predatory market, Russian democracy, self-identification, existencial questions, between the sacred and the profane, unlimited power of money.
Исследование русского языка советской эпохи по понятным причинам было, можно
сказать, недоступно на протяжении многих десятилетий, тем более – инокультурным поискам. Публицистический дискурс тех времен имел сугубо ритуальный характер, предлагая имплицитные знания лишь о его создателях и покровителях.
Сегодня мы живем в информационную эпоху, питаемую интернетом и блогосферой.
Однако кажется неоправданным отречение от потенциала бумажной публицистики, когда после десятилетий информационной засухи, может быть особенно для нас, иностранных исследователей, советская еще публицистика поздних 80-х по поздние 90-е (и не
только!) стала и новооткрытием, но и пульсирующим источником знаний равно о настоящем, как о прошлом. И если тогда слышен был голос порицания, касающийся манкуртизации социума, то также с высот второго десятилетия XXI века , полезно понимать
необходимость все-таки беречь память, хотя бы о недавнем прошлом, которое во многом
предопределяет поведенческие стандарты дня насущного. Тем более, что прошлое не
является таковым для человеческого сознания. Посредством языка выражаются идеи и
эмоции уходящих и ушедших поколений, храня их живое дыхание. Это дыхание, этот
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пульс времени можно прекрасно ощутить, изучая прецедентный для инокультурного исследователя русский публицистический дискурс. Его семантическая ткань воспринимается изначально как джунгли смыслов. Однако в подобной ситуации активизируются
эмоции, живая заинтересованность новым, неизведанным, труднопостижимым. Начинается практически нескончаемый процесс одоления этих джунглий, которому сопутствует
радость познания.
В первые перестроечные годы наблюдаются вербальные проявления «застенчивой смелости», но и сугубо хаотические, можно сказать, – беспомощные, поиски возможности отыскать свою нишу. Процветают освобожденные с привязи разномыслие
и многословие. Публицисты соревнуются в оригинальности слога и силе безжалостно
критического переосмысления советского прошлого. Этот процесс демократической индоктринации сопровождается наивным часто восхвалением монархического периода в
жизни России, а также мифологизацией демократического, потом и рыночного мироустройства. Кстати такое положение вполне соответствует пониманию мифа как особого
состояния сознания, исторически и культурно обусловленного [5: 27; 7].
Следует отметить, что то ли инстинктивно, то ли сознательно, россияне ищут свое
признание в ренессансе духовности, которая также начинается со слов. Раздаются исполненные эйфории голоса воодушевленных новой верой-надеждой. Например: Дожили! С
политических трибун зазвучали долгожданные слова: духовный мир, духовная культура,
духовность – Юн 88, нр 96. Проснувшаяся, желаемая духовность ассоциируется с дорогой к Храму, которая есть извечное пространство морального беспокойствия и этических
выборов. Богатая метафорика храма возникает также благодаря знаменитой кинокартине
Абуладзе, Покаяние, в которой красной нитью проходит проблематика храма как символа духовности. Продолжение мы находим в нашумевшем эссе И. Клямкина [ 1 ]. И
хотя обращенность человека в веру-религию, понимаемых как универсальная идея добра
извечна, то дорога к Храму, особенно обратна, для многих просто неодолима. Это подтверждается обилием антропонимов-неологизмов, а также неосемантизмов. Примеры:
свеже-, мало-, не-так-верующие, церковные приспособленцы, фундаменталисты, т.е. –
жандармы во Христе [3 (45: 65)].
Публицистический дискурс российского безвременья уведомляет, что в советском
человеке (особый вопрос, в каком масштабе) просыпается осознанность духовной ереси,
насажденной некогда воинствующими безбожниками, просыпается и уверенность в том,
что внутреннее личностное возрождение торит дорогу в общечеловеческую западную
цивилизацию тоже порочную, но все-таки, по убеждению многих, далекую от полного
аксиологического релятивизма.
Просыпается уверенность, что советскость есть схизма, которая долгие десятилетия
провозглашалась как норма, как идеал. Она же взрыхлила почву для актуализации труднейших экзистенциальных вопросов: кто мы? что делать? Как жить ?что с нами происходит? И рефлексия: Неизбывная надежда русского человека, из века в век ждущего
ответа на вопрос: что делать? Вместе с недоумеваемым толстовским: так что же нам
делать? – ЛГ, 23.7.08. Следует добавить, что тоску по ренессансе духовности выражает
хотя бы тиражирование метафорических конструкций типа: откупоренный вакуум российской духовности, духовное возрождение, духовная пища, перестройка душ, духовное
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раскрепощение, духовная чистота. Бездуховность же ассоциируется для многих в те же
девяностые годы с советскостью, и это подтверждается метафорами типа: духовное убожество, духовный беспредел, духовное разрушение жестокостью, причем этот сюжет
довольно константен: к концу 2008 года обнаруживается в социуме острая душевная
недостаточность (нам чужда боль другого человека) – АиФ, 5.11.08.
Как обычно, слово обличает истину о человеке и о его тайнах. В данном случае мы
осознаем масштабность внутреннего беспокойствия, полнейшей духовной растерянности. Именно в подобной ситуации самыми натуральными можно считать попытки вернуться к забытой и оплёванной конфессии. Ощущая в перестроечное время фантомную
боль после ее ампутирования, россияне по-разному, но как правило, наощупь, ищут
спасение от мертвящего нигилизма в традиции православного вероисповедания. Можно догадываться и о других причинах религиозного бума девяностых; наблюдается следование моде, конъюнктурность, но и внутренняя опустошенность после болезненного
расставания с «коммунистической религией». Зависимость от насаждаемой моды на
религиозность хорошо определяет часто цитируемый бон мот Ионеско: Мне кажется,
что я верю, не веря, что я верю. Коньюнктурный «религиозный менталитет» прекрасно
определяет В. Шохина, травестируя Достоевского: Если Бог есть, то все дозволено – НГ,
11.12.93. И о демократах – конъюнктурщиках: лицемерно примкнувшие волосатой грудью к лону Церкви – НГ, 20.2.93.
Суммируя сюжет духовности-религиозности, полезно сослаться на слова атеистки,
Р.Казаковой: Не надоор Боге на всех перекрестках. Не надо к Богу, как прежде к коммунизму – хором и в ногу – Гол 93, нр 4. В унисон звучат голоса о толерантности, провозглашаемой вдруг как сверхценность: Во что бы мы ни верили (...), куда священнее
правило общежития: уважение друг к другу. Ни одной группе верующих не отнимать
храм у других – Ех, 10.2.93.
Проникнутые смирением и растерянностью поиски дороги к с в о е м у храму, проходящие в первые перестроечные годы, становятся со временем лишними. Духовный
ренессанс и не поспевает, и не вписывается в хищническую «рыночную мораль». Рыночный эксперимент проходит в ауре обильной мифологизации, а новые надежды оказываются неоправданными, что выражаются нетривиально оксиморонами: центрально
регулируемая рыночная экономика – Ог 89, нр 50; планово-рыночная экономика – Иск
кино 1990, нр 8; социально регулируемый рынок – Журн 91, нр 3.
Итак, светлое рыночное будущее озаряет лишь избранных. Фантомы и призраки заменены ужасающей для т.н. массового человека реальностью. Рыночная голгофа российского человека, не-бизнесмена, определяется такими, например, контекстами: рыночная мафиознотусовочная конъюнктура – НГ, 16.1.93; золотушный рынок – НГ, 20.4.93, перифрастическое
восклицание: Этот стон у нас рынком зовется! – МН, 15.5.93, а как аккорд констатация
Д.Медведева: Наша теперешняя экономика переняла у советской самый тяжелый порок –
она в значительной степени игнорирует потребности человека – АиФ 09, нр 38.
Демократия; для русских слово-лозунг, слово-отмычка. В конце 1991 года гсподствует уверенность в безальтернативном статусе мирного демократического развития
страны. Подчеркивается, особенно претендующими на власть, необратимость демократических процессов, а также обязанность защищать демократию. В те годы – это
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не столько расхожий лозунг, сколько олицетворение народных чаяний и налдежд, без которых отмирает душа, также коллективная. Лексика, которую используют публицисты,
продолжает выступать в магической функции: слова умоляют, заглушают и камуфлируют факты, заодно мифологизируя действительность, а также определяя новые границы
табу. «демократический лексико-семантический набор средств выражения» выявляет
разнообразие видения и понимания действительности. Есть и попытки рационально
обосновать системные меандры, есть экскурсы в поисках мировых аналогий происходящему землетрясению, есть желание осмыслить российскую демократию с приведением
советских мифологем ит.п., ит.д. Несколько экземплификаций иронического и метафорического характера: самая передовая демократия мира – НГ, 10.4.94; демократическое
безвременье – МН, 30.8.94; мимикрия псевдодемократии – АиФ, 20.10.94. И более широкие контексты: В демократических странах, которые служат нам эталоном, власть
обязана соблюдать законы (...) то, чего в России не было, нет и не будет – МН, 15.4.94;
Не получается пока норимальный переход от чудовищного тоталитарного ленинскосталинско-брежневсеого государства к нормальному демократическому обществу – НГ,
3.2.94. И чувство отчуждения выражено перифрастически: У нас сейчас эксперимент по
строительству капитализма в одной отдельно взятой, забытой на обочине , стране –
Пр, 11.2.94. Или: Мы находимся в демократическом раже – Соврем.драм. 1998, нр 3. Наблюдаются также ростки националистической картины мира: Государственный строй
России должен быть основан на ментальности нации (...). К чужому, даже самому замечательному опыту, нуно относиться критически – ЛГ, 17.6.95.
Знаки разочарованности и безверья мы находим, анализируя одно из многочисленных
высказываний инвективно-страдальческого характера: В конце всех революций к власти
приходит сволочь, которая отличается специфическим способом поведения: обычно она
не идет ни вперед, ни назад, но как бы ползает. Ползая же, она имеет склонность менять направление своего движения; она может обогнать будущее, сдавить его в крепких объятиях, и уползти обратно в прошлое – ЛГ, 14.8.99. И еще одна из адекватных,
как можно судить, оценок рыночного миропорядка: Под влиянием безудержной гонки за
богатством (...) порвалась нить национальной солидарности, исчез общий гражданский
интерес, разошлись по разным иконостасам духовные ценности. Каждый живет, молится, и мечтает по-своему: власть, бизнес, чиновничество, народ – АиФ, 5.11.09.
Постоянность внутреннего метания человека, оказавшегося в вакууме, заставляет
продолжать труднейшие поиски самоидентификации. После фестиваля восхвалений западного миропорядка, в начале XXI века можно заметить поиски ответа на труднейший
вопрос: кто мы?! Одно из характерных мнений: Российская цивилизация имеет европейские и азиатские черты. По культуре она, бесспорно, европейская, а по своему обществу,
традиционному, архаическому – азиатская с резкой социальной поляризацией, пассивностью населения, ролью государства – ЛГ, 2008, нр 30. Полезно помнить, что находясь на
пути к неизведанному, свободный человек вынужден, однако, совершать труднейшие выборы. С его «освобожденной свободой» связаны два извечных вопроса: свобода от чего,
и для чего? [6 ]. Кстати, эту диллему объясняется часто российскими публицистами с
привлечением мнения Маккиавелли: Развращенному народу, обретшему свободу, крайне
трудно остаться свободным – НГ, 30.4.94. Не менее четкое современное философское
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суждение М. Мамардашвили: Нельзя человека освободить извне. Люди отпущены на
свободу лишь вольноотпущенники – МН, 1.5.94. Именно вольеоотпущенники не могут
найти свою нишу, свои кисельные берега, свой город Китеж, а выбор у тех, кто оказался
в дырявой лодке небольшой. Можно лишь спасаться или тонуть. В первом случае надо
вычерпывать воду, а это трудно. Во втором, чтобы долго не мучиться – раскачать
утлое судно, пока оно не перевернется – АиФ, 9.9.98.
Неимоверное разнообразие сюжетов, а значит и языковых средств не только описания, но и оценки сложнейшей действительности, требует отдельных монографических
трудов, которых и в польском научном мире – немало. Узкие рамки данного высказывания не позволяют провести концептуализацию отобранного материала, который заключает в себе фрагменты ментального лексикона – отражения ментальных репрезентаций.
Тем не менее, попытаемся как-то резюмировать вышепредставленные рассуждения.
• В русском публицистическом дискурсе прошлых лет повсеместно применяется
концепт миф как классификатор не только советского, но и нового мироустройства.
Кстати, он, действительно есть испробованный инструментарий равно обличения,
как и возвеличивания [5; 7] .
• Сегодня уже неактуальна жажда постичь духовность отображена в наличии новых
словосочетаний и фразеологизмов, обычно метафорического характера, о чем
подробно говортится в другом месте [ 4 ].
• После внедрения рыночной экономики россияне опять переживают убежденность
в существовании единственно правильного, на этот раз – рыночного, учения. Со
временем, изобилующим «неприглядными» событиями, исчезает вера, что жить
станет лучше, жить станет веселей.
• «Синдром несвершений» приводит т.н. массового человека к шоковому состоянию.
Созревает уверенность в необходимости одолеть труднейший , самостоятельный
путь к своей, к личной Итаке.
• Каким-то странным образом духовно-религиозные поиски смысла жизни уживаются
в российском менталитете с агрессивностью, подспудным апофеозом насилия и
культивированием нетолерантности.
• В национальном менталитете наступили, пожалуй, некоторые сдвиги; проснулась
уверенность во многоликости мира, возникает осознание, что единица вовсе не ноль,
и вовсе не вздор. Однако по большому счету, новая ситуация открывает еще один
извилистый путь беспомощных поисков своей личной правды, а также своего места
под солнцем в жестоких капиталистических условиях.
• Отпущен на свободу советский человек оказался очередной раз посреди крайностей.
Он переживает распятие между очарованием вновь открытым сакрум и пленением
мощными силами безжалостного рыночного профанум, которое плавно переходит в
абсолютную власть денежного мешка.
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Усилительное значение, наряду с выделительно-ограничительным, – одно из основных в языке. В древнерусском языке оно выражалось частицами же, ведь, даже, и, да,
ну, вот, ни, бо.
История изучения частиц, в том числе и усилительных, насчитывает несколько столетий, однако в отдельную категорию они были выделены лишь в конце XIX века. Составители первых грамматик Лаврентий Зизаний и Мелетий Смотрицкий относили усилительные частицы к наречиям [1; 2], М.В. Ломоносов – к условным союзам[3], А.А.
Барсов, – к «сопрягательным, противительным и винословным союзам» [4 : 151], А.А.
Шахматов – к союзам и «глагольным наречиям» [5].
А.М. Пешковский, соглашаясь с термином «частица», тем не менее, не выделял их
в отдельный разряд. Усилительные частицы он включает в группу усилительных, или
выделительных слов[6].
В.В. Виноградов выделил группу усилительных, или выделительно-ограничительных
частиц, к которой относил и, даже и, только, лишь, хоть, ведь, а, да, же, единственно, исключительно, решительно, положительно, определенно, просто и др[7]; Е.М.
Галкина-Федорук включила усилительные частицы в «подразряд» эмоциональных и экспрессивных частиц, выражающих оттенки эмоциональных значений[8]; А.Н. Гвоздев к
усилительным относил частицы, «подчеркивающие слово, на которое падает фразовое
ударение»: -то, же, ни, и; даже, прямо, просто, это, именно, уж» [9].
В «Русской грамматике» описывается большая группа частиц, «подчеркивающих
(усиливающих, акцентирующих) сообщение или какую-то его часть: благо, будто, было
б, ведь, вот всего, едва ли не, еще, же, и, и есть, лишь, неужели, никак, ну, ну уж,
прямо, только, уж, что за, что ни (на) есть и др.» [10]
Усилительные частицы часто выполняли функции, близкие к союзным: «Самая усилительность их, по существу дела, сближает их с союзами: всякое усиление выступает
всегда на фоне чего-то неусиленного, а этот фон дается (или предполагается) в предыдущей речи» [7 : 522-523]
Наиболее интересны в этом отношении ведь, бо и же.
В словарных статьях ведь и же квалифицируются следующим образом: ведь – как
союз, употребляющийся в уступительных предложениях, в предложениях, служащих
обоснованием или подкреплением мысли, высказанной в первом предложении, открывающий главное предложение после условного, и как усилительная частица [11; 12; 13;
14]; же – как союз противительный, сопоставительно-противительный и присоединительный, а также усилительная и отождествительная частица [13; 14; 15; 16].
Частица бо в современном русском языке не употребляется, поэтому ее описание
приводится только по Словарю русского языка XI-XVII вв. [18]:
1.Союз, в значении так как, потому что, ибо.
2.Частица усилительная, в значении же, ведь.
Эти слова соединяют высказывания, содержащие информацию о событиях, явлениях, находящихся в каких-то отношениях друг с другом: сопоставления, противопоставления и т.п. Так, же обычно связывает текстовые фрагменты, имеющие ассоциативные,
функциональные, причинно-следственные, условно-следственные и другие связи.
Исследование контекстов употреблений лексемы позволило выявить следующие
основные сферы ее проявления:
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I. Частица выполняет сопоставительную функцию и семантически сближается с союзами а, но, иногда – и, причем могут сопоставляться:
а) предметы:
(1) <…> бhсъ в Филиппh вздивьял и начал кричать, и вопит(ь), и чепь ломат(ь), бhсяс(ь).
На всhх дамашних ужас нападе, и голъка бысть велика зhло. Аз же без испра||вления приступил к нему, хотя ево укротить, но бысть не по-прежнему (АЖит, с. 65);
б) события:
(2) <…> у нас в Соловецком м(о)н(а)стырh с(вя)тии о(т)цы и братия начаша тужити
и плакати горко <…> Паче же всhх прежреченный Мартирий-с(вя)щенноинокъ обливашеся горкими многими слезами <…> (ЕЖит, с. 82).
в) некое потенциальное множество и единичный элемент:
(3) «Ковчег же еще не совершенъ, времени на дhло надобе 40 лhтъ. Не стерпh ярость
г(о)с(по)дня до урочныхъ лhтъ, посла анг(е)ла своего к Ною, да совершитъ ковчегъ.
Анг(е)лъ же г(о)с(по)д(е)нъ в три дни совершилъ (АСоб, с. 108).
Же может маркировать следующие виды сопоставительных отношений между соотносимыми текстовыми фрагментами:
1. Отношения противопоставления. Так, в примере (3) содержатся три пары соотносимых единиц:
а) обстоятельственные группы – «временное» противопоставление (40 лhтъ и три дни);
б) именные группы, первая из которых не выражена эксплицитно (строители ковчега
и анг(е)лъ);
в) предикативные единицы (не совершенъ и совершилъ).
2. Частица-союз же связывает высказывания, не противопоставленные друг другу, а
представляющие линейно следующие во временной последовательности события, действия, т.е. выполняет функцию сопоставительно-противительного союза а:
(4) И въскочилъ ко мнh в кhлию бhс, яко злой и лютой разбойникъ, и ухватилъ мене
за горло, и нача давить. Аз же, грhшный, завопhлъ к’ б(огороди)це сице: «Б(огороди)ца,
б(огороди)ца, помози ми!». Он же и изчез, и не вhм, камо дhлъся. Аз же о семъ прославих
Хр(ис)та-б(о)га || и б(огороди)цу <…> (ЕЖит, с. 119).
3. Высказывание с же не противоречит соотносимому с ним, а наоборот, развивает
логику ситуации:
(5) И рече ми старецъ: «Иди, о(т)че, Х(ристо)с с тобою <…>». И бл(а)г(о)с(ло)ви мя в
кhлию ити. Аз же со бл(аго)с(ло)вениемъ старцевым идох в кhлию ту, идhже бhсъ живет
(ЕЖит, с. 83).
4. Частица вводит высказывания, подтверждающие истинность предшествующей
информации, точки зрения говорящего, правильность принятого решения, обосновывающие настоятельность просьбы, и т.д. (синонимична ведь, в древнерусском языке – бо).
(6) Вотъ вам <…> предлагаю житие свое <…>. Ав’ва Дарофей описалъ же свое житие уч(е)никам своимъ, понуждая ихъ на таяжде <…>; И я такожде <…> сказываю вамъ
дhемая мною <…> (АОбращ, с. 11).
3. Же вводит предложения, которые задают временную рамку предыдущей пропозиции, причем же может оформлять как придаточное, так и главное предложение, а также
располагаться в обеих частях:
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(7) Егда же изгнанъ бысть Адам, вся тварь вознегодова на преступника (АСоб, с. 105);
(8) И егда нача в м(о)н(а)ст(ы)рh к заутрени бл(а)говhстити, старецъ же скоро воста и прижався ко оградицh м(о)н(а)ст(ы)рской, моляшеся с вhрою сердечною, теплою
прилhжно (ЕЖит, с. 120);
(9) Егда же аз прибрел к Москвh к д(у)х(о)внику ц(а)р(е)ву, протопопу Стефану, и к
другому протопопу, к Неронову Ивану, они же обо мнh ц(а)рю известиша, и с тhхъ мhстъ
г(осу)д(а)рь меня знать почал (АЖит, с. 20).
Веть и бо употреблялись значительно реже. Выражая причинно-следственные отношения, они в то же время выполняли следующие функции:
1) сохраняли собственно усилительное и выделительное значения, актуализируя значение принадлежности: (10) Не дивно бы ми было, о(т)че с(вя)тый, аще бы ми послал
б(о)гъ оленя, или соболя, или лисицу драгую, или ин звhрь: то бо их дом и жилище.
(ЕЖит, с. 115);
2) вносили значение количественной или качественной характеристики объекта: (11)
<...> в лотку сhдше, <...>, поехали, ничево не бояс(ь). А во иную су пору и боялис(ь),
человhцы бо есмы <...> (АЖит, с. 41);
3) вводили предложение, поясняющее мысль, содержащуюся в предыдущей части
высказывания: (12) Писано моею грhшною рукою сколко Богъ далъ; лучше того не умhю.
Глупъ вhдь я горазно, – такъ, человhку ни к чему негодно <...> (АЧел, с. 932).
Кроме того, веть может вводить контраргументацию: в этом случае части предложения связывают отношения противопоставления, возможно, даже взаимоисключения:
(13) За что ты, с(ы)не б(о)жий, попустил таково бол(ь)но убит(ь)-тово меня? Я веть
за вдовы твои сталъ! (АЖит, с. 30).
Семантическая абстрактность частиц, нашедшая отражение в словарных статьях, объясняет максимальную зависимость их смысловой интерпретации от контекста. В то же
время, даже выполняя союзную функцию, частица, как правило, ориентирована на некий
фокус предложения, акцентируя внимание на каком-либо компоненте высказывания.
Сходство выполняемых функций все же не позволяет сделать вывод о тождественности союзов функций же и ведь. Наиболее четко различия между ними проявляются,
когда речь идет о необходимости выбора в условиях конфликтных мнений, т.е. об аргументативной функции [19].
Же обычно вводит аргумент А в пользу модификации введенного ранее В и гораздо реже
используется для поддержания В. Ведь, наоборот, чаще вводит аргумент в пользу В. Ср.:
(14) Я, идучи, говорю: «Не надhйтеся на кн(я)зя, на с(ы)ны ч(е)л(о)вhческия, в них
же нhсть спасения», и прочая (АЖит, с. 47) и
(15) Писано моею грhшною рукою. Сколко Богъ далъ, лутче тово не умhю. Глупъ
вhть я гораздо. Такъ, человhченко ничему негодной (АКнТолк, с. 576).
Же вводит информацию, предполагающую прямые поведенческие следствия из нее,
путем возврата к известному (в них <...> нhсть спасения). Предложения с ведь (А) представляют собой не столько аргумент, сколько объяснение условий, предопределяющих В.
Информация, вводимая с помощью же, известна или очевидна. Напротив, ведь
актуализует отсутствующий у слушающего элемент информации, обусловливающий
выбор. Ср.:
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(16) <...> в празники же, и в суботы, и в н(е)д(h)ли, просто молимся стояще, поклоны
по уставу творим поясные и в церкве, и в кhлье <...>. Субота бо есть упокоения д(е)нь, в
он же г(о)с(по)дь почи от всhхъ дhлъ своихъ <...> (АЖит, с.78) и
(17) Простите мя, о(т)цы с(вя)тии и братия! Согрhшил я: много веть я мурашей тех
передавил, а иных огнем пережегъ, а иных варом переварил, а иных въ землю закопал, а
иных в воду множество-много кошницею переносил и перетопил в водh (ЕЖит, с. 91).
Обе частицы соединяют текстовые фрагменты, связанные причинно-следственными
отношениями. В то же время предложения, введенные с их помощью представляют собой изложение фактов, поясняющих, подтверждающих истинность предыдущего высказывания. Но если же маркирует возврат к уже известному (предполагается, что суббота
как день, в который г(о)с(по)дь почи от всhхъ дhлъ своихъ, является фактом общеизвестным), то ведь вводит информацию, абсолютно новую для слушающего. В этом случае
частицу можно назвать «ведь пояснительным».
Введение высказываний с ведь предполагает включение данных, не только отражающих действительность, но и сообщающих о факторах, обеспечивающих
а) правильную интерпретацию фактов, правильное знание (установление правильных причинно-следственных связей), т.е. описываемая ситуация интерпретируется как
чисто когнитивная: (18) Да уже тому, отче Ионо, со Fряжских книгъ книги печатютъ,
таковы и иконы дhлаютъ. Нhмцы, вhдь, иконамъ не кланяются, токмо свои образины
пишутъ; каковы сами волосаты, таковы и образы счиняютъ (АЧел, с. 898).
б) выбор правильного сценария поведения – ситуация интерпретируется как
когнитивно-поведенческая: (19) Марья Герасимовна! Не пререкуйте же вы пред
старицею-то съ Евдокіею: она вhдь ангельский чинъ содержитъ, а вы простые бабы, –
грhхъ вамъ пред нею пререковать (АКнБес, с. 399).
В отличие от современного русского языка, в языке XVII века высказывания с ведь значительно чаще описывали ситуации, интерпретируемые как когнитивно-поведенческие,
чем чисто когнитивные, т.е. предполагалось переосмысление ситуации и, как следствие,
изменение поведенческой установки.
Изучение семантических и функциональных особенностей частиц в XVIII, XIX, XX
веках, а также изменений, которые претерпевали ограничительные слова, позволит написать историю частиц.
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ВАРІАТИВНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ШАНТАЖНИХ ЛИСТАХ
У статті проаналізовано варіативність фразеологічних одиниць у німецькомовних шантажних листах, розкрита природа появи варіантів, модифікацій та помилок
у вживанні стійких сполук, визначена їх роль та розкриті чинники, що обумовлюють
принципи і мотиви варіативності фразеолексем.
Ключові слова: фразеологізм, варіант, модифікація, шантажний лист, кримінальна
комунікація.
В статье проанализирована вариативность фразеологических единиц в немецкоязычных шантажных письмах, раскрыта природа возникновения вариантов, модификаций и ошибок в употреблении стойких словосочетаний, определена их роль и раскрыты
факторы, которые обуславливают принципы и мотивы вариативности фразеолексем.
Ключевые слова: фразеологизм, вариант, модификация, шантажное письмо, криминальная коммуникация.
The article analyzes variability of phraseological units in the German blackmail letters, the
nature of variants, modifications and errors in the usage of set phrases was defined, the role
and factors that cause principles and reasons of phraseolexems variability were determined.
Key words: phraseologism, variant, modification, blackmail letter, criminal communication.
Фразеологія є мовною універсалією та найбільш емоційним та образним пластом
мови. У лексичному складі німецької мови стійкі словосполучення утворюють значний
комплекс мовних одиниць та посідають чинне місце серед засобів номінації різноманітних об’єктів та явищ реального світу, а фразеологічний фонд мови та притаманні йому
трансформації є одним із найпродуктивніших джерел аналізу. Про це свідчать численні
© Сарміна Г.Л., 2013
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наукові роботи вітчизняних та зарубіжних лінгвістів: В.С. Виноградова, В.П. Жукова,
І.І. Чернишової, О.В. Куніна, Д.О. Добровольського, В.Д. Ужченко, О.І. Чередниченка,
Х. Бургера, В. Фляйшера, П. Кюна тощо. Функціонуючи в усіх сферах комунікації як готові одиниці мови, стійкі словосполучення є невід’ємною формою повсякденного світу
мовців, елементом якого є шантажний лист, як мовно-культурний феномен. Цей факт і
пояснює наявність значної кількості фразеологічних одиниць в листах такого типу, які,
не зважаючи на численну кількість досліджень в області фразеології, ще не були досліджені, що і обумовлює актуальність дослідження.
Об’єктом дослідження є варіанти та модифікації фразеологічн�����������������
их одиниць, представлених в шантажних листах, предметом – мовні засоби репрезентації варіативності.
Матеріалом слугують 1134 текстів автентичних німецькомовних шантажних листів.
Загальна проблема полягає у відсутності комплексного дослідження фразеологічних
одиниць, їх варіантів та модифікацій, що передбачає розв’язання таких завдань:
– уточнити поняття «варіант» та «модифікація» у шантажних листах;
– визначити причини варіативності фразеологічних одиниць;
– проаналізувати принципи і мотиви варіативності стійких сполук;
– окреслити перспективи подальших досліджень.
Серед основних характеристик фразеологізму, вчені [1; 2; 3; 4; 5] виокремлюють щонайменш три, які властиві будь-якому стійкому словосполученню, а саме:
• полілексичність
• ідіоматичність
• семантично-синтаксична стабільність.
Різні ступені вираження цих характеристик уможливлюють трансформації структури
та змісту, в свою чергу відносність структурної єдності була неодноразово підкреслена
в чисельних роботах з фразеології [2; 4; 5], оскільки лексичні компоненти є рідко повністю незамінними. «Певним чином фразеологія є фактором нестабільності, переважно
на лексичному рівні, що віддзеркалюється як наслідок на рівні синтаксису та морфології» [5: 205]. Фразеологічні одиниці сучасної німецької мови активно оновлюються,
адже словниковий склад найшвидше реагує на екстралінгвістичні фактори, попри те, що
розвиток мови відбувається на усіх рівнях. Різноманітні відхилення та зміни постають в
залежності від кожної конкретної ситуації, типу тексту, комунікативного каналу тощо.
Варіативність фразеологічних одиниць у шантажному листі реалізується у формі
варіантів, модифікацій та помилок. Лексикалізовані фразеологічні варіанти є узуальними та кодифікованими різновидами однієї фразеологічної одиниці [2: 25]. «Про наявність
фразеологічного варіанту можна стверджувати, якщо щонайменш два фразеологізми
мають однакове або подібне фразеологічне значення, а крім того, таку кількість формальних відповідностей, яка дозволяє ідентифікувати їх як рівнозначну лексему» [6:
29]. Відповідно до варіативного компоненту виокремлюють морфемні та топологічні,
граматичні та лексичні варіанти [6: 29-31].
Варіанти у шантажному листі представлені наступними прикладами:
Wir legen sehr grossen Wert darauf, das dies auch in Zukunft so bleibt; Unser interesse ist –
diese angelegenheit heute so schlicht und dezent wie irgend möglich über die bühne zu bringen;
Also liebe leute – nicht abheben und stets die konsequenzen im auge behalten; Wir könnten Sie fertig
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machen, so dass Sie in Europa keinen Fuß mehr fassen würden; Wollen Sie das Risiko eingehen...!?;
Natürlich kann es passieren dass ich die Tränen der Kinder mehr Beachtung schenken werde; Wir
werden bei Nichtzahlung auch sofort Einzelheiten vorstehenden Sachverhaltes in Ihrem Heimatort
in Umlauf bringen; Er zerbricht sich den Kopf, welche Tätigkeit Du ausüben kannst; In vielen Betrieben wird computerisiert und der Arbeiter steht auf der Straße.
Оказіональні фразеологічні модифікації характеризуються індивідуальністю та не
є кодифікованими варіаціями стандартної форми фразеологізму [2: 26]. «Модифікації
різняться від варіантів своєю оказіональністю, а також тим, що мовець утворює їх від
відомої йому фразеолексеми з метою досягти специфічного ефекту» [6: 35]. Цей факт
зумовлює притаманність модифікаціям помітного стилістичного ефекту. У шантажному
листі фразеологічні модифікації представлені наступними прикладами:
Sie zahlen uns 50.000 DM in Bar,oder Ihre Enkelin endet wie das Huhn auf dem Stein;
daß die Angelegenheit in diese Bahnen gelenkt wird; deren Ausmaß und Auswirkungen Sie
scheinbar mit Ihrem kurzen Blick bis zum eigenen Tellerrand nicht in der Lage sind richtig
einzuschätzen; denn kein Kind wird mit goldenem Arsch geboren; Wir bewegen uns wie die
fische im wasser – ohne angst – ohne skrupel – und wir kennen den gegner; Geht das mit eueren
interessen nicht zusammen zündet ihr euch die eigene hölle an !; Freiheit und Gesundheit ist
der Menschheit höchstes Gut.;
Sie wissen selber am besten, welche Opfer, Leistungen usw. von treuen Geschwistern,
die im Segen stehen und handeln wollen,; Sie können Diesen Brief ignorrieren und die volle
Konsequenz tragen,; Die storie ist zu heiss um sie unter der decke zu halten.; gesagt, was Sie
nicht tun!; Unsere rumänischen Brüder können ein Lied über die Zeit ohne Geld mit viel Leid
singen.; Dann wird es Tote geben von denen die meisten selbst die Schuld tragen.,; so soll sich
ihr krisenmanagement auf lange tage einrichten.
Модифікації є інтенцій ним втручанням у формальну побудову фразеологізму з метою здійснити на реципієнта певний вплив, варіанти, в свою чергу, вказують на невпевненість адресанта щодо обізнаності зі стандартною формою фразеолексеми. У випадку,
якщо мають місце вагання між узуальністю та оказіональністю, можливими є граничні
випадки, що віддзеркалюються у спонтанних варіантах. «Мовець вживає фразеологізм
по іншому, аніж він кодифікований у словнику або вживається зазвичай, не переслідуючи при створенні такого формулювання певної комунікативної інтенції» [7: 346]. Спонтанні варіанти виникають шляхом реалізації фразеологізмів, що містять змістовно подібні компоненти, такі варіанти є адаптованими до контексту. Це можна проілюструвати за
допомогою наступних прикладів:
Ihr liegt bloß auf dem Weg; Falls sie den Gedanken mit sich führen zur Polizei zu gehen
werden wir es sofort erfahren; Nein das Thema wird in der Versenkung gehalten bis wieder
einmal…; Jemand möchte Sie aus dem Weg haben; EIN LOCH IN DEN SCHEDEL BLASEN;
Nun könnten Sie vieleicht noch auf die Idee verfallen;
Du sollst nicht auf blöde gedanken kommen; Wir wollen sie nur darauf aufmerksamkeit
widmen das an und hinter unsere forderung keine 16 jähriege steht,
Sie haben uns, den Vorstand von OrgName, in eine pikäre Lage gebracht.; Ich will nur
mein Geld, dann kannst du von mir aus zur Hölle gehen, du billiges Flittchen.; Sie brauchen
sich auch keine Mühe machen uns zu finden, das bekommen Sie garantiert nicht hin.; Um den
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Kreis der möglichen Gewinner nicht unnötig in die Höhe zu treiben, haben wir folgende Idee
als durchführbar gefunden.
Модифікації та варіанти є ідеолектичною ознакою та розглядаються нами як
індивідуально-стилістичний індикатор шантажного листа, який є характерною ознакою типу тексту «шантажний лист» як зразок формулювань та типова форма висловлювання.
Від модифікацій та варіантів варто відокремлювати помилки. Помилки у вживанні
фразеологізмів є «відхиленнями від кодифікованих (граматичних та лексичних) норм,
яких було припущено без визначеної стилістичної інтенції» [2: 27]. До цієї групи ми
прираховуємо обмовки, описки, а також контамінації з двох або більше фразеологізмів.
JETZT LIEGT ES AN IHNEN OB SIE DIE SACHE FRIEDLICH LÖSEN ODER AN DIE
GROßE KLOGE HÄNGEN WOLLEN; Wir wären dann wieder bei Null angekommen; Es
liegt an ihren Händen Ihre mit Bürger und Mit Bürgerin zu retten; Lassen Sie Fantasie freie
Lauf; obwohl NName die Vermietungen nach bestem Wissen durchgeführt hat.; Wir treffen
euch mitten ins mark!; WIR WERDEN IHNEN SOVIEL UND SOLANGE ÖFFENTLICHEN
DRUCK MACHEN.
Відхилення від норм вживання стійких словосполучень є характерною ознакою шантажного листа. Подібні відхилення є, як правило, індивідуальними, оскільки фіксують
нетипові випадки вживання фразеологізмів, та в разі повторюваності в одному листі або
серії листів, розглядаються як потенційно специфічні для певного автора. Безумовно,
вживання окремих поодиноких фразеологізмів не може вважатися індивідуальною рисою, яка виокремлює укладача, як індивіда. На противагу цьому, стійка повторюваність,
неодноразове вживання тотожних або регіонально маркованих стійких сполук, типові
повторювані помилки, варіанти та модифікації в рамках серії шантажних листів свідчать
про особливості мовлення укладача.
Аналізуючи некоректне вживання стійких сполук на емпіричному рівні, необхідно взяти до уваги той факт, що укладач шантажного листа може мати низький
рівень освіти і припускатися помилок на усіх мовних рівнях. З іншого боку, вагомою
є гіпотеза про те, що трансформації можуть бути інтенційними та виступати складовою імітаційних стратегій. Основною стратегією адресанта шантажного листа є
здійснення сильного емоційного впливу на адресата, як на вербальному, так і на невербальному рівні, з метою скерувати його дії, налякати та втримати над ним контроль, примусити діяти за своїми вказівками, що знаходить своє відображення у модифікаціях. Шантажний лист, як уособлення кримінальної поведінки, характеризується
порушенням суспільних правил, і це певною мірою може слугувати виправданням
порушенню правил мовлення.
Фразеологічні трансформації є не тільки ознакою, яка викарбовує шантажний лист та
описує його сутність, проте водночас характеризує адресанта шантажного листа, як індивіда, який має специфіку мовних навичок, тобто характеризується вживанням особливих мовних засобів. Лексичні ознаки мови злочинця відіграють неабияку роль у встановлення автора анонімного листа, тому варто розглядати лексикон адресанта шантажного
листа комплексно, що і окреслює перспективи подальших досліджень.
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МЕТАФОРА Й МЕТОНІМІЯ ЯК ЧИННИКИ ТВОРЕННЯ Й РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ
У статті досліджено метафору й метонімію як основні чинники становлення, формування й розвитку української термінології дизайну. Визначено типи метафори, різновиди метонімічних конструкцій полісемії. Доведено, що семантичний спосіб словотворення
з огляду на специфіку української термінології дизайну має високу продуктивність.
Ключові слова: метафора, метонімія, полісемія, термінологічна номінація, семантичний спосіб, українська термінологія дизайну.
В статье исследованы метафора и метонимия как основной способ становления, формирования и развития украинской терминологии дизайна. Определены типы
метафоры. Доказано, что семантический способ словообразования в украинской терминологии дизайна имеет высокую продуктивность.
Ключевые слова: метафора, метонимия, полисемия, терминологическая номинация,
семантический способ, украинская терминология дизайна.
The metaphor and metonymy as the basic ways of formation and development of design
terminology in the Ukrainian language have been researched in the article. The types of metaphor were determined and allowed proving that semantic way of word-formation in Ukrainian
design terminology is productive.
Key words: metaphor, metonymy, semantic way of word-formation, design terminology in
the Ukrainian language.
Творення термінів внаслідок семантичної деривації – традиційний спосіб у сучасній
термінології [1], внаслідок якого загальновживана лексема може використовуватися для
позначення кількох наукових понять. Закріплення термінологічного значення за загальновживаним словом відбувається з опорою на значення терміна.
Термінологічна номінація – це цілеспрямований творчий процес. “У слові ми розрізняємо зовнішню форму, тобто членороздільний звук, зміст, що об’єктивується через
посередництво звука, та внутрішню форму, або найближче етимологічне значення слова,
той спосіб, яким висловлюється зміст” [2 (3: 134)]. Визначаючи способи творення термінів, перевага надається зміні значення слова, сутність якої полягає у переосмисленні
значень старих слів або у конкретизації їх лексичних значень [3: 39–57].
В. Даниленко вважає, що семантичний спосіб – один із перших прийомів творення термінологічної лексики, де пристосування значень загальновживаних слів до слівтермінів відбувалося через семантичну спеціалізацію, яка, в свою чергу, починалася з
їхнього вживання в певному контексті [4: 26]. На думку вченої, лексико-семантичний
спосіб має особливе значення для мови науки, за його допомогою задовольняються потреби в нових термінах [5: 78]. Термінологізуючись, слова загального вжитку розширю© Мар’янко Я.Г., 2013
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ють свою семантику; при переході від загальнонародного в категорію науково-технічного
терміна слово отримує певний зміст у певній системі термінів [6: 38].
Утворення термінологічних найменувань шляхом вторинної номінації, особливо
метафоричного перенесення, на ранніх етапах формування української термінології дизайну (далі – УТД) залежало від рівня суспільного й колективного мислення [7: 76–81].
Загальновживані слова, набуваючи нового спеціального значення, переходять у категорію термінів, позначають предмети та явища, відмінні від загальноприйнятих, і співвідносяться з реаліями дизайну, займаючи своє місце в системі наукової галузі, яка функціонально обмежена сферою вживання.
Значна кількість термінів з’являється внаслідок метафоризації або метонімічного перенесення загальновживаних слів. Більшість термінологічних одиниць УТД на початковому
етапі була утворена семантичним способом, тобто «внутрішньосистемного розвитку значень шляхом метафоричного переносу, на основі схожості за формою, кольором і т. ін.» [8:
27], пор.: назви орнаментів: макарони – «харчовий продукт із прісного пшеничного тіста,
виготовлений у вигляді сухих довгих трубочок», у дизайні – «переплетення ліній, залишених пальцями людської руки на мокрій глині»; лялечки – «дитяча іграшка у вигляді фігурки
людини» і «орнаментальний мотив у вигляді узагальненого зображення фігурок людей»;
назви будівельних елементів: бочка – «велика дерев’яна або металева циліндрична посудина переважно опукла посередині, з двома плоскими днищами» і «форма покрівлі у
вигляді півциліндра з підвищеним і загостреним верхом, яка утворює на фасаді кулеподібний фронтон»; тумба – «стовпчик біля тротуару або дороги» і «кам'яна вставка під наличником у дверних прорізах»; назви видів декору: гірлянда – «прикраса з квіток, гілок і т.ін.,
сплетених у вигляді довгої низки» і «декоративне зображення сплетених у вигляді ланцюга
листків і квітів»; корзина – «виріб, різний за формою та розміром, виплетений з лози, …
який використовується у побуті для зберігання або перенесення чого-небудь» і «масивний,
багатооздоблений кронштейн»; назви прикрас: грифон – «у міфології стародавнього світу
– фантастична істота з головою орла й тулубом лева» і «декоративний скульптурний елемент у вигляді крилатого лева з головою орла»; динька – «баштанна рослина з великими
запашними плодами» і «декоративна деталь, що являє собою потовщення на стовпах, колонах, наличниках вікон, порталах»; кольє – «намисто з дорогоцінних каменів, перлів і т.ін.»
й «астрагал з ліпними перлинами».
З наведених прикладів бачимо, що процес переосмислення значень загальновживаних слів відбувається двома способами, які взагалі не відрізняються від їм подібних у
загальнолітературній мові при розширенні семантичної структури її одиниць: звуження
лексичного значення, за яким закріплюється спеціальна дефініція і перенесення найменування на підставі деякої схожості одного предмета чи явища з іншим, внаслідок чого
термін виступає як метафора чи метонімія відносно загальновживаного слова (далі –
ЗС), від якого цей термін походить [9].
Семантичні зміни слів загальнолітературної мови починаються із вживання їх у спеціальних текстах, при цьому серед ЗС, що активно входили до термінологічного словника дизайну, здебільшого виділяються слова на позначення рослинного (зернь, листячка, крини, лавр)
і тваринного світу (гусьок, слимак, черепаха, павуки), побутових предметів (розетка, намет,
човник, бочка). Постійне вживання слів загальнолітературної мови в спеціальних текстах
призводить до змін у їх семантиці. Лексичне значення повсякденного слова і утвореного від
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нього терміна дизайну (далі – ТД) може значно відрізнятися: від незначної зміни попереднього смислу до його трансформації. Семантика заново утвореного галузевого терміна багато
в чому визначається змістом первинного слова, але не обмежується ним, розвиваючись до
певної втрати зв’язку з попереднім значенням [10: 29–41].
В УТД в основу семантичної трансформації ЗС у категорію термінів покладені здебільшого асоціативні ознаки, наприклад: горбиль – «дошка, не оброблена з одного боку»,
ложки – «вертикальні жолобки на поверхні колони у вигляді дуги».
ЗС, як правило, звужує своє значення, стаючи терміном. При цьому «всі основні диференційні ознаки двох понять однакові, але у спеціального поняття є в терміносистемі ще
інші, основні ознаки, релевантні для цього поняття й відсутні у понятті загальновживаному»
[11: 72]. Так, наприклад, слово сад має значення «спеціально відведена значна площа землі,
на якій вирощують плодові дерева, кущі тощо», а в УТД існує словосполучення сад каміння
із значенням «різновид японського саду, де головним змістовим елементом є каміння різної
форми, розмірів»; пейзажний сад – «різновид японського традиційного саду з водоймищами,
групами дерев різноманітної форми, пагодами, ліхтарями»; сад води – «різновид японського
саду, в якому основним змістовим елементом є вода, природна або символізована піском,
галькою»; пейзаж – «загальний вигляд якоїсь місцевості, картина природи» – сухий пейзаж –
«різновид японського саду, де каскади, потоки й озера визначаються особливою композицією
каміння, піску, кущів і дерев»; середовище – «соціально-побутові умови, в яких проходить
життя людини» – декоративно-художнє середовище – «сукупність декоративних і функціональних елементів предметного наповнення середовища, що забезпечують його естетичну
цінність і сприяють створенню комфортних умов життєдіяльності людини».
З наведених прикладів бачимо, що значення слова в загальновживаній мові, спеціалізуючись, звужується за рахунок лексичної сполучуваності і творення складеної номінації. Спеціалізація значення свідчить про те, що УТД усвідомлюється мовцями як
окремий спеціальний шар національної мови.
У процесі термінологізації не просто розвиваються перенесення, а формуються наукові поняття, на основі метафоризації за функціональною або зовнішньою подібністю
об’єкта. Метафора є «найпродуктивнішим креативним засобом збагачення мови, виявом
мовної економії, семіотичною закономірністю, що виявляється у використанні знаків однієї концептуальної сфери на позначення іншої, уподібненої до неї в якомусь відношенні» [12: 97]. Вона потрібна не тільки для того, щоб завдяки одержаному найменуванню
зробити нашу думку доступною для інших людей, але й для того, щоб об'єкт став зрозумілий нашій думці. «Цей семантичний процес виявляється в тому, що форма мовної
одиниці переноситься з одного предмета, явища, дії чи ознаки на інші за подібністю.
Використовуються метафори з метою первинної номінації у процесі пізнання нових
об’єктів, явищ, дій, ознак, а також з метою вторинної номінації під час розвитку семантичної структури слова» [13: 212]. В основі метафоризації ТД функціонують близькі за
змістом поняття. Відтворення таких термінів в українській мові відбувається на власній
основі, і усі ці терміни належать до однієї граматичної категорії – іменників.
В основу метафоризації при творенні термінів від ЗС кладеться певна диференційна
ознака, що вказує на внутрішню чи зовнішню подібність предметів або явищ, функціональну подібність, а також поєднання цих ознак. Встановлено, що підставою для метафоричного переносу в УТД є: 1) подібність зовнішнього вигляду об’єкта номінації (огірочки
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– «овочева городня рослина родини гарбузових із сланким стеблом і невеликими довгастими плодами», а у дизайні – «орнаментальний мотив у вигляді відображених по горизонталі
ромбів, з'єднаних між собою гострими кутами»); 2) функціональна та зовнішня схожість
(браслет – «прикраса з коштовного і гарного матеріалу», у дизайні – «прикраса стовбура
колони, що перекриває канелюри»).
В УТД виокремлюємо чотири групи назв, утворених шляхом метафоризації.
1) Предметні метафори належать до лексико-семантичної групи “Результат дизайнерської діяльності”, які в свою чергу діляться за такими тематичними групами: назви
видів декору: ЗС дзеркало –”відшліфована поверхня, що відображає предмети, які перед нею знаходяться, а також спеціально виготовлений предмет з такою поверхнею”, ТД
дзеркало – “оточене профільованою рамою поле плафона на стелі; обрамована велика
ділянка стіни”; назви прикрас: ЗС букля – “завиті кільцями пасма волосся”, ТД букля
– “прикраса у вигляді низки кілець з розеткою у центрі”; назви орнаментів: ЗС човник –
“невелике, переважно веслове судно”, ТД човник – “орнаментальний мотив предметного
походження”; назви будівельних елементів: слово загальнолітературної мови жолоб –
має значення “дерев’яна посудина у вигляді довгастого чотирикутника, призначена для
годівлі та напування тварин”. Унаслідок спеціалізованого перенесення значення утворився ТД жолоб –”декоративний лотік, заглиблення для відводу вологи”.
2) Рослинні метафори належать до лексико-семантичних груп “Результат дизайнерської діяльності” і “Мистецькі дизайнерські терміни”: ЗС чорнобривці – “однорічна
трав’яниста декоративна рослина родини складноцвітих із запашними квітками жовтого
кольору”, ТД чорнобривці – “рослинний орнаментальний мотив у вигляді розписів або
букетів аналогічної квітки”; ЗС роза – “кущова рослина з великими запашними квітками
різних кольорів та стеблами, вкритими колючками”, ТД роза – “кругле вікно із кам’яним
переплетенням у вигляді радіальних променів, що виходять із центра кола; також аналогічний декоративний мотив, що увінчує стрілчасті вікна готичних будинків”.
3) Зооморфні метафори також здебільшого належать до лексико-семантичної групи
“Результат дизайнерської діяльності”: ЗС краб – “морський десятиногий короткохвостий
рак”, ТД краб – “декоративна деталь у вигляді стилізованого листя або квітів на щипцях,
вимпергах та інших елементах архітектурного декору”; ЗС слимак – “безхребетна тварина роду черевоногих молюсків”, ТД слимак – “рослинний орнаментальний мотив – гілка
з листочками, скручена у вигляді слимака”.
4) Антропоморфні метафори: ЗС бровка – “дугаста смужка волосся над очною ямкою”, ТД бровка – “декоративний валик над півциркульним отвором”; ЗС аритмія – “порушення нормального ритму діяльності серця”, ТД аритмія – “більш складний орнаментальний мотив, що викликає враження поривчастого руху, вживається для акцентування
композиційних вузлів художнього твору”.
Питання метафоричності терміна в УТД раніше не порушувалося; виходячи з результатів нашого дослідження, ми погоджуємося з тим, що з часом метафоричність втрачається, образність терміна пригасає, оскільки на перший план виходить логічна схема або
взаємозв’язок певних наукових побудов [14: 44]. Не можна не погодитися з тими авторами, які наголошують на відсутності експресивності та образності у термінології [15].
Високий рівень і попит сучасного дизайну вимагає чітких наукових принципів побудови системи найменувань з певними класифікаційними ознаками. Семантичний спосіб
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словотворення з огляду на специфіку УТД має високу продуктивність. Адже термін – не
тільки умовний знак, він несе на собі печатку свого походження і виражає пов’язані з етимологією властивості [14: 37–51].
Переосмислення семантики слів відбувається внаслідок використання мовних одиниць в
актах опосередкованої номінації. Таким чином, вторинна номінація в УТД може відбуватися
на основі термінологізації, спеціалізації значень, метафоричного і метонімічного перенесення ЗС. Термін перебуває поза емоційним планом, тому образність може бути використана
в термінологічній номінації для особливої мотивації терміна, для показу його відношень з
іншими термінами. Формування термінологічних значень в УТД має системний характер.
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МАТРИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ АКСІОНОМЕНІВ ІЗ СЕРЕДНІМ
СТУПЕНЕМ ПОЛІСЕМІЇ
(на матеріалі сучасної української мови)
Стаття присвячена дослідженню лексичної семантики іменників на позначення
загальнонаціональних цінностей української етнолінгвокультури в їх формалізованому
представленні, обраних з тлумачних словників методом ступінчастої ідентифікації й
об’єднаних 3-2 лексичними значеннями. Проведений комплексний аналіз співвідношення
43 полісемічних аксіономенів шостої групи показав, що їх семантична структура виступає системою значень, які певним чином організовані.
Ключові слова: аксіономен, семантичний аналіз, лексичне значення.
Статья посвящена исследованию лексической семантики имен существительных,
обозначающих общенациональные ценности украинской этнолингвокультуры в их формализованной представленности, выявленных по толковым словарям методом ступенчатой идентификации и объединенных 3-2 лексическими значениями. Проведенный ком© Сорока Т.В., 2013
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плексный анализ соотношения 43 полисемических аксиономенов шестой группы показал,
что их семантическая структура выступает системой значений, которые определенным образом организованы.
Ключевые слова: аксиономен, семантический анализ, лексическое значение.
The article is dedicated to the investigation of the nouns denoting national values in their
formalized representation on the material of the Ukrainian language. The polysemantic axionomens consisting of 3-2 lexical meanings have been taken from the modern Ukrainian thesauri
by means of the step-identification method. Complex analysis of 43 axionomens interpreted
with 104 lexical meanings has been made in the present research. In the process of investigation it has been defined that the semantic structure of the every analyzed axionomen is regarded
as the individual system of lexical meanings organized under certain rules. It considers being
perspective to investigate all lexico-semantic sub-systems of the value paradigms of the English and French language societies.
Key words: axionomen, semantic analysis, lexical meaning.
Сучасний етап у розвитку мовознавства характеризується посиленим науковим інтересом до питань лексичної семантики, взаємодії лінгвістичних та екстралінгвістичних
факторів у структурі значень лексичних одиниць, їх здатності відображати специфіку
національного світосприйняття (М. Ф. Алефіренко, І. О. Голубовська, О. П. Левченко,
А. А. Лучик, В. М. Мокієнко, О. О. Селіванова, В. М. Телія, О. В. Тищенко, М. П. Фабіан
та інші). Закономірністю вважається переорієнтація наукових досліджень на семантичний ґрунт, оскільки на сьогодні незаперечним є положення про примат мовного змісту
над формою, про первинність лексичного в слові, про можливість застосування саме
семантичного підходу до формалізованого дослідження усіх рівнів мови.
Вперше формалізовані основи семантичної класифікації лексики були сформульовані й обґрунтовані науковими співробітниками відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О. О Потебні НАН України на чолі з відомим вітчизняним вченим М. М. Пещак [2]. Саме звідси пішли дослідження теоретичної та прикладної
лінгвістики на матеріалах лексикографічних джерел, де найвиразніше розмежовуються
явища мовлення і мови, а лексичні значення слів визначаються як мовні факти.
Оскільки слово як знакова одиниця мови характеризується формою вираження і змістом,
то їх співвідношення найяскравіше може бути представлене тлумачними словниками.
Лексикографічна практика укладання тлумачних словників націлювала дослідників на вивчення лексичного значення слова не як ізольованого, а органічно-поєднаного
елемента системи мови. Відповідно, тлумачні словники, котрі володіють найповнішими
банками інформації слів, дозволяють здійснити аналіз мовних засобів їхнього вираження
у «термінах семантичних складників» [6].
Метою статті є застосування матричного методу для формалізованого представлення семантичних відношень між словами на позначення ціннісних констант української
етнолінгокультури.
Ця мета конкретизується в таких завданнях: 1) встановити семантичну структуру
слів на позначення цінностей із середнім ступенем полісемії; 2) комплексно проаналізувати співвідношення досліджуваної лексики.
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Матеріалом статті виступають аксіономени сучасної української мови, які кваліфікуються як ціннісно-обумовлені реєстрові одиниці лексикографічних джерел тлумачного
характеру.
Для вибору матеріалу дослідження системно-структурних особливостей лексичної семантики, вводимо формальний, суто мовний критерій – віднесеність слів, які
аналізуються, до однієї частини мови – іменника, що дає змогу визначити й описати
їхню семантику за допомогою: матричного аналізу семної структури аксіономенів при
побудовi таблиць на першому етапі класифiкації матеріалу; моделювання схеми лексикосемантичного поля (ЛСП) на основi матриці, під якою в математиці розуміють прямокутну таблицю чисел [1: 33], а в лінгвістичних дослідженнях місце чисел займають знаки
(+), що вказують на відношення еквівалентності.
Цю методику слідом за М. М. Пещак та її учнями поглибила М. П. Фабіан, зокрема при
дослідженні етикетної лексики в українській, англійській та угорській мовах [7: 19].
Матричний метод представлення семантичних відношень мiж аксіоіменниками
служить у нашому дослідженні метамовою для опису об’єктів аналізу, а матриця – моделлю систем семантичних зв’язкiв, з одного боку, та семантичною структурою аксіолексики, з іншого. Ця модель фіксує семантичні зв’язки між словами на позначення
цінностей у вигляді стовпчиків та рядків однакової довжини, де плюсом (+) позначається
спiввідношення аксіономенів та їхніх значень. Місця аксіономенів в матриці строго фіксовані: слова з найвищим і середнім ступенем полісемії розташовані в густо заповнених
її частинах, а моносеманти – в рідко заповнених місцях. Разом з тим функціональне навантаження мають як заповнені, так і незаповнені клітини матриці, а також віддаль між
реєстровими словами та напрям по якому розміщені останні.
Оскільки лексема виступає зовнішнім відображенням слова, то його внутрішній бік
представлений семемою, яка є найменшою одиницею лексико-семантичного ярусу і рівнозначною окремому значенню слова. У парадигматичному аспекті семема вже не є найпростішою й неподільною, оскільки має свою структуру і містить ряд компонентів.
На позначення компонентів змісту семеми використовуються різноманітні терміни: маркер (Дж. Катц, Дж. Фодор), фігура (Л. Ельмслєв), диференційна ознака (І. Арнольд), семантичний множник (Л. М. Васильєв, О. К. Жолковський), семантична ознака (Г. А. Уфімцева), семантичний примітив (Г. Вежбицька) та інші. У нашому дослідженні вводимо термін
генералізована сема, під якою розуміємо семантично-похідну ознаку, яка має скороченоузагальнений зміст, що виводиться логічним шляхом з вихідної семеми і застосовується в
моделюванні горизонтальної ланки матриці.
Структурування аксіолексики сучасної української мов передбачає видiлення її складу й внутрішньої органiзації, внаслiдок чого відбувається поділ досліджуваної лексики
на ЛСП, мікрополя, лексико-семантичні угруповання та встановлюються синтагматичні
й парадигматичні зв’язки мiж ними.
Процедура збору фактичного матеріалу і виділення семного складу лексичних значень аксіоіменників полягає в таких послідовних етапах:
1) з тлумачних словників української мови за допомогою прийому суцільної вибірки виписуються іменники, у формулах тлумачення яких містяться експліцитні та
імпліцитні вказівки на форми і засоби передачі аксіологічного знання, в результаті
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чого укладається картотека мовного матеріалу. Зазначимо, що спочатку формується
попередній перелік лексем, які виступають філософсько-світоглядними, науковими,
громадсько-політичними, соціальними, моральними, релігійними, правовими та естетичними цінностями – фундаментальними складовими духовної культури народу, наприклад: життя, істина, любов, прогрес, суверенітет, честь, Бог, закон, краса. Далі
до цього списку слів застосовується метод ступінчастої ідентифікації [4], який «дозволяє
визначити лексико-семантичну групу слів як сукупність одиниць, що тлумачаться через
одні й ті ж слова-ідентифікатори» [5: 107]. Процедура ступінчастої ідентифікації як засіб виявлення вербальних маніфестаторів семантичних компонентів значень полягає в
послідовному зведенні слів через типові ідентифікатори (термін Е.В. Кузнецової [3]) до
слів з максимально узагальненим характером і проводиться до тих пір, поки в зіставлюваних тлумаченнях не виникне ситуація взаємної ідентифікації, яка сигналізує про
те, що подальший розклад значень за допомогою слів тієї ж мови неможливий. Кінцеві
ідентифікатори приймаємо за лексико-семантичні одиниці на позначення цінностей, що
містять стійкі комплекси семантичних компонентів, які існують в інших аксіономенах;
2) за одержаною в такий спосіб картотекою аналізується кількісний та якісний склад
слів на позначення цінностей, а також їхня семантика;
3) на основі аналізу словникових дефініцій моделюється матриця, по горизонталі
якої розміщується семний склад значень аксіономенів (генералізовані семи), а по вертикалі – їхній лексичний склад; наявність у лексичних значеннях спільної семи позначається знаком (+);
4) списки слів та генералізованих сем у матриці групуються по спадній залежно від
кількісного вираження сем, що сприяє максимальній концентрації слів на позначення
цінностей в одному з кутів матриці і протиставленню цього кута протилежному по діагоналі як найменш заповненому (див. фрагмент таблиці 1);
5) за матрицею моделюється схема ЛСП аксіолексики у вигляді графа, за допомогою
якого від аналізу семної і лексичної структури як автономних мікросистем переходимо
до вивчення співвідношень аксіономенів. При цьому ЛСП виступає як система, а слова
на позначення цінностей – як її складники;
6) одержане ЛСП аксіономенів української мови вивчається як самостійне системноструктурне об’єднання слів, що характеризуються тісними взаємовідношеннями.
Таблиця 1
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+

Чесність

Плюралізм

+

вид, галузь, сфера діяльності

зовнішній вияв поваги

+
+

+
+

+

+
+

Надійність

+

Демократія

згода, несперечливість
загальновизнане значення

+

+

Гідність

позитивна риса, якість
у релігійних уявленнях
вигук
стосунки, відносини
добро, щастя
почуття прихильності, доброзичливості
спокій
влада, керівництво
+

Людяність

Статус

психіка, психічний склад

+

Милосердя
Благополуччя
Терпіння
Безпека

люди(на), особа
ставлення
абстрактний іменник до…
стан
те(ті), що(чим) …

властивість/якість за значенням
в науці

у виразах

Лексичний склад
___________________
Семний склад
Щирість

+
+
+

Практично продемонструємо процедуру описаного матричного аналізу слів на позначення цінностей із середнім ступенем полісемії сучасної української мови.
Для розкриття мовних засобів вираження аксіологічного знання духовної культури
українського народу нами відібрано з 11-томного Словника української мови (СУМ) 157
лексичних одиниць, які характеризуються 749 значеннями. За кількісним критерієм досліджувана лексика ділиться на сім груп: від аксіономенів з найвищим (18-10 значень),
середнім (9-2 значень) ступенем полісемії до моносемічних.
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Слова із середнім ступенем полісемії входять до складу четвертої, п’ятої і шостої
груп досліджуваного мовного матеріалу. В пропонованій статті виділено шосту групу
три- та двозначних слів на позначення соціальних, моральних, релігійних, громадськополітичних та правових цінностей української етнокультури.
Незважаючи не те, що досліджувана група ділиться на дві нерівні частини (вісімнадцять слів мають по три значення, а двадцять п’ять – по два), кожна з них умовно підпорядковується людському фактору, за яким установлюються системні відношення аксіономенів, що розкривають риси характеру людини взагалі та ставлення до справи зокрема.
Об’єднуючою семантикою тризначних слів святість, гостинність, сміливість, вихованість, щирість, чесність є “властивість/якість за значенням” як перша формула
тлумачення за СУМом. У слові вихованість знаходимо й вказівку на “уміння добре поводити себе в товаристві, володіти своїми почуттями”. Це лексичне значення перетинається з семантикою “пристойна поведінка” абстрактного іменника пристойність, що
відображається у сталому виразі правила пристойності – правила поведінки, прийняті
у певному суспільному середовищі. Крім указаної спільної ознаки, в лексичних одиниць
святість, гостинність, сміливість простежується аксіологічна значущість у кожному
конкретному випадку: “риси, властиві святому”, “святиня – в другому значенні – як
місце, предмет релігійного поклоніння” (святість); “готовність, бажання приймати
гостей і пригощати їх”, “гостинне приймання” (гостинність); “смілива поведінка, рішучість у вчинках”, “хоробрість, відвага” (сміливість).
Три слова щирість, чесність, милосердя збігаються за лексичним значенням “ставлення”, семантизуючи гуманний характер поводження з іншою людиною, який виявляється у відповідних позитивних різновидах: “щире ставлення”, “чесне, самовіддане
ставлення”, “добре, співчутливе ставлення”. Актуалізуючи ідею людяності, вказані
аксіономени доповнюються наступними лексикографічними трактуваннями: щирість –
“стосунки, відносини між ким-небудь”; чесність – “втілення чесності, порядності”;
милосердя – “вияв жалості”, “помилування як рішення про звільнення від кари або про
пом'якшення покарання за злочин”.
До іменника благополуччя наближаються лексичні одиниці користь й терпіння, по
черзі утворюючи семантичні єдності за значеннями “добро, щастя” та “спокій”, однак при
цьому вони характеризуються своїми додатковими семами: “добрі наслідки для кого-, чогонебудь”, “матеріальна вигода” (користь); “здатність стійко, без нарікань витримувати
фізичні або моральні страждання, життєві злигодні”, “страждання” (терпіння).
Спільними для іменників відповідальність, солідарність у правознавчому аспекті є
вказівка на “спільну відповідальність”, а відмінними значеннями – “покладений на когось
або взятий на себе обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії,
вчинки, слова”, “серйозність, важливість справи, моменту” (відповідальність); “активне
співчуття яким-небудь діям, думкам”, “сукупність поглядів, інтересів” (солідарність).
За кількістю значень лексичні одиниці суверенітет, вітальність, прогрес, оптимізм,
опікування теж входять до складу шостої групи, проте вони між собою не перетинаються.
Виступаючи аксіономенами української етнолігвокультури, ці слова тлумачаться наступними дефініціями: “самостійність держави в її зовнішніх і внутрішніх справах”, “правове
становище”, “свобода, незалежність” (суверенітет); “здатність залишатися живим”,
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“рух, дія”, “прояв фізичних, духовних сил” (вітальність); “розвиток по висхідній лінії, удосконалення в цьому процесі, перехід від нижчого до вищого, від простого до більш складного”, “розвиток чого-небудь у бік поліпшення (як розмовне слово)”, “будь-яка позитивна
зміна” (прогрес); “життєрадісність”, “бадьорість”, “тверда віра в краще майбутнє, в
успіх” (оптимізм); “піклування, нагляд, пов'язані з відповідальністю за кого-, що-небудь”,
“увага до потреб, запитів”, “захист, охорона інтересів” (опікування).
Двадцять п’ять двозначних аксіономенів умовно ділимо на чотири підгрупи, які містять указівки на соціальні, моральні, громадсько-політичні та правові цінності.
До першої підгрупи відносимо слова на позначення соціальних цінностей, породжених умовами суспільного життя українців. Так, обов’язком називають “те, чого треба
беззастережно дотримуватися, що слід безвідмовно виконувати відповідно до вимог
суспільства або виходячи з власного сумління”, а при вживанні цього слова в множині
(обов’язки) укладачі СУМу виділяють в якості лексичного значення ще й “певний обсяг
роботи, сукупність справ, межі відповідальності, що визначаються відповідним званням, посадою, родинним станом”. Ментальність позначає глибинний рівень людського
мислення, що відображає “інтелект, розумові здібності” й “психіку, психічний склад”.
Безпека тлумачиться як “стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує”, а в сталих
виразах – “захист, охорона інтересів”, наприклад, безпека інформації (даних) – захищеність інформації (даних) від несанкціонованих дій (випадкових чи навмисних), служба безпеки – державна силова структура, робота усіх підрозділів та співробітників якої
спрямована на запобігання та усунення загрози інтересам держави і народу даної країни.
У слові статус СУМ виділив такі значення: “правове становище громадян, державних
і громадських органів, міжнародних організацій”, “стан здоров'я хворого на момент обстеження”, тоді як соціальний статус – це становище індивіда або групи осіб щодо
інших індивідів або груп у соціальній системі. Альтруїзм вбачається в “безкорисливому
піклуванні про благо інших”, “готовності жертвувати для інших своїми особистими
інтересами” заради добробуту ближнього. Лексична одиниця надійність пояснюється
шляхом відсилання “абстрактного іменника до відповідного прикметника”, що пояснює
якості людини як такої, котра відповідає своєму призначенню і викликає повне довір'я,
а в своєму другому значенні цей іменник семантизує “властивість об'єкта зберігати в
часі в установлених межах значення всіх технічних параметрів”.
Лексичне значення “властивість/якість за значенням відповідного прикметника”
групує аксіономени компетентність та працьовитість, які, в свою чергу, окремо містять указівку на “поінформованість, обізнаність, авторитетність” (компетентність)
й “працелюбність” (працьовитість).
Семантично різні іменники плюралізм як “сукупність поглядів” й професіоналізм як
“оволодіння основами, глибинами професії” збігаються завдяки застосуванню цих термінів в різних наукових галузях: плюралізм розглядається як “філософська (метафізична)
концепція, відповідно до якої дійсність складається з багатьох самостійних сутностей,
що не утворюють абсолютної єдності”; терміном професіоналізм в лінгвістиці називають “слово або зворот, властиві мовленню людей певної професії”.
Друга підгрупа містить слова на позначення моральних цінностей, що відображають
позитивні вчинки або риси характеру людини: “абстрактний іменник до прикметника
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людяний у 1-му значенні”, “людинолюбство, гуманізм” (людяність); “сукупність рис,
що характеризують позитивні моральні якості”, “усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов'язку” (гідність); “здатність володіти собою”, “витримка,
холоднокровність” (самовладання); “почуття подяки”, “готовність віддячити за послугу, допомогу, зроблене добро” (вдячність); “любов до Батьківщини, народу”, “у переносному значенні – відданість чому-небудь, любов до чогось” (патріотизм).
На основі спільного значення “властивість/якість за значенням” об’єднуються
п’ять аксіономенів порядність, дисциплінованість, турботливість, ретельність,
старанність. На додаток до вказаного значення, внутрішня форма кожного з цих слів
вміщує ключовий семантичний компонент, а саме: “втілення чесності, порядності” (порядність); “дотримування вимог дисципліни” (дисциплінованість); “турбота” (турботливість); “старанність, сумлінність” (спільна семантична ознака для аксіономенів
ретельність, старанність).
Третя підгрупа об’єднує два слова на позначення громадсько-політичних цінностей,
пов’язаних з проведенням політики у життя українського народу. Іменник незалежність
представлений лексичними значеннями “абстрактний іменник до прикметника незалежний”, “свобода, незалежність”. Під демократією розуміють “форму управління, політичний лад, за якого верховна влада належить народові” та “форму, принцип керівництва яким-небудь колективом, за якого забезпечується активність і широка участь
цього колективу у здійсненні всіх заходів”.
Три аксіономени недоторканність, легітимність, конституція, що складають
четверту підгрупу слів на позначення правових цінностей, розглядаються як зразки, вимоги неухильного додержання закону і в кожному конкретному випадку характеризуються відповідними лексичними значеннями: “абстрактний іменник до прикметника
недоторканний”, “гарантія від усяких посягань з боку кого-небудь” (недоторканність);
“довіра до закону, влади, уряду’, ‘законність” (легітимність); “основний закон держави, що визначає суспільний і державний лад, виборчу систему, принципи організації та
діяльності державних органів, основні права та обов'язки громадян”, “будова організму,
зумовлена певним співвідношенням у розвитку органів і тканин” (конституція).
Отже, проведений комплексний аналіз аксіономенів із середнім ступенем полісемії
показав, що в матричному представленні семантична структура кожного з них виступає
системою значень, які перебувають не в хаотичному безладді, а певним чином організовані. При цьому лексичні значення одних слів на позначення цінностей духовної культури вступають у семантичні відношення з іншими, встановлюючи перехід від індивідуального тлумачення до трактування в межах інших груп аксіономенів.
Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в поглибленому вивченні ціннісних парадигм англійського та французького мовних соціумів, досліджуючи аксіономени з найвищим і середнім ступенем полісемії в межах лексико-семантичних полів вказаних мов.
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У статті з’ясовано склад лексико-семантичної групи «назви дій і процесів у гончарному виробництві», виокремлено її мікрогрупи; визначено особливості лексем, що складають аналізовану групу.
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Гончарська лексика становить собою єдину макросистему, або тематичну групу
лексики (ТГЛ), яка в свою чергу поділяється на ряд лексико-семантичних груп (ЛСГ).
Ґрунтовним дослідженнямз питань системності всієї діалектної лексики є праця Павла
Гриценка. «Моделювання системи діалектної лексики»[1].Питанням поділу гончарської
лексики на лексико-семантичні групи займалися також Олександр Трубачов, Ніна Левун,
Валентина Бережняк, Любов Спанатій, Михайло Мединський.
Однак, так як структура й семантика багатьох ЛСГ, які складають тематичну групу гончарської лексики, зокрема й ЛСГ «назви дій і процесів у гончарному виробництві», ще не
були об’єктом окремого вичерпного дослідження, поділ цієї ЛСГ на мікрогрупи, з’ясування
їх лексико-семантичного наповнення, визначення системотворчих чинників, які задіяні при
творенні назв дій і процесів у гончарному виробництві, залишається актуальним.
Оскільки «лише на підставі вивчення структури, семантики, джерел постачання
окремих термінів та формування і переформування їхніх підсистем можливі обґрунтовані рекомендації щодо унормування, кодифікації окремих термінівта сукупностей, прогнозування тенденцій їх дальшого розвитку» [2: с.7], з’ясування складу ЛСГ «назви дій
і процесів у гончарному виробництві», виокремлення її мікрогруп; визначення особливостей їх лексико-семантичного наповнення, доведення системного характеру існуючих
між її структурно-семантичними компонентами зв’язків стане кроком на шляху до унормування, кодифікації окремих термінівгончарного виробництва.
Назви дій і процесів ілюструють увесь процес гончарного виробництва: від видобування глини до продажу готових виробів. У межах ЛСГ «назви дій і процесів у гончарному виробництві» вичленовується8 мікрогруп:
1) назви дійпов’язаних з видобуванням глини: ру’бати – видобувати глину з глибокого колодязя [3: с.27], ко’пати,брати –вибирати глину з глинища, об’валюватис’про
глину в глинищі;
2) назви дій і процесів, які пов’язані з підготовкою глини до роботи:ви’лежуван’:а
– зберігання глини на відкритому повітрі для полегшення її подальшої переробки, перемер’зан’:а – зберігання глини на морозі, перепр’і’ван’:а,пирипр’і’ван’:а,
пири’твор’уван’:а – процес переробки глини, під час якого глину намочували, накривали
ряднами і залишали її на деякий час;зали’ван’:а, за’ливка, за’мочуван’:а, ‘закис – змочування глини водою для подальшого «перепрівання», пиривир’тан’:а – процес, що періодично виконувався під час перепрівання глини, переби’ран’:а – відокремлення руками
м’якої,достатньо«перепрілої» глини від галузистої та сторонніх домішок, переми’нан’:а,
розми’нан’:а – вимішування купи глини ногами або руками, ‘скачуван’:а; звер’тан’:а,
згор’тан’:а пласт’ка – загинання розкачаних країв пластка всередину,’с’ічка,перес’і’к
ан’:а, пере’р’ізуван’:а, шатку’ван’:а – багаторазове розсікання поставленого на ребро
пластка глини дротом з метою очищення від сторонніх домішок [4: с.33], в’ід’мучуван’:а,
в’ід’мул’уван’:а, шл’аму’ван’:а, шл’а’мовка – приготування рідкої глини для формування
гончарних виробів за допомогою гіпсової форми, плес’кан’:а гру’док – формування грудок
для виготовлення виробів; ‘киснути – замочена глинапроходить одну із стадій переробки, плес’кати в ‘галочки – збирати глину в кулі; наби’ватико’билу, ‘кул’кина’мотувати
– набивати кулі одна на одну до утворення великої купи глини; стру’гати’глину – зрізати з великої купи тонких пластин глини за допомогою струга; за’качувати, м’і’сити,
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за’м’ішувати – розминати глину, як тісто,перека’чати, перес’ік’ти’глину – перерізати
декілька разівглину дротом з метою очищення від сторонніх домішок; ‘ставити на
реб’ро, переби’вати’глину,переби’ватигруд’ки – розривати грудки глини на дві частини
та з’єднувати їх різкими рухами, ‘рвати’глину на груд’ки – формування грудок для виготовлення виробів, сми’р’ати’глину – обезжирювати глину домішуванням до неї піску
або іншої піщанистої глини [5: с.36];
3) назви дій, на означення виготовлення гончарних виробів:гончару’вати,
гончар’у’вати, ганчар’у’вати, ‘глинул’і’пити, ро’битигорш’ки, зай’матисягорш’ками,
л’і’питигорш’ки, ка’л’ужити’посуд;
4) назви дій та процесів, пов’язаних з виготовленням гончарних
виробів:’кидати’грудку, наби’вати’грудку, устеляти,’ставити’грудку на центр
– починати формувати глиняні вироби на крузі, ‘зводити –витягувати з грудки глини фігуру, опу’скати, о’саджувати – надавлювати руками на грудку зверху-вниз,
про’кол’увати’грудку – видавлювати у відцентрованій грудці глини пальцями порожнину, т’а’гнути’цугом вверх, стов’бичити – збільшувативисоту порожнистої глиняної фігури, одночасно здавлюючи її стінки ззовні і зсередини пальцями обох рук [6:
с.48],пус’кати’глину на та’чанку, ‘зводити’глину ната’чанку – починати формувати
посуд, ви’т’агувати’посуд – витягувати з глини посудину, схожу на високий циліндр,
закла’дати край – загинати або потовщувати верхній край циліндричної фігури з
метою формування вінець посуду, ‘зводитипе’л’устку – формувати частину посудини між вінцями і «пуком»,в’ід’дати, роз’дати, ‘вибокчити – розширити заготовку майбутнього виробу, ‘глинас’і’дайе – стінки посуду не витримують власної ваги
під час формування й сідають донизу, ви’гладжувати – вирівнювати стінки посуду
гончарським ножиком,’р’іже’посуд – ножик внаслідок спрацювання чи вищерблення залишає на поверхні посуду слід, за’класти’риску – намітити злам у мисці нижче вінець під час її виготовлення, ви’т’агувати’вушко – формувати ручку зі шматка
глини,’вушити – прикріплювати до посуду вушко,п’ідр’і’зати’посуд, зр’і’зати – зрізати виготовлений глиняний виріб з круга, при’точувати, ‘сточувати – з’єднувати
кілька частин при виготовленні куманців, кахель,’кахл’івиби’вати – робити на глиняних заготовках кахель відтиск орнаментованою дерев’яною формою, обр’і’зати’кахл’і
– зрізати дротом зайву глину вздовж кахельної форми;фор’мовка – виготовлення глиняних виробів на крузі, ву’шан’:а – прикріплювати до посуду вушко, ‘тужка– підсихання глиняних виробів, вит’а’ган’:а – витягувати з глини посудину; по’кошчуван’:а
– глазурування, виг’ладжуван’:а– вирівнювання стінок посуду гончарським ножиком
на крузі;круг ‘ходит’ – круг крутиться, працює, круг ‘кидайе – нерівномірно працює,
круг оброб’л’айец’а – поява концентрованих заглиблень на верхньому боці спідняка;
стоншення його внаслідок човгання ногами [7: с.41];
5) назви дій та процесів, що стосуються сушіння глиняних виробів:за’тугнути
– підсохнути; ‘рвец’а’посуд, рве ‘глину, рве, ‘йариц’:а, йа’рит’ – деформація посуду внаслідок нерівномірного висихання,хва’тайе’посуд – тріскається посуд внаслідок негативного впливу повітря, парувати миски – складати затуглі миски вінцями одна до одної
з метою попередження їх деформації,виправлення кривизни, перекосів тощо [8: с.61],
обрізання мисок, обточування посуду – знімати зайвий шар глини із зовнішньої поверхні
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підсохлого виробу, до’гл’адказа’чистка, ‘гладка, гла’д’ін’:а, п’ід’точка – замазування
глиною щілин, тріщин, що утворилися на поверхні посуду під час висихання, вирівнювання нерівностей, перекосів; вигладжування зовнішньої поверхні;
6)назви дій та процесів, на означення оздоблення глиняних виробів:мал’у’вати,
мал’у’ватимис’ки – орнаментування мисок та деякого ритуального посуду перед
глазуруванням,опус’катимис’ки, ‘поратимис’ки – розписувати миски орнаментальними квітковими композиціями [9: с.66],пи’сати, пи’сати’горшчики – розписувати геометричним орнаментом щойно сформований посуд; пи’сатип’ідгреб’і’шок – оздоблювати вінця горщиків рядом вертикальних дещо вигнутих рисочок,пус’катипа’сочки,
наводити по’лосочки – наносити на поверхню посуду концентричні лінії,опус’кан’:а –
розписування мисок орнаментальними квітковими композиціями, об’ливка, обли’ван’:а
ми’сок; об’мазуван’:а, об’мазка – суцільне покриття внутрішньої поверхні миски фарбою з метою; по’ливка, по’б’ілка, ангоб’і’ровка; глаз’і’ровка,обри’совка, розри’совка,
ма’л’овка, пи’сан’:а – способи оздоблення, конту’ровка, кру’говка, об’сипка,– «спосіб оздоблення глиняного посуду,коли поливою покривається половина виробу»[10:
с.106],крайку’ван’:а; ‘окрайка, ок’райка – оздоблення природними фарбами вінець
неполив’яного посуду;наго’р’ан’:а,ск’л’ін’:а, ‘склен’:а, сплавка – повторне випалювання глиняних виробів;фл’андровка, фл’андрівка – спосіб оздоблення, який полягає в
тому, щоб різнокольорові смужки розтягувати шпилькою;кру’говка – спосіб оздоблення глиняного посуду, під час якого поливою покривається половина виробу;
7) назви дій та процесів, які супроводжують різні стадії випалювання
гончарних виробів:вигр’і’вати’посуд,вигр’і’вати’горен – розігрівати заповнене посудом горно слабким вогнем,зо’р’ійе в ‘горн’і – глиняні вироби в гончарній печі починають червоніти,па’лайе,піде паливо – починає плавитися в горні [11:
с.69];’тр’іскайет’с’а, ‘пукайе, ‘лопайе – тріскаються глиняні вироби під час швидкого нагрівання горна, вигр’і’бати’посудло’патойу – невдале випалювання, коли значна
частина посуду рветься, тріскається, тобто стає непридатною для подальшого використання [12: с.117];’обжиг, обжи’ган’:а, ‘обпал, ‘випалка, ‘палка, па’л’інка – випалювання, вигр’і’ван’:а, ‘гр’ілка, про’кур, ‘вигр’івок – початкове розігрівання горна,
навер’тан’:а дров – інтенсивне підкладання дров у топку горна для нарощування сили
вогню,заправ’лан:а мисок – заповнення червінькою тріщин у мисках, що випалені перший раз,прип’і’кан’:а, уче’реплен’:а, заче’реплен’:а – закладання горна битим посудом
перед випалом, розче’реплен’:а – перша дія перед розбиранням горна;
8) назви дій, які пов’язані зі збутом виробів:ім’шити, м’шити – перекладати (перетрушувати) посуд на возі сіном чи соломою [13: с.37], мі’н’ати,прода’вати – спосіб
збуту глиняних виробів, во’зити, но’сити – способи транспортування виробів з глини,
наси’пати –насипати зерно в горщик чи глечик для обміну;’обмін – спосіб збуту глиняних виробів, пере’возка – спосіб транспортування глиняних виробів.
Про функціонування ЛСГназви дій і процесів у гончарному виробництві» як цілісної системи свідчать її словотворчі особливості.
Особливістю назв дій і процесів у гончарному виробництві є їхня частиномовна
належність і словотвірна структура: більшість однокомпонентних термінів складають
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дієслова й віддієслівні іменники, номінативні словосполучення утворено від цих самих частин мови.
Найпродуктивнішими способами творення віддієслівних номенів у досліджуваній
ЛСГ є суфіксальний (27 лексем)і префіксально-суфіксальний (60 лексем) способи.
При суфіксальному способі творенні назв дій і процесів у більшості мікрогруп
продуктивно використовуютья суфікси -нн-:шл’аму’ван’:а, плес’кан’:а, ву’шан’:а,
лиц’у’ван’:а, ‘склен’:а, шатку’ван’:а, крайку’ван’:а; -інн-:гладіння; -к-:г’рілка, ‘палка,
па’лінка, г’ладка, ‘тужка,-овк-:ангоб’і’ровка, глаз’і’ровка,шл’а’мовка;-ок:’вигр’івок.
Також у віддієслівному словотворенні використовується префіксально-суфіксальний
спосіб, наприклад: ви’т’агуван’:а, при’точуван’:а, ‘сточуван’:а, розс’і’кан’:а,
наби’ван’:а.
При префіксально-суфіксальному способі творення назв дій і процесів продуктивно
використовується приєднання різноманітних префіксів і суфіксів до твірної основи, зокрема,
префіксівроз-,с-,з-, пере-, ви-, при- та ін. і суфікса -анн-:розми’нан’:а,
‘скачуван’:а;звер’тан’:а, згор’тан’:а, перес’і’кан’:а, пере’р’ізуван’:а, в’ід’мучуван’:а,
в’ід’мул’уван’:а, вигр’і’ван’:а, вит’а’ган’:а;ви’лежуван’:а, зали’ван’:а, за’мочуван’:а,
навер’тан’:а, прип’і’кан’:а, обжи’ган’:а, перемер’зан’:а, перепр’і’ван’:а, пирипр’і’ван’:а,
пири’твор’уван’:а, пиривир’тан’:а, переби’ран’:а, переми’нан’:а ;
префіксів за-, роз- і суфікса -енн-: уче’реплен’:а, заче’реплен’:а, розче’реплен’:а;
префікса ви-,за-, і суфікса ‑к-: ‘випалка,за’ливка,у’сушка, за’чистка, за’правка,
о’гл’адка, п’ід’точка.
Про системність досліджуваної ЛСГ свідчать також синонімічні й антонімічні відношення між її різнорівневими компонентами.
Особливою частотністю відзначаютьсяявища синонімії, напр.: опус’катимис’ки
– ‘порати мис’ки ‘розписувати миски орнаментальними квітковими композиціями’;
зали’ван’:а – за’ливка, за’мочуван’:а, ‘закис‘змочування глини водою для подальшого «перепрівання»’;гончару’вати – гончар’у’вати, ганчар’у’вати, ‘глинул’і’пити,
ро’битигорш’ки, зай’матисягорш’ками, л’і’питигорш’ки, ‘виготовляти глиняні вироби’.
Ще однією важливою ознакою системності термінології є наявність антонімічних
зв’язків. «Антонімія як семасіологічна категорія невід’ємна від термінологічних систем, що номінативно систематизують наукові поняття – складну й багатопланову мережу протиставлень, суттєво впорядковуючи тим самим термінологічну сферу» [14:
с. 188]. Засобами вираження антонімічних відношень є приєднання до омонімічних
коренів антонімічних префіксів, напр.: розчереплення‘перша дія перед розбиранням
горна’,зачереплення‘закладання горна битим посудом перед випалом’.
Отже, ЛСГ «назви дій і процесів у гончарному виробництві» становить собою складну
розгалужену систему, яка членується на основі домінування різних диференційних ознак
(ДО). Для членування цієї ЛСГ релевантними виявилися спосіб видобування глини; технологія підготовки її до роботи; дії і процеси, пов’язані з виготовленням гончарних виробів, їх сушінням, випалюванням, оздобленням, збутом; способи оздоблення;особливості
роботи гончарного круга.
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ЛСГ назв дій і процесів у гончарному виробництві, компоненти якої об’єднані спільною семантикою і протиставляються рядом ДО, складається з лексико-семантичних підгруп, які містять у собі лексико-семантичні мікрогрупи, що складаються з окремих назв
однієї реалії.Таким чином, аналізована ЛСГ містить різні за семантикою й будовою групи
назв дій і процесів у гончарному виробництві. Між ними існують зв’язки різної інтенсивності, які виявляються у синонімічних і антонімічних відношеннях, словотворчих
особливостях. Класифікація таких рядів, мікросистем великою мірою сприяє упорядкуванню керамологічної терміносистеми, таким чином у перспективі впливаючи на уніфікацію термінології цієї науки.
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КАУЗАТИВНЕ ДІЄСЛОВО ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ
ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЇ КАУЗАЦІЇ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ
У статті розглядається універсальний засіб граматикалізації каузації в германських, романських, слов’янських мовах – каузативне дієслово. Описувана предикативна
одиниця, у значенні якої присутня сема каузативності, виступає структурним компонентом каузативу (перифрастичного, морфологічного, лексичного інхоативного, лексичного суплетивного) у всіх досліджуваних мовах.
Ключові слова: каузативне дієслово, граматикалізація, каузація, перифрастичний,
інхоативний, суплетивний.
В статье рассматривается универсальное средство грамматикализации каузации
в германских, романских, славянских языках – каузативный глагол. Описываемая предикативная единица, в значении которой присутствует сема каузативности, выступает
структурным компонентом каузатива (перифрастического, морфологического, лексического инхоативного, лексического супплетивного) во всех исследуемых языках.
Ключевые слова: каузативный глагол, грамматикализация, каузация, перифрастический, инхоативный, супплетивный.
The article deals with a causative verb as a universal expression means of causation grammaticalization in Germanic, Romanic and Slavic languages. The predicative unit under consideration, the meaning of which contains a causative seme, is a structural component of a
causative (periphrastic, morphological, lexical inchoative, lexical suppletive) in all the languages studied.
Key words: a causative verb, grammaticalization, causation, periphrastic, inchoative,
suppletive.
Категорія каузативності в лінгвістиці активно досліджувалася протягом другої половини XX ст., проте й для антропологічної парадигми сьогодення вона є актуальною,
оскільки її семантика незмінно пов’язана з людським мисленням і категоризацією
людського досвіду. Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних мовознавців, де каузативності приділяється значна увага в англійській (О.М. Аматов, Дж. Лайонз та ін.), нідерландській (А. Верхаген, С. Вандепіте та ін.), іспанській (А. Аранда, Х. Морено та ін.),
французькій (А.Ю. Бессалов, Е.Е. Корді та ін.), українській (І.М. Кучман, І.В. Ступак
та ін.), російській (Ю.Д. Апресян, А. Вежбицька та ін.) та інших мовах, свідчить про
поновлення інтересу до вищезазначеної категорії в умовах неодетермінізму та дозволяє зробити висновок про можливість її вираження в семантиці слова, а також за допомогою синтаксичних і морфологічних засобів. Ядром категорії каузативності визнають
каузативне дієслово “як клас ознакових слів, що займають позицію предиката” [1: 3].
Різні класифікації каузативних дієслів саме й базуються на семантичних, синтаксичних
і морфологічних засобах вираження значення каузативності.
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Сучасне розуміння каузативності зводиться до граматикалізованої, тобто експлікованої в структурі мови, каузації [2]. Каузація, в свою чергу, представляється як відношення
причини та наслідку, що утворює когнітивну й емпіричну універсалію: як когнітивна
універсалія каузація встановлює відношення між причиною та наслідком, а як лінгвістична – каузативність підлягає граматикалізації в усіх мовах і репрезентується системою
різнорівневих одиниць. Системна граматикалізація може виявити правила для викриття
концептуальних відмінностей в різних мовах, що й додає актуальності цьому питанню.
Метою нашою статті виступає підтвердження гіпотези, згідно з якою універсальним
засобом граматикалізації каузації в германських, романських, слов’янських мовах виступає саме каузативне дієслово. Це зумовлює вирішення насамперед таких завдань: уточнити
поняття каузативне дієслово та граматикалізація в сучасній лінгвістиці; розглянути класифікації каузативів за мовами дослідження для виявлення в них аналогічних типів.
Каузатив, як правило, визначається з двох точок зору: як дієслово або предикат зі значенням спричинення, спонукання чогось, або як “термін семантичного синтаксису, відмінкової граматики, логічної семантики; мисленнєвий аналог причини дії, вияву ознаки
або стану, один із складників пропозиції чи предикатно-аргументної структури” [3: 225].
А.Ю. Бессалов зараховує каузативні дієслова до універсальних засобів вираження каузативних відношень із семантичною структурою різного ступеня складності (на матеріалі
англ. та франц. мов) [4: 86]. І.В. Ступак визначає такі одиниці як перехідні дієслова зі
значенням “переводити в такий стан або спричинювати виконання дії, яка виражається у
відповідній дієслівній основі” (на матеріалі нім. та укр. мов) [5: 280]. І.М. Кучман вважає
дієслово центральним засобом вираження каузативних відношень в українській мові та
зазначає, що “каузативність як глибинна властивість мовних одиниць виявляється зовні в
ряді формальних граматичних категорій дієслова” [1: 6], до яких відносить перехідність.
Варто зазначити, що кожне з положень, наведених вище, є достовірним стосовно досліджуваних нами мов, незважаючи на неповну відповідність перехідних / неперехідних
дієслів у цих мовах.
Певний інтерес викликає генеративний підхід до каузативних дієслів [2]. З точки
зору генеративістів, всі мови дозволяють включення каузативного дієслова до дієслівного комплексу. Аналіз дієслова зачинити, наприклад, з урахуванням вищезазначеного
підходу можна представити таким чином: 1) якщо щось зачинили, то воно було відкрито
до моменту зачинення, 2) агенса було залучено до якоїсь події, результатом якої стало
зачинення, 3) якщо агенс не виконав би цю дію, то те щось не було б зачинено тепер. З
погляду генеративної семантики дієслово зачинити можна розкласти на три компоненти: каузувати/спричинити + стати + зачинений. Отже, дієслово зачинити вважається
каузативним. Загалом, слушним є виділення в каузації трьох значеннєвих параметрів:
cause – спричиняти, enable – дозволяти, prevent – запобігати. У такому випадку в семантичному спектрі засобів граматикалізації каузації у всіх досліджуваних мовах можна
вичленити дієслова – зв’язки, дієслова впливу, дієслова примусу, результативні дієслова,
лексичні каузативи, перифрази, сполучники, прийменники.
Так, каузативні дієслова тлумачаться нами як предикативні одиниці, у значенні яких
присутня сема каузативності. Таке розуміння підкріплюється результатами розвідок мовознавців різних країн, як було зазначено вище.
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Термін граматикалізація було уведено А. Мейє на початку ХХ ст. О.О. Селіванова
під ним розуміє втрату “повнозначним словом лексичної самостійності за умови вживання його у службовій функції або перетворення на службове слово чи морфему” [3:
105]. Вона виділяє діахронічну та синхронічну граматикалізацію. Остання представляє
певний інтерес у межах пропонованої статті, оскільки охоплює вживання дієслів у функції зв’язок, а з-поміж каузативних дієслів виокремлюються не тільки повнозначні, але й
службові дієслова. Заслуговують на увагу й типи граматикалізації – як десемантизація
(у парадигматичному плані), так і ідіоматизація (у синтагматичному плані). Перший тип
пов’язується не тільки з розширенням або спрощенням значення, але й з його переосмисленням, наближаючись певною мірою до енантіосемії. Переосмислення, на нашу думку,
можна почасти пояснити закладеною в дієслова валентністю та їхньою спроможністю бути
перехідними / неперехідними, наприклад: (англ.) to learn a poem – to learn by mistakes;
(ісп.) gobernar el país – gobernar (al timón – sobre el barco); (укр.) учити грамоту – учити
(когось) грамоти.
З огляду лінгвістичної літератури доходимо висновку, що термін граматикалізація
на сучасному етапі розвитку мовознавства тлумачиться ширше, ніж століття тому, включаючи не тільки “зрушення незалежного слова на позицію граматичного елемента” [3:
105], переосмислення його значення, але й зв’язок з градуальністю, прототипічним значенням, багатозначністю та синкретичністю [6]. В Енциклопедії української мови зазначається, що такі переосмислення дієслів (стаття “Каузативні дієслова”) більш властиві
аналітичним мовам [7: 231], тобто в англійській мові їх повинно бути більше. Там само
(стаття “Каузальність”) [7: 230] зауважується, що для вираження причиново-наслідкових
відношень існує “специфічна група дієслів типу спричинювати, зумовлювати, викликати, породжувати, призводити”, які й є представниками каузативних дієслів. Варто
звернути увагу на те, що валентність дієслів (каузативних у тому числі) часто змінюється внаслідок елімінації первинної семантики слова, тобто при вивченні граматикалізації
необхідним постає й дослідження її семантичної природи. Неможливо й переоцінити
роль синтагматики та контексту в процесі граматикалізації (вслід за В. Heine), до того ж
присутність у реченні інфінітивного додатку після диктального дієслова сигналізує про
наявність граматикалізованих елементів [6], тобто каузативна сема може підлягати розчленуванню в разі перерозподілу каузативного смислу між складовими речення.
Таким чином, під граматикалізацією каузації ми розуміємо експліковану в структурі
мови сему каузативності, яка може бути складовою різнорівневих одиниць (каузативних
дієслів: дієслова – зв’язки, дієслова впливу, дієслова примусу, результативні дієслова;
лексичних каузативів, перифраз, сполучників, прийменників).
Аналіз досліджень початку ХХІ ст., присвячених категорії каузативності, свідчить
про те, що в мові каузативність фіксується передусім каузативними дієсловами і може
знаходити як морфологічне вираження, так і лексичне втілення. Каузативне дієслово виступає не тільки семантичним, але й граматичним ядром каузальної конструкції (речення), тому на ньому й фокусується наша увага в межах цієї розвідки.
Група каузативних дієслів в українській мові виокремлюється на основі лексикосемантичних та семантико-граматичних критеріїв, за І.М. Кучманом. Відповідно усі дієслова української мови поділено на каузативні та некаузативні за наявністю / відсутніс183

тю каузативної семи. “Каузативні дієслова в українській мові перебувають в опозиційних
(дериваційних) відношеннях із відповідними некаузативними корелятами (годувати =
“їсти”+“каузація”, а їсти = “годувати”–“каузація”)” [1: 7]. Залежно від типу каузативної
опозиції (деривації) розрізняють лексичний, фразеологічний, словотвірний, морфологічний і синтаксичний дієслівні каузативи.
Мовна категорія каузативності (як універсальна типологічна, за Г.І. Глущук-Олеєю)
характеризується широким набором засобів вираження й в іспанській мові [8: 155]. У
різних дослідників – різні підходи щодо розподілу таких засобів (В.Ф. Веливченко;
М.Г. Симулов, Ю.В. Терьошина, Aranda Ortiz, Cano Aquilar, Moreno Cabrera, Gozalo
Gomez, ін. – детально див. 8).
У західноєвропейській традиції [2] виділяють такі типи граматикалізації каузації:
перифрастичний, морфологічний, лексичний (інхоативний та суплетивний), інакше кажучи, мова йде про перифрастичний, морфологічний й лексичний каузативи. Перифрастичний каузатив в англійській мові представлено дієсловами make, have, get, let;
морфологічний – soften, enable, ін.; лексичний: інхоативний – break, develop, drown, ін.,
суплетивний – kill, repair, ін.
Згідно з нашою гіпотезою, виявлення аналогічних різновидів каузативів у мовах нашого дослідження (англійській як представника германських мов, іспанській – романських та українській – слов’янських у межах цієї статті) підтверджує наявність в різноструктурних мовах граматикалізації каузації через каузативні дієслова.
Перифрастичний тип граматикалізації каузації найчастіше називають аналітичним каузативом. Він може бути представлений конструкціями із службовими каузативними дієсловами або ідіоматичними виразами. Наприклад: (англ.) I made him clean the kitchen.; (ісп.) Le
hice limpiar la cocina. ; (укр.) Я примусив його вичистити кухню (і тепер кухня – чиста).
Якщо аналітичний каузатив представити як службове дієслово + інфінітив, то отримуємо аналогічні моделі в усіх досліджуваних мовах: (англ.) make + inf., to allow+ inf.;
(ісп.) hacer + inf., dejar+ inf., (укр.) змушувати + інф., дозволяти + інф.
Каузативне дієслово в перифразі ніколи не вживається самостійно, потребуючи
обов’язкового використання смислового дієслова після себе (як правило, результативної
семантики) або відповідного іменника / прикметника.
І.М. Кучман не виділяє перифрастичний / аналітичний каузатив в українській мові,
проте в його класифікації наявним є фразеологічний (з подальшим поділом на підвиди), котрий репрезентує сему “каузативність” на рівні фразеологічної одиниці (мотати
душу, поставити на ноги). Фразеологічні зрощення, єдності, сполучення, т.і., як правило, не співпадають в досліджуваних мовах, демонструючи ідіоетнічну специфіку мовних
картин світу аналізованих мов, що не є предметом опису пропонованої розвідки.
Найбільш опрацьованим з типів каузативів виявився морфологічний, хоча подекуди можна зустріти виділення словотвірного та власне морфологічного видів (наприклад, в класифікації І.М. Кучмана). Незалежно від найменування, виокремлення морфологічного каузативу
в усіх досліджуваних мовах відбувається на основі типів деривації каузативного дієслова,
тобто вважається, що структура каузативних дієслів може впливати на їхню семантику.
Найпродуктивнішим способом творення каузативних дієслів в англійській мові
вважають безафіксацію: to addle, to amuse, to bother тощо; друге місце посідає конвер184

сія: to disgust, to bug, to calm та інші, а потім вже йдуть каузативні дієслова префіксні/
напівпрефіксні, префіксні-суфіксні, суфіксні та побудовані за допомогою словоскладання [9: 175]. Всі ці способи наявні й в іспанській та українській мовах, хоча й з різним ступенем продуктивності. З-поміж префіксів каузативних дієслів англійської мови
Н.А. Навроцькою виокремлено такі (5): dis- (to disarm, to discompose), over- (to overawe,
to overtax), be- (to belittle, to benumb), de- (to destruct, em- (to empoison); серед суфіксів (4):
-en (to threaten, to blacken), -ify (to beautify, to purify), -ate (to pacificate), -ize (to idolize).
З-поміж суфіксів англійської мови, які можуть надавати каузативного значення, за
О.М. Аматовим, виділено такі: -ize (popularize, colonize), -ate (activate, liberate), серед
префіксів – en- (em-) (encourage, enslave), be- (beget, bedraggle) [10]. Проте дослідник
наголошує, що серед афіксів англійської мови морфем, строго зорієнтованих на каузативне вираження, немає. З огляду даних Oxford Thesaurus of English (2006) ми виявили
дві словникові статті, після яких подано суфікси із значенням “той / те, що спричинює /
викликає”: “suffixes meaning “causing”: -genic (e.g. carcinogenic, iatrogenic), -facient (e.g.
abortifacient, liquefacient)” [11: 122]; “making or causing… -facient (e.g. abortifacient), -fic
(e.g. soporific), -genic (e.g. hallucinogenic), -faction (e.g. liquefaction)” [11: 543]. З-поміж
них, по-перше, немає дієслів, по-друге, звернувшись до словників з етимологічними даними, виявлено, що походження carcinogen – fr. + Gr. (правда, -genes дійсно має каузативне значення producing) [148], liquefacient – fr. L. [12: 577], soporific – fr. L. [12: 947].
Проте опрацювавши словникові статті про всі наведені вище префікси та суфікси в New
Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, було отримано інформацію,
відповідно до якої префікси be-, de-, em- / en- та суфікси -en, -ify та -ize / -ise можна
розглядати як “каузативні”, оскільки 3-є значення be- трактується як: “to cause sth to be”
[12: 113], 2-е de- “removing sth” [12: 373], з-поміж значень em- / en- вказано “to cause to
be or have” [12: 307, 309]; значення суфіксів -en, -ify та -ize / -ise інтерпретуються як:
“to make or become” [12: 480, 741, 793]. Таким чином, афіксів саме каузативних дієслів
в англійській мові дійсно дуже мало. Це пов’язано, в першу чергу, з багатозначністю
англійських афіксів, а також з тим, що афіксація не є продуктивним способом словотворення (оскільки значна кількість афіксів запозичена з інших мов). Отже, в англійській
мові афіксація для передачі каузативного значення зустрічається нечасто (більше розповсюджені каузальні сполучники та прийменники, які знаходяться на більш високому
рівні мовної структури).
До префіксів іспанської мови, які входять до складу каузативних дієслів, залучаємо
такі морфеми: a-, de-, en- / em-; до суфіксів: -ificar, -izar, -ecer. Наприклад: anular, abaratar,
deformar, degradar, enaltecer, enblanquecer, empobrecer; horrorizar, profundizar, fortificar.
Префікси, подані вище, у своїй більшості є латинського походження, проте, як і наведені
суфікси, включають сему каузативності, яка пов’язується з присиленням / послабленням
певної якості об’єкта, зміною його стану / місцезнаходження, т.і. [13: 188 – 197]. Можливим є й звичайне утворення каузативних дієслів від якісних прикметників за допомогою дієслівного суфіксу –ar: estrechar, fatigar, calentar. У такому випадку –ar не має каузативного
навантаження, абсолютно збігаючись за формою із закінченням інфінітиву дієслів першої
відміни. Особливістю іспанської мови є наявність опозицій типу: lavarse – lavar, peinarse
– peinar, originarse – originar, т.п., де для утворення перехідного каузативного дієслова
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необхідно прибрати суфікс –se займенникового дієслова (originarse – originar : брати
початок, походити – давати початок, викликати). Такий тип утворення каузативних
дієслів є вельми продуктивним в іспанській мові, інколи зустрічається в українській, не
властивий англійській. Конверсія для іспанської мови – непродуктивна.
Найпродуктивнішими в українській мові виступають префіксно-суфіксні дієслова
типу звинуватити, потім виокремлюють префіксні/напівпрефіксні (порадувати, звинити) та суфіксні (жирувати, катувати) каузативні дієслова [9: 178]. Так, похідні каузативні дієслова можуть утворюватися за допомогою префіксально-суфіксального способу
за такими моделями: ви- + ити, о-+ ити, об- + -ува-; пере- + -ува-; по- + -ува-; при- +
-юва-; під- + -юва- [5: 283]. До префіксів можна додати ще такі: з-, с-, у-, в-, на-, за-, зне-,
обез-. Останні два позбавляють об’єкта певної якості або предмета: знебарвити [1: 7].
З-поміж суфіксів зазначимо -и-, -а-, -ува-, -юва-. Суфіксні дієслова є більш продуктивними, ніж префіксні [9: 178]. Малопродуктивними є безафіксні (журити, корити) лексеми,
конверсія – зовсім непродуктивна.
Щодо лексичного інхоативного каузативу, то до нього відносять каузативні дієслова,
що позначають початок, становлення дії. Для інхоативних дієслів є характерною фаза
зачатку, а каузація саме й пов’язується із семою появи ознаки, яка мотивована активним
виробником дії [14]. Такі інхоативні дієслова виступають у функції зв’язок (копул), втрачаючи частину свого початкового лексичного значення. Проілюструємо: (англ.) become,
grow, get, turn, come, fall, make, go, т.п.; (ісп.) infundir, encender, acerar, barbechar, cachar,
т.п.; (укр.) бліднути, темніти, обертати, ставати, розвивати, т.п.
Лексичний суплетивний каузатив також представлено всіма мовами нашого дослідження – це опозиції типу: (англ.) die – kill, believe – persuade, correct – repair, ін.; (ісп.)
morir – matar, creer – persuadir, saber – reportar, ін.; (укр.) вмирати – вбивати, горіти –
палити, вірити – запевняти, т.п. Суплетивізм загалом сприймається як явище на межі
лексичного та граматичного (за О.С. Ахмановою), часто інтерпретується як граматичний
спосіб розрізнення значень. Дійсно, каузативні дієслова кожної пари мають спільне в
лексичному значенні, але репрезентуються зовсім різними звуковими формами. На нашу
думку, кожний другий член опозицій, наведених вище, пов’язується з першим через сему
каузативності. Якщо розглянути опозицію вмирати – вбивати, то вбивати можна представити як зробити так, щоб хтось помер. Аналогічні трансформації характерні й для
інших мов, які вивчаються.
Таким чином, ознайомившись з різними класифікаціями каузативів в англійській,
іспанській та українській мовах, ми дійшли висновку, що для всіх мов (у межах пропонованої розвідки) характерною є наявність перифрастичного, морфологічного та
лексичного каузативів. Незважаючи на ідіоетнічність певних лінгвальних структур та
унікальність імпліцитних сигналів, здійснений вище аналіз дає нам змогу вважати каузативне дієслово універсальним засобом граматикалізації каузації в досліджуваних мовах.
У перспективі планується більш детально розглянути сполучуваність каузативів з актантами в реченні, а також семантичні й функціональні зв’язки між каузативними, рефлексивними, модальними й іншими групами дієслів.

186

ЛІТЕРАТУРА
1. Кучман І. М. Функціонально-семантична категорія каузативності в сучасній українській
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01
“Українська мова” / І. М. Кучман. – Київ, 2011. – 16 с.
2. HS The Syntax of Cause and Effect [Електронний ресурс] / Course Outline. – Режим
доступу:www.tu-chemnitz.de/phil/
3. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К,
2010. – С. 105, 225.
4. Бессалов А. Ю. Каузативные глаголы как средство выражения причинно-следственных
отношений в английском и французском языках / А. Ю. Бессалов // Вестник Московского
государственного областного университета. Серия “Лингвистика”. – 2010. – № 6. – С.
85 – 90.
5. Ступак І. В. Похідні каузативні дієслова стану в німецькій та українській мовах / І.
В. Ступак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі
Українки. – 2010. – Ч. 7. – С. 280 – 285.
6. Боряева Л. М. Критерии грамматикализации: к вопросу о соотношении эксплицитной
и имплицитной грамматики / Л. М. Боряева // Rossica Petropolitana Juniora. – 2007. –
Вып. 1.
7. Українська мова : енциклопедія / [Уклад. : В. М. Білоноженко та ін.]. – К. : Укр. енцикл.,
2000. – 752 с.
8. Глущук-Олея Г. І. Мовні способи вираження каузативності / Г. І. Глущук-Олея // Studia
Linguistica. – 2010. – Вип. 4. – С. 155 – 159.
9. Навроцька Н. А. Зіставно-порівняльний аналіз структурно-семантичних особливостей
каузативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи / Н. А. Навроцька
// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. –
2011. – Ч. 1. – С. 174 – 178.
10. Аматов А. М. Морфологические каузативы в английском языке /А. М. Аматов //
Ярославский педагогический вестник. – 2003. – № 1 (34).
11. Oxford Thesaurus of English / [ed. Maurice Waite]. – [2-nd ed., rev.]. – Oxford: Oxford
University Press, 2006. – XII, 988 p.
12. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language / [ed. Doris L. Lechner].
– Danbury, CT : Lexicon Publications, Inc., 1993. – XXXI, 1149 p., T – 67.
13. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс : [учебн. для ин-в
и фак-в иностр. яз.]. – [4-е изд.]. – М. : Книжный дом “Университет”, 2000. – 432 с.
14. Михеева Н. А. Каузация эмоционального состояния и эмоционального отношения в
испанском языке : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. филол. наук : спец. 10 02 05
“Романские языки” / Н. А. Михеева. – М., 2007. – 20 с.

187

УДК 81.367.622=161.2:81ʼ374Б.Грінченко

Сивокозова В.В.
(Київ, Україна)

ІМЕННИКОВА ЛЕКСИКА У СЛОВНИКУ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА РЕДАКЦІЄЮ Б.Д. ГРІНЧЕНКА
(способи та засоби лексикографування)
У статті аналізуються способи та засоби лексикографування іменникової лексики,
яка є основою реєстру Словника української мови за редакцією Б.Д. Грінченка, встановлюються особливості вираження лексичних, граматичних і стилістичних характеристик реєстрових іменників.
Ключові слова: словник, ремарка, іменникова лексика, способи і засоби лексикографування.
В статье анализируются способы и средства лексикографирования именной лексики, которая составляет основу реестра Словаря украинского языка под редакцией
Б.Д. Гринченко, устанавливаются особенности выражения лексических, грамматических и стилистических характеристик реестровых имен существительных.
Ключевые слова: словарь, именная лексика, ремарка, способы и средства лексикографирования.
The article analyzes the lexicographic ways and means of presentation of noun vocabulary, which is the base of the registry of the Dictionary of the Ukrainian language edited by
B. Hrinchenko. Also the lexical, grammatical and stylistic information about the lexeme and its
reflection in the dictionary is given.
Key words: dictionary, noun vocabulary, lexicographical note, the lexicographic ways
and means.
На початку ХХ століття 4-томний Словник української мови за редакцією
Б.Д. Грінченка засвідчив неабияку потужність лексичного складу української мови і її
потенційну можливість успішно розвиватися в колі інших слов’янських мов. Це був загальномовний словник, у якому здійснено спробу описати якомога повніший пласт питомо української лексики, що відображає побут, звичаї, духовні та моральні пріоритети
нашого народу; зафіксовано чимало іншомовних запозичень. Словник української
мови за редакцією Б.Д. Грінченка постійно перебуває під підвищеною увагою багатьох
вітчизняних мовознавців, зокрема П.Й. Горецького, А.К. Мойсієнка, А.А. Москаленка,
В.В. Німчука, Л.С. Паламарчука, О.І. Скопненка, які досліджували реєстровий склад,
принципи укладання, зв’язок Словника з попередніми лексикографічними працями,
становлення тлумачної лексикографічної традиції в Україні, періодизацію вітчизняного
словникарства, а також динаміку кількісних та якісних змін в лексичному складі української мови [1; 2; 3; 4; 5; 10].
Відзначимо, що для сучасної лексикографічної теорії та практики дуже важливою
є проблема семантичної структури словників, тому серед інших питань активізуються
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їх лексикографічна параметризація, що відображає системні особливості досліджуваної мови, специфіку метамови будь-якої словникової продукції. У вітчизняній лінгвістиці ці питання досліджувалися Л.С. Паламарчуком, Л.П. Поповою, О.О. Тараненком,
Л.О. Тименко, В.А. Широковим, В.В. Чумаком та іншими науковцями, у працях яких
аналізуються структурна організація словника як системи, специфіка лексикографування
різних частин мови, особливості ремаркування різних груп лексики [5; 7; 8; 9; 10; 11].
У російському мовознавстві теоретичні аспекти лексикографічної параметризації
висвітлюються у працях Ю.М. Караулова, який докладно розглядає поняття словникової
параметризації, визначаючи її статус, диференційні ознаки, об’єм та структуру, стверджуючи, що лексикографічний параметр є мінімальною одиницею мовної інформації,
своєрідним квантом інформації про мовну структуру, тобто особливим словниковим
відображенням окремих структурних рис мови [12: 51]. Таке твердження відомого лексикографа дозволяє виділити у словнику різні типи слів, які вказують на частиномовні
характеристики загальнонародної лексики. Тому вважаємо необхідною спробу докладного вивчення словникової репрезентації іменникової лексики, адже іменник як частина
мови об’єднує слова-назви предметів, тобто чуттєво сприйманих речей, явищ, а також
результатів попереднього пізнання й узагальнення, що виступають як предмети думки,
тобто поняття [13: 146].
У науковій літературі питання лексиграфічної параметризації окремих граматичних
класів слів розглядається не так часто. Лексикографічна практика засвідчує, що окремо
взятий лексикографічний параметр не може надати повну інформацію про семантику
конкретної лексеми, репрезентованої в реєстрі. Тому необхідно встановити відповідність
між особливостями досліджуваних мовних одиниць і параметрами, які застосовуються для її опису в словнику. Однак беззаперечним залишається той факт, що точна
репрезентація семантичних властивостей тієї чи іншої мовної одиниці реалізується семантичними параметрами.
Серед наукових праць, пов’язаних із аналізованою тематикою, звертає на себе увагу
наукове дослідження Л.П. Попової, виконане на матеріалі абстрактних іменників російської мови, яка, враховуючи семасіологічну та ономасіологічну природу семантики реєстрового слова, виділяє два типи семантичних параметрів лексикографованих іменників – семасіологічний та ономасіологічний. До ономасіологічних параметрів дослідниця
відносить термінологічний, нормативний, стилістичний, емоційно-оцінний, історичний,
етимологічний, іншомовний, ареальний, тематичний та лінгвокраїнознавчий параметри.
У межах семасіологічних параметрів лінгвістка розрізняє гомогенні (власне тлумачний,
моно-, полісемічний, транспозиційний, ілюстративний) та гетерогенні. Гетерогенні параметри відображають не лише парадигматичні відношення між мовними одиницями
(синонімічний, антонімічний, гіперо-гіпонімічний, омонімічний, паронімічний), а й синтагматичну організацію мови (валентнісний формальний, валентнісний комбінаторний,
фразеологічний), епідигматичні зв’язки між мовними одиницями [7: 10].
Оригінальну стратифікацію лексикографічних параметрів реєстрових одиниць пропонує академік В.А. Широков, який розглядає власне лінгвальні (наголос, орфографія тощо)
та екстралінгвальні параметри, що відтворюють різні процеси – діахронічні, синтагматичні, взаємодії мов, інтерференції та ін. Учений наголошує на комплексному представленні
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слова у тлумачному словнику з урахуванням його лексичного, граматичного та стилістичного значень. При цьому основним елементом тлумачного словника, підвалиною всієї його структурної надбудови постає лексичне значення слова, що є одним із найважливіших у мовознавстві та центральним (системотвірним) для тлумачних лексиконів. Крім
поняття, у значення слова можуть входити й інші компоненти: емоційне забарвлення,
стилістична характеристика, співвіднесеність з іншими словами мови [10: 20].
У теорії східнослов’янської лексикографії наукові погляди В.А. Широкова, за яким
тлумачення слова містить у собі лексичну, граматичну та стилістичну інформацію, що
виражаються різними лексикографічними способами та засобами, є дуже перспективними. Адже будь-який словник має систему ремарок, серед яких виділяються лексичні,
граматичні та стилістичні. Зазначимо також, що у різних типах словників лексичні, граматичні та стилістичні значення фіксуються по-різному, але в тлумачних словниках вони
знаходять найповніше, найглибше вираження, оскільки утворення тлумачень базується
на специфіці внутрішньої структури лексичного значення і зумовлює існування певних
норм та способів їхньої побудови, що регулюються правилами, виробленими лексикографічною традицією [14: 14]. Це ще раз підтверджує необхідність врахування сучасними укладачами словників різних підходів до лексикографічного опису частин мови,
фіксуючи особливості словозміни того чи іншого слова відповідно до притаманних
йому категорійних ознак. Такий підхід лексикографування частиномовних характеристик слова зумовлює вибір відповідних способів та засобів словникового опису реєстру,
репрезентації реєстрового слова в словниковій статті через систему ремарок, формул
тлумачення, умовних скорочень та інших позначень, якими послуговується упорядник
лексикографічної праці.
Лексичні значення іменникових лексем, які є основою реєстру Словника української
мови за редакцією Б.Д. Грінченка, передаються за допомогою упорядкованої системи формул тлумачення, що дозволяють вичленовувати в Словнику окремі тематичні групи, у яких
іменникова лексика об’єднується спільним значенням – семою [15: 76]. Наприклад, до тематичного ряду іменників на позначення людини за рисами характеру, вдачі тощо можна
віднести такі словникові статті: Азият и азіят,та, м. 2) Варваръ, жестовій человѣкъ [16 (1:
5)]; Добряга, ги, м. Добрый человѣкъ, добрякъ [16 (1: 400)]; Злюка, ки, об. Злой человѣкъ
[16 (2: 162)]; Лобурь, ря, м. Неотеса, болванъ, грубый человѣкъ [16 (2: 373)].
У наведених прикладах формула тлумачення обов’язково містить сему «человѣкъ»
(людина), що уточнюється описово за допомогою словосполучення або ж уводиться через
синонімічний спосіб дефініювання. Чимала кількість реєстрових слів тлумачаться лише синонімічним способом. Так, знаходимо слова, у дефініюванні яких упорядник використовує
відсилання до їх відповідників – абсолютних синонімів, для цього використовується знак
«=»: Арабець, бця, м. = Араб [16 (1: 8)]; Глум, му, м. Насмѣшка, издѣвка, посмѣяніе [16 (1:
291)]; Лупина, ни, ж .Скорлупа, шелуха, плева (сѣменная), кожица (на кукурузѣ, яблокѣ)
[16 (2: 382)]; Облізок, зка, м.=Обаполок [16 (3: 15)]; Сміхованець, нця, м. Шутникъ,
забавникъ, скоморохъ [16 (4: 158)]; Хихіт, хоту, м. Смѣхъ, хихиканье [16 (4: 99)].
Аналізована праця характеризується паралельним вживанням знака «=» та відсильної
конструкції «То же, что» до слова, тотожного певній лексемі за предметно-поняттєвою
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віднесеністю: Бер, ру, м. То же, что и кладка [16 (1: 50)]; Бистрінь, ні, ж.=Бистрина [16
(1: 57)]; Державо, ва, ср. То же, что и держава 1, а также вообще то, что помогаетъ держаться, удерживаться [16 (1: 370)]; Джерга, ги, ж. То же, что и запаска, но изъ неокрашенной шерстяной ткани из натуральнаго цвѣта [16 (1: 375)]; Хмизняк, ка, м. Мелкій
кустарникъ, то же, что и хмиз 2 [16 (4: 405)].
Не менш цікавими у Словнику Б.Д. Грінченка є відсильні тлумачення, для яких у
словнику є спеціальна ремарка см.– смотри., яка може стосуватися як усіх, так і окремих
значень слова чи його відтінків: Арабин, на, м. См. араб [16 (1: 8)]; Баба, би, ж. 7) Бабаяга. См. яга; Лежень, жня, м. 4) Лежащій улей. См. Лежак 3 [16 (2: 353)]; Правіжка, ки,
ж. Взысканіе, требованіе уплаты. См. Правина [16 (3: 400)]; Чудак, ка, м. Чудакъ. См.
Чудар [16 (4: 475)].
Лексикографічне представлення іменників у Словнику Б.Д. Грінченка характеризується відображенням граматичних категорій, типових для цього лексикограматичного класу, зокрема роду, числа та відмінка. Як і в інших словниках тлумачного типу, варіанти заголовного слова в аналізованому лексисі подаються за
алфавітом. Змінювані слова фіксуються в їхній початковій граматичній формі, потім наводяться показники словозміни. Для іменника початковою формою є називний
відмінок однини. Іменники, які вживаються тільки в множинні, подаються у формі
називного відмінка із вказівкою форми родового відмінка: Аркуш, ша, м. Листъ
бумаги, жести [16 (1: 9)]; Балухи, хів, мн. 1) Выпученные глаза [16 (1: 25)]; Лестощі, щів, ж. мн. Лесть [16 (2: 356)]; Прирамки, мн. Двойныя плечи въ мужской
рубашкѣ [16 (3: 435)]; Чуні, нів, мн. Валенки [16 (4: 478)].
Для вираження словозміни біля кожного реєстрового слова упорядник використовує
граматичні ремарки, що стосуються роду, числа та відмінку. При відмінюваних іменниках
у Словнику Б.Д. Грінченка наводиться форма родового відмінка однини і рід. Біля всіх
аналізованих одиниць знаходимо ремарки м., ж., с., об., що відповідно вказують на
чоловічий, жіночий, середній та спільний (общий) роди: Бабрання, ня, с. Занятіе грязной
работой, лачкотня [16 (1: 15)]; Базала, ли, об. Мямля, неповоротливый [11, 19]; Жандар,
ра, м. Жандармъ [16 (1: 474)]; Жарина, ни, ч. Раскаленный уголекъ [16 (1: 474)].
Так, до всіх відмінюваних іменників послідовно подається форма родового відмінка.
Якщо ж слово має паралельне вживання флексій, то Словник фіксує обидві форми, при
цьому спостерігаємо нормативне вживання обох закінчень, що свідчить про відсутність
розрінення значень слова на цьому етапі розвитку української мови: Аркан, на и ну, м. 1)
Родъ гуцульскаго танца мужчинъ. Аркана танцювати. 2) Арканъ [16 (1: 9)]; Єрусалим,
ма и му, м, Іерусалимъ [16 (1: 468)]; Жак, ку и ка, м. 1) Расхищеніе, грабежъ, расхватъ [16 (1: 471)]; Сойм, ма и му, м. Сеймъ [16 (4: 165)].
Параметризація невідмінюваних іменників у Словнику здійснюється за допомогою
граматичної ремарки нескл., але інколи автор використовує повну форму, а не відповідне
скорочення: Авто-да-фе, с. несклоняемое. Автодафе, сожженіе инквизиціей єретика [16
(1: 3)]; Бари, мн. нескл. Разсказы, болтовня [16 (1: 30)] Буки, нескл. Славян. названіе
буквы Б; Капут, несклоняемое. Конець, смерть, гибель [16 (2: 219)]; Пані, ні, ж. нескл.
Барыня, госпожа [16 (3: 92)].
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Словник за редакцією Б.Д. Грінченка подає також й інші семантичні характеристики,
зокрема такі як категорія збірності, на яку вказує ремарка соб. – имя собирательное:
Бабота, ти, ж. соб. Бабье [16 (1: 15)]; Бадилля и баділля, ля, с. соб. Стебли, былинки,
ботва [16 (1: 19)]; Заміття, тя, с. соб. Сугробы снѣга [16 (2: 66)]; Орішення, ня, с. соб.
Орѣховыя деревья [16 (3: 63)]; Рогатизна, ни, ж. соб. Рогатий скотъ [16 (4: 26)].
Для фіксації стилістичних характеристик реєстрових іменників у Словнику
української мови за редакцією Б.Д. Грінченка використовується система ремарок та умовних позначень, які характеризують обмежену у вживанні лексику. Стилістичні ремарки
подаються після граматичних перед тлумаченням, якщо вони стосуються усіх значень,
або перед окремим значенням чи відтінком. Функціонування системи стилістичних ремарок дає можливість характеризувати реєстрові одиниці за функціонально-стильовими,
часовими, емоційно-оцінними, частотними та іншими ознаками. Однак на час укладання
Словника української мови за редакцією Б.Д. Грінченка традиції стилістичного ремаркування лише розвивалися, тому в аналізованій лексикографічній праці знаходимо незначну кількість стилістичних ремарок, які не завжди вживаються послідовно. У переліку
умовних скорочень Словника Б.Д. Грінченка знаходимо лише декілька ремарок, зокрема
зоол. (названіе зоологическое) та раст. (растение), яка вказує на належність лексеми
до відповідної терміносистеми, а також насѣк.(насѣкомое), пт. (птица), що уточнюють
значення відповідного слова: Дарморос, су, м. Раст. лицій, Lycium barbarum [16 (1: 358)];
Кедруша, ші, ж. Зоол.: кедровка пестрая, Corvus caryocatactes [16 (2: 234)]; Пільх, ха,
м. Зоол. Аrvісоla, полевая мышъ [16 (3: 187)]. Варто також відзначити, що вживання ремарок також не завжди послідовне. Наприклад, одне з лексичних значень слова «бабка»
є «стрекоза», біля якого є ремарка зоол., але немає вказівки на те, що це комаха: Бабка,
ки, ж. Ум. оть баба. 12) Зоол. – Стрекоза [16 (1: 14)]. Можливе також використання лише
родо-видової ремарки: Берегівка, ки, ж. Пт. стрижъ, Hirundo riparia [16 (1: 51)]; Перепел, ла, м. 1) Пт. перепелъ. Tetrao coturnix [16 (3: 129)].
Аналіз реєстру Словника Б.Д. Грінченка засвідчує наявність іменникових мовних
одиниць, що належать до різних сфер функціонування, адже відомо, що увесь масив
мовного матеріалу, представленого у Словнику, упорядники зібрали із творів української
літератури та усного народного мовлення.
Дослідники відзначають, що ця лексикографічна праця мала два основних джерела поповнення реєстру – мову творів українських письменників та народну творчість,
тому один пласт лексики належить до української літературної мови, а інший – до
української живої народної мови [1: 135]. Водночас аналізована лексикографічна праця не має чіткої та послідовної системи ремаркування, що пояснюється початковим
етапом вироблення теоретичних засад укладання багатотомних тлумачних словників
української мови на загальнослов’янському тлі. Оскільки для розмежування загальновживаної та вузьковживаної лексики, наприклад, діалектної, у Словнику спеціальних
ремарок немає, то упорядник вдається до застосування ареального параметру, що виражається спеціальними умовними скороченнями: Лубен. у. – Лубенскій уѣздъ, Одесс.
у. – Одесскій уѣздъ., Гуцул. – Гуцульщина, Донск. об. – Донская область тощо. У такий
спосіб у Словнику окреслено ареал поширення того чи іншого слова, тобто вказано
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адміністративну чи етнічну територію, де вживається лексема. Такі позначки можна
вважати непрямими вказівками розмежування літературного та діалектного вживання
слова: Відзимки, ків, м, мн. Исходь зимы, время послѣ зимы, когда еще возвращаются
зимнія явленія. Берд. и Житом, у. (лексема вживається у Бердичівському та Житомирському регіонах) [16 (1: 213)]; Глушманка, ки, ж. Глухая женщина. Одесс. у.(слово
поширене на Одещині) [16 (1: 292)]; Хрускавки, вок, ж. мн. Клубника. Гуцул. (лексема функціонує на Гуцульщині) [16 (4: 416)].
У деяких випадках стилістичні характеристики іменників настільки тісно поєднуються
з лексичними чи граматичними, що їх важко розмежувати. Так, ремарки ув. та ум. – имя
увеличительное та имя уменьшительное позначають як лексичне, так і стилістичне значення
відповідно, які одночасно виражають і граматичне, і стилістичне значення слова. Це зумовлено двоїстою природою демінутивів та аугментативів, які одночасно вказують на фізичні показники (розмір, вагу, довжину, об’єм предмета тощо), а також виражають емоційно-оцінне
навантаження лексеми: Ангел, ангол, ла и ангель, ля, м.= Янгол. Ум. Ангелочок [16 (1:
7)]; Бабак, ка, м. 1) Байбакъ, сурокъ. Ум. Бабачок. Ув. Бабачище [16 (1: 13)]; Бабега, ги, ж.
Бабищо. Ув. оть баба [16 (1: 13)]; Вовцюга, ги, м. Ув. оть вовк [16 (1: 245)].
Використання ремарок у вказаних словникових статтях не дозволяє однозначно
визначити межу між семантикою згрубілості чи пестливості та значенням, що виражає
збільшення чи зменшення розмірів предмета. Наприклад, при іменнику «ангелочок»
подається вказівка на емоційно-експресивне навантаження, хоча одночасно виражаються зменшувальні характеристики обʼєкта без додаткової конотації.
Отже, іменникова лексика у Словнику української мови за редакцією Б.Д. Грінченка
лексикографується за допомогою відповідної системи способів та засобів, яка допомагає
визначити лексичні, граматичні та семантичні характеристики реєстрових слів. У Словнику функціонує відповідна система ремарок, які вказують на особливості словозмінної
парадигми іменника, його приналежність до певних лексико-граматичних та тематичних
груп, функціональних стилів, сфер вживання тощо. Характерною особливістю Словника
української мови за редакцією Б.Д. Грінченка є використання системи умовних скорочень, які вказують на адміністративну чи етнічну територію функціонування лексеми,
тобто у такий спосіб розмежовується загальновживана лексика та діалектизми.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНОМОВНИХ
ТА АНГЛОМОВНИХ СЛОВНИКАХ
Стаття присвячена дослідженню сільськогосподарської термінології. Розглянуто
поняття «термін». Вказано на деякі труднощі, що виникають під час перекладу. Проаналізовано лексико-семантичні особливості деяких термінів аграрної галузі за допомогою словників української та англійської мов.
Ключові слова: термін, термінологія, сільське господарство, словник, батіг, безпородний, білобокий, високобілковий, відбраковувати, білок.
Статья посвящена изучению сельскохозяйственной терминологии. Рассмотрено
понятие «термин». Указаны некоторые трудности, которые возникают во время перевода. Проанализированы лексико-семантические особенности некоторых терминов
аграрной отрасли с помощью словарей украинского и английского языков.
Ключевые слова: термин, терминология, сельское хозяйство, словарь, хлыст, беспородный, белобокий, высокобелковый, отбраковывать, белок.
The article deals with some agriculture terminology. Concept “term” is considered. Lexical peculiarities of some agrarian terms are analysed with the help of Ukrainian and English
dictionaries.
Key words: term, terminology, agriculture, dictionary, whip, nonpedigreed, white-sided,
high-protein, cull, protein.
Термінологія є одним із найцікавіших і найскладніших аспектів будь-якої мови.
Терміни – це одиниці природної або штучної мови (слова, словосполучення, сполучення слів і букв-символів, сполучення слів і цифр-символів), що володіють у результаті особливої свідомої колективної домовленості спеціальними термінологічними значеннями,
досить точно і повно відображають основні, суттєві ознаки відповідних понять [2: 9].
Згідно Б. Н. Головіна, термін – це «слово чи підрядне словосполучення, що має спеціальне значення, виражає та формує професійне поняття та застосовується у процесі пізнання та освоєння наукових і професійно-технічних об’єктів та відносин між ними» [1: 5].
При перекладі термінології можуть виникнути труднощі в доборі точного перекладацького відповідника, що є необхідною умовою адекватного перекладу. Це зумовлено такими причинами: розходженнями в структурі термінів англійської та української
мови; багатозначністю і варіантністю відповідностей в перекладі, матеріальним проявом
чого є полісемія (наявність у терміна більш ніж одного значення), омонімія (семантичне відношення внутрішньо не пов’язаних значень, виражається подібними лексемами і
розрізнюється в тексті завдяки контексту), синонімія (збіг за основним значенням слів,
морфем, конструкцій, фразеологічних одиниць), гіпонімія (більш широке значення, що
виражає загальне, родове поняття, назву класу предметів (властивостей, ознак)), антонімія (бінарний принцип опису фактів і явищ дійсності, що виявляється в ствердженні
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наявності або відсутності тієї чи іншої ознаки, в протиставленні якісних показників); а
також наявністю безеквівалентної лексики.
Мета нашої роботи – проаналізувати лексико-семантичні особливості деяких термінів сільськогосподарської галузі в українській та англійській мовах.
Джерелами дослідження послужили дані 7 словників української, англійської та російської мов.
Цілий ряд досліджуваних термінів зберігає лексичне значення як в українських так і
в англійських лексикографічних джерелах:
безпорóдний (СУМ 1, 141) – непородистий; несортовий;
pedigreeless, nonpedigreed, outbred (Ling.);
nonpedigreed (АРСХС, 518) – неплемінний;
білобóкий (СУМ 1, 188) – який має білий бік (боки) або білі плями на боках;
white-sided, white-flanked (Ling.);
високобілкóвий (СУМ 1, 494) – який містить у собі велику кількість білка;
high-protein (Ling.);
high-protein (АРСХС, 386) – високобілковий, з високим вмістом білка;
відбракóвування, відбракувáння (СУМ 1, 558) – дія за знач. відбраковувати, відбракувати;
cull (DCO; DA, 66) – noun 1) killing a certain number of living animals to keep the
population under control or to remove excess animals from a herd or flock 2) an animal that has
been separated from the herd or flock and killed, usually because it is old or of poor quality;
cull (АРСХС, 192) – 1) відбір; бракування, відбраковування, вибракування;
cull (MED, 338) – noun [C] an act of culling animals.
Як бачимо, для українського терміна «безпородний» характерна синонімія під час
перекладу. В українській мові лексеми «білобокий» та «високобілковий» є однокомпонентними, а в англійському варіанті – двокомпонентними.
Проте не всі досліджувані слова мають однозначний переклад. Нами було розглянуто українські сільськогосподарські терміни, що мають декілька англійських варіантів, а
лексема «батіг» під час перекладу може набувати ознак різних частин мови (іменника та
дієслова):
батíг (СУМ 1, 111) – 1) прикріплений до держака мотузок або ремінець, яким поганяють тварин; канчук, пуга; 2) стебло виткої або сланкої рослини; огудина;
whip, knout (CORD, 153; Ling.);
whip (АРСХС, 829) – 1) батіг; прут, хворостина; 2) (молодий) нерозгалужений пагін
або росток;
whip (DCO) a piece of leather or rope fastened to a stick, used to train and control animals
or, esp. in the past, to hit people;
whip (DA, 264) – noun a short stick with a lash attached, used to control horses;
whip (MED, 1635) – noun 1) [C] a long thin piece of leather with a handle on one end used
for making horses move faster or for hitting someone; 2) [C] someone in a political party whose
job is to make certain that other members go where they are needed and that they vote in the
correct way; an official order to members of a political party to go to a particular debate and
vote; 3) [U] a sweet soft food made with cream and flavours or fruit;
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verb 1) [T] to hit someone with a whip; 2) [I] [+around/into/past etc sth] to move somewhere
very fast; [T] to move something somewhere very fast; [T] [whip sth out/off] to remove
something or take something from somewhere very fast; 3) [T] to mix a food very quickly in
order to add air into it; 4) [T] to make someone behave in a particular way; 5) [T] informal to
defeat someone thoroughly; [T] informal to steal something;
білóк (СУМ 1, 184) – 1) густа напівпрозора маса пташиного яйця, в якій міститься
жовток; 2) складна хімічна сполука, органічна речовина, яка є основною складовою частиною клітин організмів; білковина;
1) (biol., chem.) albumen, protein;
2) white (of egg), glair;
3) white (of eye) (CORD, 15; Ling.);
albumen (АРСХС, 30) – 1) білок яйця, білкова речовина, білок зародка; 2) ендосперм;
albumen (DCO) – the clear part inside an egg which is white when cooked;
albumen (DA, 8) – noun the white of an egg, containing albumin;
albumen (MED, 33) – noun [U] technical the clear substance inside an egg that turns white
when you cook the egg;
albumin (MED, 33) – noun [U] technical a protein that is in the white part of an egg, in
milk, and in blood plasma;
protein (АРСХС, 600) – білок, протеїн;
protein (DCO) – one of the many substances found in food such as meat, cheese, fish or
eggs, that is necessary for the body to grow and be strong;
protein (DA, 199) – noun a nitrogen compound formed by the condensation of amino acids
that is present in and is an essential part of living cells COMMENT: Proteins are necessary
for the growth and repair of the body’s tissue. They are mainly formed of carbon, nitrogen
and oxygen in various combinations as amino acids. Foods such as beans, meat, eggs, fish and
milk are rich in protein. Although ruminant animals can make use of cellulose and non-protein
nitrogen (which human beings cannot metabolise), animal feeds are often supplemented with
grains, pulses and other foods that contain protein;
protein (MED, 1134) – noun [C] a substance in food such as meat, eggs, and milk that
people need in order to grow and be healthy;
white (АРСХС, 829) – 1) білок (яйця); 2) склера, білкова оболонка (очей); 3) кінь білої
масті; 4) біла пляма, біла відмітина (у коня); 5) заболонь; 6) білий, сивий; 7) прозорий,
безбарвний; 8 ) бот. бухарник шерстистий;
white (DCO) – 1) of a colour like that of snow, milk or bone; 2) used in the names of
various food and drink products, many of which are not pure white but slightly cream, yellow,
grey or transparent;
white (MED, 1636) – noun 1) [C/U] the colour of milk or snow; 2) [C] someone who belongs
to race of people with pale skin; 3) [C/U] the clear part inside an egg that surrounds the yolk (=the
yellow part); 4) [C/U] informal white wine; 5) [U] in some board games, the person that uses
the white pieces; 6) whites [plural] Br E special white clothes that people often wear for playing
sports such as tennis or cricket; the whites of sb’s eyes the white parts of your eyes;
glair (АРСХС, 342) – яичный белок;
відбракóваний (СУМ 1, 558) – дієпр. пас. мин. ч. до відбракувати;
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cast, cull (Ling.);
відбракóвувати, відбракувáти (СУМ 1, 558) – відокремлювати брак під час сортування;
cast (Ling., DCO) – verb [T] to choose actors to play particular parts in a play, film or
show;
cast (DA, 43) – verb 1) to bear an offspring prematurely; 2) to place an animal on its side
on the ground;
cast (АРСХС, 133) – 1) оранка врозкид; 2) скидання (листя), опадання (хвої); 3) суха
луска (цибулини); 4) бджіл. пороєк; 5) вет. гіпсова пов'язка; 6) вет. циліндр; 7) кидати,
повалити (тварину); 8) втрачати (зуби); 9) міняти (роги); 10) викинути, народити раніше
часу; 11) бракувати (коней і т.п.); 12) розкидати (напр. добрива і т.п.);
cast (MED, 209 – 210) – verb 1) [T] to choose a performer for a particular part or for a
particular type of part in a film, play etc; 2) [T] to describe someone or something as belonging
to a particular type; 3) [T] to look at someone or something in a particular way; 4) [T] mainly
literary to make light or a shadow appear in a particular place; 5) [T] literary to throw someone
or something somewhere; 6) [I/T] to swing a FISHING ROD forwards so that the end of the
line falls into the water; to throw a fishing net into the water; 7) [T] to form an object by pouring
liquid metal or liquid plastic into a MOULD; 8) [T] to make a HOROSCOPE in order to say
what will happen in the future, by calculating the positions of stars and planets; 9) [T] if a snake
casts its skin, it slides out of it;
cull (Ling., DCO) – verb when people cull animals, they kill them, especially the weaker
members of a particular group of them, in order to reduce or limit their number;
cull (DA, 66) – verb to reduce the numbers of wild animals by killing them in a
controlled way;
cull (АРСХС, 192) – 1) відбір; бракування, відбраковування, вибракування // відбирати, сортувати, відбраковувати; 2) дрібна картопля; 3) pl відбраковані тварини; вибракуваний птах; to cull out відбраковувати;
cull (MED, 338) – verb [T] 1) to collect something such as information from different places; 2)
to kill animals deliberately, especially in order to stop the population from becoming too large.
Якщо термін «батіг» в українській лексикографії має два лексичних значення (хлист
і стебло рослини), то переважна більшість англійських джерел трактує його лише як
прилад для навчання та контролю за кіньми. Дослідивши чотири варіанти перекладу
терміну «білок», можна зазначити, що, говорячи про яєчний білок, доречно використовувати лексеми «glair» та «albumen», протеїн – «protein», а термін «white» характеризується багатозначністю в англійській мові (білок яйця, біла оболонка ока, колір, люди з
білою шкірою та ін.). Нами було розглянуто два англійські варіанти перекладу української лексеми «відбраковувати» – «cast» та «cull». В українській мові вищезазначений
термін може стосуватися як тварин, так і рослин, англійські варіанти стосуються лише
тварин. Щодо терміну «cast», то лише в російському словникові сільськогосподарської
термінології серед дванадцяти представлених варіантів один відповідає українському
значенню, англійські лексикографічні джерела вказують на дев’ять лексичних значень
жодне з яких не збігається з українським. Переважна більшість досліджених англійських
лексикографічних джерел подає термін «cull» з тим самим лексичним значенням, що й в
українській мові.
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Серед досліджуваних термінів деякі з них та похідні від них були представлені лише
в українському варіанті:
батіжóк (СУМ 1, 111) – зменш.-пестл. до батіг;
відбракóвуватися (СУМ 1, 558) – пас. до відбраковування.
Оскільки вищезазначені терміни є частиною загальнолітературної мови, до них можна застосувати такі загальноприйняті способи перекладу як підбір лексичного еквіваленту, описовий переклад, дослівний переклад, а також переклад за допомогою використання родового відмінка, і переклад з використанням різних прийменників.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що під час перекладу термінології сільського господарства слід користуватися декількома словниками і враховувати контекст.
Оскільки адекватний переклад фахової термінолексики набуває особливо важливого
значення для успішного становлення та нормалізації української сільськогосподарської
термінології у відповідності до міжнародних стандартів, то розглянута нами тема є актуальною і потребує подальшого дослідження.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Стаття присвячена дослідженню структурних, семантичних та функціональних
особливостей суспільно-політичної термінології. Основну увагу зосереджено на вивченні теоретичних засад зазначеної термінології: вимог до терміна його системності,
принципів класифікації (типології) та способів термінотворення.
Ключові слова: суспільно-політична термінологія, системність терміна, афіксальне термінотворення, термінотвірна номінація.
Статья посвящена исследованию структурних, семантических и функциональных
особенностей общественно-политической терминологии. Главное внимание акцентировано на изучении теоретических принципов даной терминологии: требований к термину его
системности, принципам классификации (типологии) и способам терминообразования.
Ключевые слова: общественно-политическая терминология, системность термина, аффиксальное терминообразование, терминообразовательная номинация.
The article deals with the research of structural, semantic, and functional peculiarities of
social and political terminology. The main attention has been focused on researching theoretical
principles of the terminology: principles of classification (typology) and ways of term forming.
Key words: social and political terminology, term systematics, affixation term forming,
term forming nomination.
Постановка наукової проблеми та її значення. Початок ХХІ століття характерний
глобальними соціально-економічними змінами, вступом людства у новий етап науковотехнічного прогресу, який називають інформаційною революцією. Будь-яка зміна
в соціальній сфері передбачає певні зміни в мовній системі. Сучасний етап розвитку
лінгвістики характеризується підвищеною увагою до проблеми лексичної семантики.
Суспільно-політична термінологія (далі СПТ) сучасної англійської мови як і будь якої іншої є обширом номінацій, які вербалізують світ понять зі сфери світоглядних, ідеологічних, політичних знань. Формування та функціонування нової суспільно-політичної термінології (далі СПТ) тісно пов’язане з розвитком соціальних понять, котрі в свою чергу
віддзеркалюють діалектику соціального розвитку. Проблемами дослідження суспільнополітичної лексики переймалися: В. Акимова, А. Бєлая, А. Бурячок, Н. Гарбовський, Л.
Жданова, С. Капралова, Т. Крючкова, І. Протченко та інші.
Останніми десятиліттями цій проблемі присвячені розвідки: Ф. Бацевича, О. Воробйової, А. Голованевської, О. Єрмакової, О. Загоровської, В. Карасика, Ю. Караулова, О.
Семенюк, Л. Синельникової, А. Чудинова та інші. Дослідники зосереджують увагу на вивченні проблем семантики терміна, аспектів його лексикографічного відображення у суспільно- політичному дискурсі. Переважна більшість наукових розвідок свідчить про те, що
предметом зацікавлення науковців є не лише питання структури , семантики СПТ, але й
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лінгвопрагматичні характеристики [1]. Так як єдиного визначення терміна в лінгвістичній
літературі ще немає, то завдання дати таке визначення залишається актуальним.
Актуальність дослідження визначається тим, що у сучасний період великий інтерес
у термінознавстві викликають проблеми галузевих термінологічних систем, розширення
їх меж, збільшення кількості компонентів, які входять до них. Відповідно, суспільнополітична термінологія – це терміносистема, що перебуває у стані перманентного формування та еволюції. Тому вивчення загальних тенденцій розвитку цієї термінології в
англійській мові є цікавим як з теоретичного так і практичного поглядів.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше проаналізовано сучасну
англомовну СПТ, з позиції структури, семантики та її функціонального потенціалу.
Передусім, нашим завданням є: 1) визначення структурних, семантичних й функціональних особливостей досліджуваної СПТ, що описує певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності. 2). Дослідження співвідношення загальновживаної суспільнополітичної лексики та СПТ. Виклад основного матеріалу. Науково-технічний прогрес
вносить значні зміни у всі сфери розвитку суспільства, включаючи й мовну картину
світу. Одна з найістотніших змін полягає в тому, що переважну частину лінгвістичного
фонду складає фахова лексика, і доля термінів у лексичному складі мови стрімко зростає.
Тому цілком природно, що лінгвісти надають велике значення вивченню закономірностей утворення термінів, їх структури та семантики, аспектам упорядкування, питанням
перекладу; розглядають термінологію як важливу складову сучасної літературної мови.
Дослідження будь-якої термінології передбачає проблему визначення терміна.
Проблема визначення терміна. В умовах кардинальних змін в усіх сферах людської
діяльності, пов’язаних із глобальною комп’ютеризацією, значно зросли темпи збагачення словникового складу фахових мов. Найістотніше це проявилося у словниковому
складі англійської фахової мови СПТ, яка зараз переживає справжній “неологічний бум”.
Нові поняття у досліджуваній сфері потребують нових слів, що супроводжується появою
нових термінів.
Формування та функціонування нової СПТ тісно пов’язане з розвитком соціальних
понять, котрі у свою чергу віддзеркалюють діалектику соціального розвитку. Безперечно
що перед тим як визначити суть СПТ необхідно розглянути поняття термін, яка не дивлячись на велику кількість праць присвячених питанням термінології ще немає загальноприйнятого визначення. З приводу визначення терміну та вимог до нього в лінгвістичній
літературі існують різні, часто протилежні точки зору. Традиційно терміном називають
слово, словосполучення, або просто мовний знак, що репрезентує наукове поняття спеціальної, професійної сфери знань. Термін як стійке, моносемантичне (однозначне) слово
або словосполучення, співвідноситься з іншими термінами в середині даної сфери термінології [2] .
Навіть поверхневе вивчення термінології певної галузі знань показує, що не завжди
термін точно виражає спеціальне поняття та не завжди входить лише в одну терміносистему. Дослідження термінологів також засвідчують, що не завжди термін має точні
семантичні межі і виражає точно окреслене поняття. Проаналізувавши численні визначення терміна розуміємо його як слово або словосполучення, одне або декілька значень
яких є спеціальними. Таке розуміння терміну ґрунтуємо на полісемності терміна де він
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в одному зі своїх значень належить літературній нормі, а в іншому одній або декільком
терміносистемам.
На наш погляд, головне у специфіці терміна – його спеціального, професійного узусу, є обмеженість певною сферою знань. Проте, не завжди таке категоричне судження
є доцільним, адже реальна об’єктивна різниця. неспеціальної лексики та термінологічної – це, по суті, різниця немовна. Якщо слово неспеціальної лексики співвідноситься з
загальновідомим об’єктом, то слово термінологічної лексики – з специфічним об’єктом,
відомим лише вузькому колу фахівців. Ніякої іншої різниці між цими типами слів більше
не існує. Практично, різниця між терміном та не терміном полягає не в специфіці слова, а
в об’єктах номінації [3]. Однак, термін не перестає бути терміном, якщо його знатимуть
не лише фахівці у певній галузі, але й широкий загал.
Виходячи із викладених вище міркувань, можемо дати альтернативне, «робоче» визначення терміна. Термін – це мовний знак, що репрезентує наукове поняття спеціальної, професійної галузі знань. Логічно, що визначення будь-якого терміна ( у нашому
випадку СПТ) передбачає аналіз вимог до нього.
Вимоги до терміну. В теоретичному мовознавстві традиційно опираються на такі вимоги до терміна. Так, Д. С. Лотте висунув до науково-технічного терміну наступні вимоги:
системність; незалежність від контексту; однозначність; точність та лаконічність. Термін, на
думку вченого, не повинен бути полісистемним, омонімічним, синонімічним [4]. Науковий
текст з будь-якої сфери, а головно СПТ, містить не тільки спеціальні терміни цієї сфери, але
й загальнонаукову лексику включаючи терміни інших галузей. Тут, суттєвим навести, також,
вимоги до терміна Е.Ф. Скороходька, який розрізняє три групи термінів, що функціонують у
межах одного тексту: інтрагалузеві, тобто спеціальні терміни тієї галузі, якій належить конкретний текст; екстрагалузеві, тобто спеціальні терміни інших галузей, та загальнонаукові,
загально технічні та міжгалузеві терміни. Основні й конкретні вимоги, які вчений висунув до
терміна, слугуватимуть теоретичним підґрунтям нашого дослідження, а саме:
1. Термін повинен володіти абсолютною однозначністю (в будь-якому контексті він
повинен виражати лише одне поняття).
2. Формальна структура термінів повинна виражати зв’язки між поняттями. Це допоможе у ряді випадків знаходити в текстах інформацію про ті класи предметів, які прямо
ніде не названі.
3. Існує можливість формальних перетворень термінів з метою отримання нових термінів для позначення новоутворених понять.
4. Термін повинен бути коротким. [5].
Безперечно, що перераховані Е.Ф. Скороходьком вимоги є враховані у процесі аналізу досліджуваної нами СПТ. Для більшої ілюстративності та у підтвердження теоретичних викладок наведемо кілька прикладів – термінів СПТ із словників рідної та англійської мов:
Блокада (англ.) перен. − система заходів, спрямована на політичну або економічну
ізоляцію країни для здійснення політичного або економічного тиску на неї (ВТССУМ, І,
116). В англійській мові термін блокада має ширше значення:
Blockade – noun 1) the action of surrounding or closing a place, especially a port, in order
to stop people or goods from coming in or out; 2) a barrier that stops people or vehicles from
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entering or leaving place; verb – to surround a place, especially a port , in order to stop people
or goods from coming in or out (OID, 153).
Істеблішмент (англ.) перен. − еліта, правлячі кола держави (ВТССУМ, І, 307). На
відміну відтлумачного словника української мови, оксфордський словник англійської
мови дає таке пояснення значення цього терміна: establishment – (noun ); 1) (formal) an
organization, a large institution or a hotel; 2) (usually the Establishment) (often disapproving)
the people in a society or a profession who have influence and power and who do not support
change: the medical / military / political, etc. 3) the act of starting or creating something that
is meant to last for a long time: the establishment of diplomatic relations between the countries
OID, 519).
Лідер (англ.) − той, хто стоїть на чолі політичної партії або іншої певної суспільнополітичної організації; вождь, керівник, провідник, проводир, ватажок (ВТССУМ, ІІ, 87).
Тлумачний словник англійської мови дає таке визначення терміна лідер: leader – 1) the
person who leads or commands a group, organization, or country; (also Leader of the House)
Brit. a member of the government officially responsible for initiating business in Parliament;
2) the principal player in a music group; 3) a leading article in a newspaper; 4) a person or
thing that is the best, or in first place in a race, business, etc (OID, 872).
Зазначимо, що наведені вище тлумачення термінів, нейтралізують з кола термінів
загальнонаукові лексичні одиниці, і у процесі термінологізації набувають спеціальних
понять СПТ. У нашому дослідженні дотримуємося концепції функціональну природу
терміна під якою розуміємо термін як слово чи усталене словосполучення, що є членом такої лексико-семантичної системи, яка репрезентує певну фахову (спеціалізовану)
систему понять. Засадничу різницю між терміном та «звичайним» словом (словосполученням) вбачаємо не в тому, що терміну притаманні певні риси, відсутні у загальновживаного слова, або що термін позбавлений рис, притаманних «звичайному» слову, а
в сукупній характеристиці – кількісному співвідношенні ступеня актуалізації кожної з
диференційних ознак терміна [6]. Тут висловлюємо думку, що теоретично кожне слово
може бути терміном, але воно стає ним тільки за умови актуалізації – виведенні його з
лексико-семантичної системи загальнолітературної мови і включенні в систему термінів,
що було проілюстровано на прикладах вище.
Із висловленого вище можна зробити висновок, що термінологи орієнтуються на
ідеальний термін. Але не слід сприймати вище наведені вимоги до термінів надто прямолінійно, так як ідеальних термінів, які б відповідали усім вимогам, мабуть, і не існує.
Додамо тут, що серед найважливіших умов існування терміна є його системність, яка
заслуговує аналізу у нашій статті.
Системність терміна. Питання системності термінології досить широко обговорюється у термінознавчій літературі [7], [8]. Термін може існувати лише як елемент
терміносистеми. Загально прийнято, що терміносистема – це сукупність термінів, яка
адекватно виражає групу понять теорії, і стосується певної спеціальної сфери людських
знань чи діяльності.
Побутує твердження, що системність термінів полягає у зв’язаності, співвідносності термінів за формою та значенням на різних мовних рівнях. Отже терміносистема по
суті, пов’язана з певною сферою знань, проблемою, темою, науковою школою і т. д. є
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сукупністю термінів, що пов’язані між собою на понятійному, лексико-семантичному,
деривативному і граматичному рівнях. В основі системності термінів та терміносистем
лежить принцип класифікації.
Принципи класифікації та типології терміна. Класифікацію у теорії трактують як
процедуру регулярного логічно – правильного поділу різних понять предметної галузі за
різними принципами, або як результат цієї процедури. Існують різні класифікації, в яких
терміни групуються за різними принципами: за змістом, за мовною формою, за функціями і т. д. Усі ці класифікації є важливими та необхідними для структурно-семантичного
та функціонального аналізу досліджуваного терміна сфери СПТ.
Важливим є визначення тих ознак за якими терміни диференціюємо від інших одиниць певної терміносистеми, а потім за цими ж принципами велика кількість термінів
членується на типи, і таке членування називаємо типологією. Типологія є основою класифікації оскільки кількість типів термінів є дуже великою. Так, розрізняємо загальнонаукові терміни, загально технічні терміни, вузькоспеціалізовані терміни [9]. У нашому
конкретному випадку виокремлюємо терміни суспільних та політичних наук (СПТ).
З цього випливає, що існує два підходи до вивчення терміна: нормативний (за Д.
С. Лотте) і дескриптивний (за В. О. Винокуром) [4], [10]. Слід зазначити, що існує два
основних підходи до визначення терміна: структурно-субстанційний та функціональний.
Прихильники структурно-субстанційного підходу розглядають термін, як особливе слово, яке протиставляється за своєю семантичною і граматичною структурою загальновживаному (Д.С. Лотте, Т.Л. Канделакі). Прихильниками функціонального підходу було
доведено, що термін – це функція, тип вживання лексичної одиниці (Б.М. Головін, В.М.
Лейчик, Т.Р. Кияк [11], Е.Ф. Скороходько). Третій суттєвий підхід у класифікації термінів
полягає у їх поділі на терміни спостереження і теоретичні терміни. Під термінами спостереження стоять класи реальних об’єктів, а за теоретичними термінами – абстрактні
поняття; наприклад: blue aquatic plant (сині водорослi) – термін спостереження, blueness
(синява) – абстрактний термін.
Додамо, що існує також класифікація термінів за змістом на однозначні і багатозначні, тобто ті, які мають два і більше значень в межах однієї терміносистеми. За лексикограматичним принципом терміни класифікуються за частинами мови. Безперечно, що наведений вище перелік класифікацій термінів ще не є повним. Але він в цілому достатню
характеризує роль і місце термінів в різних сферах функціонування сучасного суспільства.
Способи словотворення, як фактор системності в термінології. Термінологічна
лексика, як частина словникового складу мови володіє низкою важливих особливостей
структурно-семантичного плану та активно еволюціонує. Саме на матеріалі термінологічного фонду найяскравіше проявляється дія мових законів, а головним чином – термінотвірних. Для нових об’єктів номінації використовуються усі способи словотвору,
включаючи як лексичні ресурси національної мови, так і ресурси інших мов. При цьому
термінологічне словотворення не повторює механічні прийоми загальнолітературного
творення слів. Відбувається своєрідний «природній відбір» тих способів і конкретних
засобів словотвору, які б відповідали вимогам спеціальних найменувань та їх функцій
відповідної сфери науки [12]. В кінцевому результаті це призводить до відбору і формування деривативних морфем і цілих моделей, що спеціалізуються у вираженні певних
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значень. Такі явища ведуть до того, що слова-терміни у сфері політичного життя переходять із розряду слів з обмеженим узусом в розряд загальновживаної лексики [13 : 31–37].
Прикладами можуть слугувати: technopolitics, teledemocracy.
За підрахунками дослідників понад 65% нових слів, які з’явилися за останні десятиліття внаслідок словотвірних процесів, утворені шляхом афіксації та словоскладання [14 : 83–
95]. Високий словотвірний потенціалу СПТ виявили суфікси: ism-short-termism, entryism;
-ization (globalization); dom( great-powerdom, transgenderdom); – hood – celebrity- hood).
Щодо префіксального термінотворення, то найпродуктивнішими є: anti- (anti-gay);
pro- (pro-gay); hyper – за допомогою якого утворювались, головним чином, вузькоспеціальні терміни, з його допомогою утворюються слова загальномовного функціонування:
hyperdemocratic, hyperspace.
У СПТ – спостерігаємо збільшення питомої ваги складних слів. Основною моделлю
їх утворення є поєднання двох іменників (N+N): braindrink, couchpotato. Належить підкреслити високу активність складних слів у словотвірних процесах: couchpotatoes→cou
chpotatodom→couch
potatoism; babyboom→babyboomer→babyboomlet.
Термінотвірна номінація. Серед її типів найбільшою активністю відзначається афіксація, складання та мовний закон аналогії. Так, для вираження соціально-ідеологічної
оцінки використовуються префікси ультра (ультракомунізм), супер (супернаціоналізм),
квазі (квалідиферентність), псевдо (псевдоепінга). ( англ.. Серед соціально-ідеологічних
оцінних слів, утворених способом складання найбільше іменників, які об’єднують переважно два корені (комуно фашизм, комуно шовінізм і інші).
Ми дотримуємося точки зору, що будь яка термінологічна лексика включаючи СПТ
представлена в основному іменниками та іменниковими терміносполученнями, які номінують поняття відповідної сфери. а також словоформи з термінізованими значеннями,
такі як дієприслівники, прислівники, прикметники тощо.З приводу наявності чи відсутності у термінів тих чи інших ознак серед лінгвістів триває дискусія. Варто нагадати,
також, що для правильного розуміння особливостей функціонування термінів має висунута А. А. Реформатским ідея термінологічного поля. За визначенням вченого поле для
терміна – це дана термінологія, за межами якої слово втрачає свою характеристику терміна, термін пов’язаний не з контекстом, а з термінологічним полем, яке і заміняє собою
контекст [15 : 103–126]. Саме виходячи з цього ключового твердження слід розглядати
всі ознаки СП терміна, що буде серед завдань наступної статті.
Таким чином, доходимо висновку, що суспільно-політична термінологія ( СПТ) це
відкрита система номінативних одиниць, яка постійно поповнюється одиницями інших
лексичних розрядів, різних за походженням. Терміни в своїй більшості, як і звичайні
слова, утворюються на базі засобів загальної мови. що отримали термінологічне значення. Однак, взявши за основу уже існуючі в мові способи і моделі словотворення, СПТ,
виробила свою словотвірну підсистему, пристосувавши її до основних вимог і функцій
термінологічної лексики і мови науки в цілому.
У перспективі, подальшого спеціального дослідження потребують а) пізнавальна
сутність СПТ, її смислотвірних ознак та зв’язків; б) дослідження її змістотвірних функцій в контексті суспільного феномену; в) аналіз семантичної структури СПТ.
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ЭВОЛЮЦИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В ЭПОХУ КУЛЬТУРНОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОТ ДИГЛОССИИ К «ЗОЛОТОМУ ТРЕУГОЛЬНИКУ»
У статті автор досліджує системні зміни, що відбуваються в сучасній арабській
мові в епоху інтернету і формування кіберкультури, і приходить до висновку про те, що
арабомовне суспільство на сучасному етапі розвитку переживає процес реформування мови, у рамках якої традиційна діглосія замінюється ”трьохмовністю” у зв’язку з
виділенням в якості повноправного елементу системи арабської мови”третьої мови”,
або “середньої мови”. Визнання факту формування такого “триязычия” і опис його
як “золотого трикутника” може сприяти пошуку виходу з “кризового стану”, в якому, на думку деяких дослідників, перебуває сучасна арабська мова.
Ключові слова: кіберкультура, інтернет, арабська літературна мова, арабські
розмовно-діалектні мови, еволюція арабськоїмови, диглосія, трьохмовність, криза
мови.
В статье автор исследует системные изменения, происходящие в современном
арабском языке в эпоху интернета и формирования киберкультуры, и приходит к
выводу о том, что арабоговорящее общество на современном этапе развития переживает процесс реформирования языка, в рамках которого традиционная диглоссия
заменяется «триязычием» в связи с выделением в качестве полноправного элемента
системы арабского языка «третьего языка», или «среднего языка». Признание факта формирования такого «триязычия» и описание его как «золотого треугольника»
может способствовать поиску выхода из «кризисного состояния», в котором, по
мнению некоторых исследователей, пребывает современный арабский язык.
Ключевые слова: киберкультура, интернет, арабский литературный язык, арабские разговорно-диалектные языки, эволюция арабского языка, диглоссия, триязычие,
кризис языка.
The author explores system changes taking place in Modern Arabic Language in the
era of Internet and formation of cyberculture. The article leads us to the conclusion that
Arabic-speaking societies are in the process of language reform when traditional diglossia is
being replaced by “three-lingualism” as the “third language” or “middle language” moves
into its rightfull position of a full-fledged element of Arabic language system. To recognise
the fact that such “three-lingualism” has become an object factor and to characterise it as
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the”golden triangle” will help to find the way out of “crisis state” as some researches describe current situation in Arabic language.
Keywords: cyberculture, internet, literary Arabic language, Arabic colloquial dialect languages, the evolution of Arabic diglossia, “three-lingualism”, language crisis.
Исследование диалектики и взаимовлияния языка и культуры в эпоху культурной
глобализации является весьма актуальной задачей. Язык и культура в их взаимодействии
всегда были и будут неизменным объектом изучения. В то время как Л.Н. Толстой считал, что «отношения между культурой и языком могут рассматриваться как отношения
целого и его части. Язык может быть воспринят как компонент культуры или орудие
культуры (что не одно и то же), в особенности когда речь идет о литературном языке или
языке фольклора. Однако язык в то же время и автономен по отношению к культуре в
целом, и его можно рассматривать отдельно от культуры (что и делается постоянно) или
в сравнении с культурой как с равнозначным и равноправным феноменом” [11:16], Э.
Сепир указывал, что “культуру можно определить как то, что данное общество делает и
думает, язык же есть то, как думает” [10:193].
Применительно к современному этапу развития общества, характеризующегося процессами ускорения взаимодействия и интернационализации культур, можно говорить о
новом этапе в эволюции языка в эпоху формирования так называемой «киберкультуры»
или «культуры киберпространства», поскольку, согласно определению киберкультуры,
предложенному Ярославом Омом, «киберкультура – это новое направление развития
общества, непосредственно связанное с появлением, развитием и проникновением в
социальную и культурную жизнь достижений информационных технологий [6:1]. Очевидно, что киберкультура – явление глобальное, свободным от влияния которого не мог
оставаться ни один из развитых языков; целью настоящего исследования является анализ влияния современных информационных технологий на эволюцию арабского
языка, который и в эпоху до возникновения интернета являл собой уникальный объект лингвистического и культурологического исследования: в то время, как в отношении
большинства современных развитых и описанных языков актуальным является исследование дихотомии и взаимовлияния литературной и разговорной форм языка, система
арабского языка представляет собой своеобразный калейдоскоп, в рамках которого сосуществуют арабский литературный язык (далее – АЛЯ) с его региональными вариантами,
арабские разговорно-диалектные языки (далее – АРДЯ), местные говоры – «койне», а в
последнее время в связи с развитием интернета и, особенно, блогосферы, формируется
самостоятельный компонент этой системы, получивший условное название «lughat almuthaqqafin» («язык интеллигенции») или «al-lugha al-wusta» («средний язык»). В силу
указанных особенностей арабский язык является одним из наиболее значимых и информативных объектов изучения компаративистики. Будучи сравнительно молодой наукой,
отечественная и мировая компаративистика развивается стремительными темпами.
Объем накопленного научного материала и разработанные в последние годы принципы и методы исследования языков различных типов позволяют, с одной стороны, детализированно описывать конкретные языки в сравнительно-типологическом (а также
сравнительно-историческом) аспекте, с другой стороны, по-новому подойти к решению
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основных общелингвистических задач: уточнению объекта, предмета и методов языкознания; взаимосвязи языка и общества, языка и речи, системы и структуры языка; соотношения языка – сознания (внеязыкового и языкового) – действительности; понимания
природы межъязыковых различий. В 80-е годы прошлого века на базе предшествующих
лингвистических учений В. Фон Гумбольдта, И.И. Срезневского, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ путем обобщения данных исследований материала языков различных
типов и семей была создана синтезирующая теория языка, автором которой является российский лингвист – системолог Г.П. Мельников, исследовавший материал всех аспектов
и уровней языка: фонологии, морфологии, синтаксиса, лексической и грамматической
семантики. Создание синтезирующей теории языка, обобщившей результаты изучения
его частных взаимодополняющих аспектов, дало возможность приблизиться к целостному пониманию сущности языка, открыло новые перспективы изучения отдельных языков через призму целостной лингвистической картины, раскрывающей природу языка
и конкретного языкового типа. Общая и частная лингвистика получили новый надежный инструмент проведения исследований конкретных языков, в научный обиход было
введено понятие языковой детерминанты – главного сущностного свойства системы
языка. В применении к арабскому языку такой детерминантой можно считать «алгебраичность» его морфологии, проявляющаяся, в частности, в оппозиции корня, состоящего
из согласных (как правило, трех) и выступающего носителем лексического значения, и
«формулы» (гласные и ограниченный набор согласных, взятые в определенной последовательности) – носителя грамматического значения. Одновременно с появлением общей
синтезирующей теории языка значительные успехи были достигнуты в исследовании
семитских и, в частности, современного арабского языка в его литературной (АЛЯ) и
разговорной (АРДЯ) формах. После длительного периода исключения арабских разговорных диалектных языков (именовавшихся наречиями, диалектами, говорами и не имевших единой номинации в лингвоарабистике) из области лингвистических исследований,
ограничивавшихся изучением кодифицированного АЛЯ, в научный оборот был введен
материал разговорно-диалектного континуума арабо-говорящего региона. Привлечение диалектного языкового материала как объекта исследований явилось для лингвоарабистики мощным импульсом, послужив материальной базой для развития нового направления в изучении арабского языка – типологической лингвоарабистики. Появился
ряд исследований в области типологии диалектного и литературного грамматического
строя современного арабского языка, в том числе в российском языкознании. Прежде
всего, это работы Э.Н. Мишкурова, впервые в российской арабистике представившего
развернутую типологическую классификацию арабского языка, включившую в себя
описание как арабского литературного языка, так и арабских разговорно-диалектных
идиомов. Актуальность таких сопоставительных исследований обусловлена необходимостью типологической интерпретации арабского диалектного и литературного материала как близкородственных языковых систем, типологически разошедшихся на пути
эволюционного развития. Значение этих исследований несомненно: в настоящее время
причиной недостаточной степени привлечения семитского (в т.ч. арабоязычного материала) для обще-типологических лингвистических построений является незавершенность
типологической классификации арабского литературного и диалектных языков. При
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этом типологический анализ проводится в отношении уникального языкового материала – генеалогически родственных, но структурно различных арабского литературного и
арабских разговорно-диалектных языков, функционально дополняющих друг друга.
Эпоха скачкообразного развития средств коммуникации и культурной глобализации
поставила перед лингвоарабистикой новые вызовы: сегодня востребована концепция,
которая может предложить описание актуальной языковой ситуации в арабских странах,
анализ полученных данных и их систематизацию. В дополнение к актуальности изучения
арабского языка как объекта лингвистической типологии, изучение характера эволюции
системы арабского языка в целом и входящих в эту систему элементов в эпоху развития
средств массовой коммуникации и информационных технологий является непременным
условием, необходимым для культурологического исследования современного арабоговорящего общества, для которого язык исторически является одним из важнейших факторов
самоидентификации. До последнего времени языковая ситуация в арабских странах описывалась как диглоссия моногенетических идиомов различной типологии – литературного языка, характеризующегося синтетизмом, и разговорно-диалектных систем с их ярко
выраженным аналитизмом. В эпоху культурной глобализации, развития и формирования
специфической среды интернационального общения – блогосферы языковая ситуация в
арабоязычном регионе претерпевает значительные структурные изменения. Настоящим
исследованием мы обосновываем необходимость применения новой лингвистической
концепции к анализу современного арабского языка – формулы «триязычия», или «золотого треугольника».
Понятие «диалект» обсуждается в лингво-арабистике на протяжении всей истории существования этой науки, однако спектр явлений, обозначаемых этим термином,
с течением времени менялся. Отсутствием однозначности в терминологии по данному
вопросу объясняется употреблением различными авторами разных арабских слов для
обозначения одного и того же явления, и, напротив, под одним арабским термином подразумеваются разные понятия. Несмотря на успехи, достигнутые арабистикой, в том
числе арабской диалектологией, в последние десятилетия, терминологическая путаница
и сегодня является камнем преткновения не только для арабистики, но также и для лингвосопоставительных и социолингвистических исследований, объектом которых служат
арабские идиомы. Пестрота и нестандартность языковой ситуации в арабоязычном
ареале служат также причиной определенных трудностей представления арабоязычного материала для общелингвистических и культурологических исследований. Исходя из
практики терминоупотребления, принятой для индоевропейских языков, выдвигаются
предложения обозначить современные арабские диалекты термином «национальные варианты», принятым, например, для испанского языка; термин же «диалект» вызывает
возражения такого порядка: насколько такое обозначение этично для идиома, служащего основным средством общения для населения целой страны. В указанном контексте
определенным достижением российской арабистики можно считать уточнение лингвистического статуса арабских диалектов как самостоятельных грамматически оформленных языковых систем: определение арабских разговорно-диалектных языков (АРДЯ),
предложенное Э.Н. Мишкуровым, – «региональные/территориальные общенародные
повседневно-обиходные бесписьменные, устно-разговорные койнезированные идиомы
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различной степени диалектности и наддиалектности, не совпадающие с генетически
родственным относительно единым официальным книжно-письменным литературным
языком и функционально находящиеся с ним в отношениях дополнительной дистрибуции» [12:10] включило в себя наиболее существенные характеристики анализируемых
идиомов и поэтому применимо ко всем АРДЯ. Термин же «вариант» относится исключительно к сфере арабского литературного языка и характеризует его национальную
«территориальную» форму. Различия между вариантами арабского литературного языка, таким образом, наблюдаются, прежде всего, на фонетическом уровне, в значительно
меньшей степени затрагивают лексический состав и не затрагивают морфологию и синтаксис – грамматическую основу языка. Одним из наиболее ярких проявлений фонетических отличий национального варианта арабского литературного языка от «стандарта»
является присущее египетскому варианту арабского литературного языка произношение
звука [g] в позиции, обозначенной харфом [djiim] (египетский вариант имени [Gamaal]
при общелитературном [Djamaal]). В современных исследованиях арабские диалекты
чаще всего обозначаются как [lughaat ‘aammiyya; lughaat daridja; lahdjaat], причем, если
под термином [lahjaat] могут пониматься либо арабские диалекты кочевников эпохи,
предшествующей формированию арабского литературного языка, либо просто «совокупность произносительных особенностей, характерных для проживающих в данной
местности» [2;12] то второй и третий термины предполагают устно-разговорную форму
функционирования языка на данной территории. Такое противопоставление терминов
особенно характерно для работ современных исследователей арабского языка Сирии,
Иордании и стран Персидского залива. В европейской же лингвоарабистике под термином [lahdjaat] чаще всего понимаются разговорно-диалектные идиомы современного
населения арабских стран в отличие от литературной формы современного арабского
языка (Modern Standard Arabic). Большинство исследований диалектного материала имеют целью описание особенностей отдельных разговорно-диалектных языков, их отличий
от нормативного АЛЯ. Ряд современных арабских авторов, не ограничиваясь описательной характеристикой диалектов, ставят в своих исследованиях вопросы теоретического плана: о происхождении, развитии диалектов арабского языка, причинах их сходств
и различий с литературной формой и между самими диалектами; перспективах развития
языковой ситуации в арабоязычном регионе. В своей монографии «О реалиях языка: прошлое и настоящее» д-р Ахмад аль-Хамаууи, применяя концепцию А. Мартине о языковой
дифференциации в результате расширения территории функционирования языка и ослабления социальных связей, к арабскому языку, указывает, что разветвление единого языка
на диалекты не есть неизбежный результат расширения территории арабов; языковые различия порождает ослабление социальных связей между арабоговорящими общностями, а
не территориальная удаленность сама по себе. Различия между арабскими разговорными
идиомами уходят корнями, по мнению ученого, в эпоху Аббасидов, когда стали ослабевать
связи между арабскими племенами, участвовавшими в завоевании новых территорий, и
племенами Аравийского полуострова. Разрыв увеличивался по причине освоения новых
земель и контактов с другими языковыми общностями. В первую очередь, отмечает А.
аль-Хамаууи, изменения коснулись звуковой стороны: [th] заменялся на [z], [q] – на гортанную смычку и т.д. Межъязыковая интерференция приводила через изменения звуковой
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системы арабского языка к упрощению морфологических структур: падению «тяжелых
фатх» в ряде форм, произношению звука, обозначаемого знаком «гамза», вместо [q] и пр.
Одновременно и вследствие упрощения морфологии происходило и упрощение синтаксиса; таким образом, изменения «охватили все формы языка, начиная от артикуляции звуков
и заканчивая разрушительными для языка изменениями основ грамматики..., жертвой которых стали, в свою очередь, стили арабского языка» [2:70]. Автор приходит к выводу о
том, что «народные диалекты возникли не в результате естественного процесса развития
арабского языка, а в результате растворения арабов в чужеязычной пучине» [2:70].
Однако сегодня, вопреки предположениям А. аль-Хамаууи, мы наблюдаем обратную
картину: развитие средств коммуникации в эпоху интернета – «всемирной паутины» – не
привело к стиранию граней между разговорно-диалектными идиомами. Напротив, АРДЯ,
обслуживающие бытовую сферу общения, продолжают активно развиваться как самостоятельные языковые системы и уже сами по себе становятся объектами лингвистических исследований, при этом отличия отдельно взятого АРДЯ от АЛЯ описываются структурно,
выявляется взаимосвязь между различными уровнями (ярусами) уже внутри конкретного
разговорного идиома, с одной стороны, и его системные отличия от другого АРДЯ, с другой.
При этом, согласно статистике глобального распространения интернета, наиболее высокую
динамику прироста интернет-пользователей, в том числе пользователей социальных сетей
(таких как Facebook), демонстрируют именно арабские страны [16:1-3].
Прогноз Аль-Хамаууи о выравнивании форм языкового поведения по мере развития средств коммуникации, тем не менее, реализовался неожиданным образом: по мере
развития технических средств коммуникации возникла проблема языковой коммуникации арабоязычных пользователей интернета. В арабском регионе, население которого
приближается к 350 млн. человек, согласно статистике, зафиксированы одни из самых
высоких глобальных показателей «проникновения» интернета (количество интернетпользователей в процентах от численности населения) [16:1-3]. Очевидно, что проблема
поиска универсального языка в рамках интернет-общения не могла быть и не была осознана и сформулирована как таковая самими арабами, для подавляющего большинства
которых в силу культурно-исторических традиций, воспитания и религиозного фактора
значение и универсальность арабского литературного языка как средства межарабской
коммуникации не могли быть поставлены под сомнение. Действительно, на протяжении
веков именно арабский литературный язык, язык Корана, был своеобразной коммуникативной «палочкой-выручалочкой» для населения огромного региона – не только тех
территорий и государств, в которых арабский являлся или является государственным
языком, но в той или иной степени для всех, читающих и понимающих Коран. Предметом особой гордости арабов всегда была возможность утверждать, что любой житель,
например, восточной части Аравийского полуострова, знающий язык Корана, сможет
понять любого жителя Марокко, говорящего на том же языке, и будет понят сам. И такое утверждение соответствует действительности. При этом под «языком Корана» понимается не некий «мертвый язык» типа латинского, сохранившегося до наших дней
только в письменной форме и употребляемого в строго ограниченных узкопрофессиональных сферах общения, а современный арабский литературный язык (Modern Standard
Arabic), воспринявший всю стройную грамматическую структуру арабского классиче212

ского языка и все его лексическое многообразие; отличия же современного АЛЯ от его
классической формы касаются исключительно лексического состава, главным образом,
отказа от употребления некоторых архаизмов. Однако в эпоху интернета, литературный
арабский язык, оставаясь весомым объединяющим фактором для арабов и мусульман и
по-прежнему функционирующий в сфере официального общения, не смог в полной мере
выполнять функцию средства коммуникации для арабоговорящего интернет-сообщества
– в связи со спецификой интернет-общения и, прежде всего, общения в блогосфере. Не
способны выполнять эту универсальную коммуникативную функцию и значительно
различающиеся между собой арабские разговорно-диалектные языки, изначально развивавшиеся как идиомы, предназначенные для обслуживания исключительно бытовой
сферы общения и не имеющие, во-первых, письменной формы (попытки письменной
кодификации диалектов носят окказиональный характер и не имеют общепринятого распространения), во-вторых, обладающие ограниченным объемом лексических единиц,
наиболее употребимых в повседневном общении.
Таким образом, развитие средств коммуникации привело не к стиранию различий
между разговорно-диалектными языками, а к развитию «третьего языка» («языкапосредника между АЛЯ и АРДЯ», «среднего языка», «третьего яруса языка», «языка
интеллигенции» [1:89] – исследователям в области лингвоарабистики еще предстоит выработать единый термин).
Анализ коммуникации в арабоязычном интернете показывает, что сайты блогосферы, где общение происходит исключительно в рамках разговорно-диалектных языков,
прекращают функционирование либо обладают низкой посещаемостью. А сайты, посетители которых общаются на «среднем языке», пользуются возрастающим спросом.
«Язык интеллигенции», или «средний язык», возник как феномен еще в середине
20-го века. Ярким образцом его использования можно считать выступления обладавшего
прекрасным «чувством языка» и признанного оратора президента Египта Гамаля Абделя
Насера: в речь, произнесенную на арабском литературном языке, в рамках «высокого
ораторского стиля» с характерными для этого стиля патетикой и фразеологией, использованием «фигур речи», оратор органично вставлял элементы, свойственные «народному»
языку. Однако о позиционировании «третьего языка» в качестве объекта языкознания и
культурологии стало возможным говорить только сейчас, когда этот язык стал активно
развиваться, прежде всего, в арабских социальных сетях и on-line СМИ. В монографии
профессора Ливанского университета ученого-лингвиста д-ра Ахмада бен Мухаммада
аль-Маатука «Теория третьего языка: исследование проблемы «среднего арабского языка» современная языковая ситуация в арабоязычных странах описывается как «кризис
языка ([azmat al-lugha]), «борьба арабского литературного языка с разговорными идиомами ([as-sira’ baina al-fusha wal-‘ammiyyat])», а в качестве выхода из кризиса рассматривается формирующийся «третий язык», который, полагает ученый, займет в ближайшем
будущем полноправное место в системе арабского языка [1:8,12,89,144].
Было бы, однако, упрощением полагать, что функционирование «третьего языка»
ограниченно сферой «электронного общения»: стирание граней между нормами арабского литературного языка и «средним языком» все в большей степени наблюдается
как в устной, так и в письменной речи представителей образованной части общества.
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«Усреднение» затрагивает «святая святых» АЛЯ – его грамматическую основу, уникальную алгебраичную структуру: например, формы типа [istaqrar-tu], [madad-tu] под влиянием разговорных идиомов заменяются формами типа [istaqarrai-tu], [maddai-tu] (обязательное для АЛЯ «раздвоение» одинаковых 2-го и 3-го корневых согласных в случае
отсутствия гласного в море, образуемой вторым согласным, заменяется формами без
«раздвоения», но с дифтонгами в конце основы, что неприемлемо для арабского литературного языка и в чем явным образом прослеживается влияние разговорной речи). В
качестве примера можно привести и замену «гортанной смычки», обозначаемой знаком
«гамза», на конце словоформ, образуемых по моделям арабского литературного языка,
долгим гласным: вместо формы [tahaani’u] употребляется [tahaani]. При этом такая замена словоформ воспринимается говорящим уже как норма современного литературного
языка и может фиксироваться им на письме.
Исходя из диалектики и взаимовлияния узуса и нормы, можно предположить, что в
ближайшем будущем «третий язык», частично воспринявший (в отличие от разговорных
арабских идиомов) алгебраичность АЛЯ, не только в возрастающей степени будет превращаться в ведущий язык общения арабоязычного интернета, но сможет претендовать
на роль основного средства коммуникации в сферах образования и средств массовой
информации, постепенно вытесняя арабский литературный язык в традиционно обслуживаемые им сферы «высокого стиля общения» и чтения богословской литературы и
ограничивая его функционирование этими областями применения. Введение в лингвоарабистику и в общекультурный обиход описания системы арабского языка как триединой (во взаимосвязи литературного [al-Fushaa], «среднего» [al-Wustaa] и разговорных
[al-‘ammiya] языков, отражающее языковые реалии, могло бы стать выходом из упомянутого «кризиса арабского языка» и положить конец «борьбе между арабским литературным языком и разговорными идиомами» (A. Al-Ma’tuq)
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Філь О.М.
(Львів, Україна)

ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНГЛОМОВНОЇ
ТЕХНІЧНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ В
УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ
Присвячено ономасіологічному аспекту англомовної комп’ютерної та технічної
запозиченої термінолексики в українській та польській мовах. Розглядається зміст
слова-терміна, встановлення знакової співвіднесеності, особливості функціонування
комп’ютерного сленгу.
Ключові слова: запозичення, комп’ютерна термінолексика, технічна лексика, словотермін, термінологія.
Посвящается ономасиологическому аспекту англоязычной компьютерной и технической заимствованной терминолексики в польском и украинском языках. Рассматривается
смысл слова-термина, установление знакового соотношения, особенности функционирования компьютерного сленга.
Ключевые слова: заимствование, компьютерная терминология, техническая лексика, слово-термин, терминология
The article is devoted to the onomasiological aspect of the English-speaking computer and
technical vocabulary in Ukrainian and Polish languages. The author examines the content of a
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word, shows the logical connection of the notion of the sound complex with the meaning of the
word-term, the establishment of the symbol correlation, peculiarities of slang creation.
Key words: borrowing, computer vocabulary terminology, technical vocabulary, wordterm, terminology.
У зв’язку з науковим, інформаційним та технічним прогресом збільшується питома
вага термінології у різних сферах суспільної діяльності. Термінологія окремого періоду
– це спеціально створений лексичний шар, кожна одиниця якого має визначені межі для
свого вжитку, функціонування та розвитку. Завданням термінознавчої науки є дослідження історії виникнення та розвитку окремих терміносистем, аналіз співвідношення національного та запозиченого в терміносистемах [1].
На сьогодні здобутки термінознавства проілюстровані низкою імен та праць [Т. Кияк,
М.Комова, Т.Кульчицька, Л.Симоненко, О.Тараненко та ін.]. Сучасний етап розвитку та
функціонування термінологічних систем сучасних мов пов’язаний з інтенсивним розвитком інноваційних комп’ютерних технологій та, у зв’язку з цим, потребою у нових
технічних та комп’ютерних термінах.
Відомий дослідник термінологічної лексики Д.С. Лотте вважав запозичення одним із
способів утворення термінів [2:112]. Найчастіше під термінологічними запозиченнями
розуміють саме “зовнішні” запозичення з інших мов, використані в процесі термінологічної номінації [3:212]. Процеси запозичання нових комп’ютерних та інформаційних
понять у мови, зокрема в українську та польську, сьогодні відбуваються із англійської
мови. У результаті загальної комп’ютеризації спостерігається утворення «підмов» (наприклад, комп’ютерного сленгу), які є засобом для розуміння між користувачами ПК та
професійними комп’ютерниками .
Актуальність досліджень комп’ютерної та інформаційної термінології у польській та українській мовах обумовлена вимогами практичної діяльності (збагачення
та вдосконалення терміносистеми комп’ютерних знань цих мов), необхідністю осмислення процесів номінації, що відбуваються у мові технічних та комп’ютерних наук
кожної з цих мов, а також поява та розвиток комп’ютерного сленгу як окремої «підмови» у системах зазначених мов. Оскільки терміни окремих галузей науки утворюють
підсистеми в системі національних мов, вивчення комп’ютерної термінолексики з погляду
її структури, семантики, синтактики та прагматики входить у коло актуальних проблем
сучасної термінології.
Дослідження ономасіологічного аспекту іншомовної лексики, у тому числі запозиченої термінолексики, розкриває зв’язок поняття та звукового комплексу зі значенням
слова, показує встановлення знакової співвіднесеності, що забезпечує засвоєння нової
термінолексики мовцями. У лексичних одиницях, що розглядаються з ономасіологічної
точки зору зберігаються певні знання про дійсність, достатні для того, щоб ідентифікувати позначені словами реальні чи ідеальні об’єкти. Слово починається з поняття, яке є
певним видом знання про даний предмет і без якого є немислимим називання предмета
[4:74]. Л.С. Виготський розглядає ономасіологію як науку про механізм породження номінативних одиниць різних мовних рівнів, про механізм «добування» номінатором форми для вираження певного змісту у процесі номінації та механізми номінаційних транс216

формацій вихідної форми змісту» [5]. На думку В. Матезіуса, завдання ономасіології
полягає у «вивченні засобів і способів називання окремих елементів дійсності» [6:223].
Сьогодні комп’ютерна та технічна лексика засвоюється з англійської мови одночасно із реаліями (предметами та поняттями), які вона позначає. Нова термінологія часто
транскрибується з англійської, тому звучання слів у польській та українській мовах зазвичай є подібним (пол. bajt, укр. байт з англ. byte, пол. bit, укр. біт з англ. bit, пол.
CD-R, CD-RW, укр. CD-R, CD-RW, англ. CD-R, CD-RW, пол. czat, укр. чат з англ. chat,
пол. Internet, укр. Iнтернет з англ. Internet, пол. kursor, укр. курсор з англ. cursor, пол.
procesor, укр. процесор з англ. processor, пол. program, укр. програма з англ. program,
пол. skaner, укр. сканер з англ. scanner тощо.) [7]. Іноді терміни перекладаються або
транслітеруються засобами рідної мови (пол. dysk twardy, укр. твердий диск з англ.
hard disk, пол. poczta elektroniczna, e-mail, укр. електронна почта з англ. e-mail, пол.
informatyka, укр. інформатика з англ. informatics, пол. multimedialny, укр. мультимедійний з англ. multimedia). Нове значення починає функціонувати в суспільстві носіїв
мови, а також виявляє себе у свідомості і мовленнєвій діяльності мовців.
Розглядаючи ономасіологічний аспект англомовної комп’ютерної та технічної термінолексики, неможливо оминути увагою структуру слова-терміна. Адже ономасіологія
вивчає природу і типи мовних номінацій будь-якої простоти і складності, будь-якого генезису, будь-якого рівня [8:228].
Зазвичай під поняттям термін розуміється вузькоспеціалізоване однозначне поняття.
Якщо виходити із означення терміна (від латин. terminus – межа, кінець) – це слово або
словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знання чи діяльності людини, а термінологія – це організована на логічному й мовному рівні система спеціальних назв [9],
– стає зрозумілим, що на перший план у терміні висувається номінативна функція (функція називання). У зв’язку з цим В.П. Даниленко зазначає, що термінологія належить до
функціонального різновиду літературної мови, словникового складу мови науки [10].
О. Павлова додає, що «немає єдиної думки у тому, що ми розуміємо під функцією терміна, які його основні і додаткові функції, і яка специфіка їх появи у термінології» [11] Виходячи з функцій слова, до яких належить номінативна, сигніфікативна, комунікативна
та прагматична [12], можна говорити і про функції терміна. Сигніфікативна функція
узагальнює, номінативна називає, комунікативна повідомляє, прагматична передає емоції та почуття того, хто повідомляє чи сприймає повідомлене. Номінативна функція
терміна часто вважається основною: «Мовну функцію терміна можна окреслити як
називну, номінативну, терміни називають предмети, явища дійсності та поняття про них.
У цьому, очевидно, полягає сутність функції терміна» [13]. Висловлюючись стисло, „номінативна функція слова” стосовно терміна реалізується у функції фіксації спеціального
знання. Термін називає предмети цього знання, і без такого знання є неможливим пізнання та діяльність у спеціальних сферах [14]:
Якщо розглянути за цими ознаками новітню англомовну технічну та комп’ютерну
термінологію, її номінативна функція виявлятиметься у тому, що за допомогою термінів
називаються необхідні поняття, предмети, процеси, явища, їх властивості та зв’язки
між ними у комп’ютерній та технічно-інформаційній галузях. Назви пол. komputer, укр.
комп’ютер з англ. computer, пол. monitor, укр. монітор з англ. monitor, пол. modem,
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укр. модем з англ. modem на сьогодні є загальновідомими, вони пов’язуються в уяві мовців з конкретними предметами, і ними легко оперувати у щоденному спілкуванні.
Фіксація в слові об’єктивної дійсності та суспільно-історичного досвіду в різних
формах їх вияву визначає сигніфікативну (означувальну) функцію мови. Вона тісно
пов’язана з номінативною, часто ці функції розглядають нероздільно [15]. Традиційно
вважають, що термін виражає понятт. Скажімо, технічний термін монітор, маючи синоніми дисплей, екран (пол. monitor – display, ekran), вживається у стосунку комп’ютера
(напр., на моніторі комп’ютера – na monitorze komputera, але пор.: на екрані телевізора
– na ekranie telewizora або дисплей мобільного телефону – display telefonu komórkowego).
Отже, термін монітор у комп’ютерній галузі чітко вказує, про який саме пристрій для
відображення інформації йдеться.
Слово-термін модем в українській та польській мовах вживається в інформаційних
технологіях у значенні електронного пристрою, що здійснює узгоджене перетворення
(базові методи модуляції і демодуляції) для передачі інформаційного сигналу (пор. пол.
modem - urządzenie zmieniające sygnał elektryczny w postaci analogowej na sygnał cyfrowy,
przystosowany do odbioru przez komputer i na odwrót), а для користувачів ПК ця лексема
асоціюється з ADSL-модемом комп’ютера (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line —
технологія широкосмугового доступу, яка забезпечує передачу швидкісного цифрового
сигналу звичайною аналоговою телефонною лінією, та дозволяє одночасно користуватися телефоном і Інтернетом) [16].
Термін виконує також комунікативну функцію, яка притаманна усім словам загалом.
Комунікативна функція комп’ютерних та інформаційних термінів забезпечує порозуміння між спеціалістами у межах відповідних знань. Іноді вказана функція називається
інформаційною, пізнавальною, пізнавально-інформаційною [17:70]. При цьому термін
передає інформацію у часі і просторі. Так, користувачі ПК та спеціалісти у сфері інформаційних технологій (просторовий аспект) використовують наукові, технічні, інформаційні, комп’ютерні терміни, у яких сконцентровані знання з комп’ютерної галузі. Адекватне сприйняття, розуміння залежить від значною мірою від точності термінів (пол.
czat, укр. чат (мережевий засіб (сервіс) для швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету у режимі реального часу) з англ. chat (IRC англ. Internet
Relay Chat) ), пол. dysk twardy, укр. твердий диск (магнітний диск, основа якого виконана
з твердого матеріалу. У більшості ЕОМ виконує функцію енергонезалежного носія інформації (комп'ютерної пам'яті чи нагромаджувача інформації) з довільним доступом)
з англ. hard disk (Hard (magnetic) disk drive, HDD), пол. poczta elektroniczna, e-mail, укр.
електронна пошта (популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними
будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-відео файли, архіви, програми) з англ. e-mail
(або email, скорочення від electronic mail), пол. Internet, укр. Iнтернет (всесвітня система
взаємосполучених комп'ютерних мереж, Інтернет становить фізичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг, таких як взаємопов'язані
гіпертекстові документи Всесвітньої павутини (World Wide Web — WWW) та електронна пошта.) з англ. Internet (т.с. значення).
Правда, у процесі комунікації, взаємного обміну знаннями може відбуватись уточнення інформації, коригування, і навіть поява у процесі комунікації нового слова чи терміну.
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Цікавим явищем у цьому плані є комп’ютерна сленгова лексика. Багато термінів в українській та польській комп’ютерних «підмовах» з’явились на основі загальновживаних слів
завдяки явищам вторинної номінації та запозичення. Охарактеризувати його можна словами Л.С.Виготського, який писав, що предметом ономасіології в широкому розумінні слід
вважати не позамовну дійсність (сферу ідей і понять, що ґрунтуються на знанні денотатів)
і не сукупність іменувань незалежно одне від одного, а кореляцію між ними, до того ж у
напрямку від першого до другого з огляду на дихотомію «мова – мовлення»[18:136]. Прикладами такого явище є поява цілого ряду сленгових лексем на позначення користувачів
ПК стосовно їх вмінь та навичок: юзер/усер (з англ. user) – користувач (у польській мові
вживається «своє» слово użytkownik), ламер (від англ. lame — покалічений, кульгавий) –
недосвідчений користувач, який не вміє й не бажає вчитися, бо вважає, що все знає і так (у
польській lamer із тим самим значенням. [http://www.miejski.pl/slowo-netykieta], програмер
(з англ. programmer) – програміст, часто досвідчений, взагалі з позитивною оцінкою (у
пол. programista, koder – з тим самим значенням ), квакер – гравець у гру Quake, монстр
– висококваліфікований персонал, нисильник – програміст, який пише тільки мовою "сі",
погамер, гамер – гравець [19].
Щодо прагматичної функції, то загалом термінам вона не притаманна. Зазвичай
прагматична функція визначається зв’язком з учасниками комунікації, умовами спілкування, реакцією співрозмовників, можливістю словами впливати на реципієнта тощо.
Єдиний виняток тут може складати комп’ютерна сленгова лексика. Адже сленг – це дуже
виразні та часто іронічні слова, які зазвичай порушують мовні норми, на позначення
предметів та дій щоденного життя [20], це специфічна лексика, яка використовується з
метою спілкування та порозуміння між людьми зі спільними інтересами. Комп’ютерний
сленг зосереджує увагу на предметах та явищах зі світу інформаційних технологій, часто
використовуючи лексику із навколишнього світу. На думку Г.О. Винокура у ролі терміна може виступати будь-яке слово; термін, на його думку, це слово в особливій функції.
Він висунув гіпотезу, що головна ознака терміна – його обов’язкова співвіднесеність
з науковим і технічним поняттям [21] Прикладом таких слів може бути комп’ютерна
мишка, (сленгові відповідники: маузер, маусе, маузер, миха, миша) – пол. mysz
komputerowa; комп’ютерний коврик (сленгові назви: мишедром, мишкодром) – пол.
mata komputerowa, яким можна надати статус комп’ютерних термінів, оскільки вони
не мають інших відповідників-термінів. В українській мові існує ряд назв символу @
в адресі електронної пошти зі значенням «на сервері». Його офіційна назва – «комерційне ет», в Україні цей символ має кілька термінологічних назв «равлик», «песик»,
«собачка» або «вухо», а також багато сленгових назв: блямба, капуста, ключка, комаха,
короткозябла, масямба, метелик [22]. У польській мові цей символ має назву małpa
або małpka (ogon, kotek (USA)[23]. Прагматичній функції комп’ютерного сленгу варто
присвятити окрему розвідку, адже цей аспект не висвітлений у сучасних дослідженнях
української та польської термінолексики.
Отже, мова є універсальним засобом перетворення знань, що допомагає людині
визначити у своєму практичному досвіді, у процесі праці нові властивості і зв’язки між
предметами і назвати останні своїм іменем. Cьогодні розгляд ономасіологічного аспекту технічної та комп’ютерної лексики не обмежується лише номінативною функцією.
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Ономасіологічний аспект комп’ютерних та технічних термінів визначається чотирма
основними функціями, які притаманні загальновживаним словам: номінативній, сигніфікативній, комунікативній та прагматичній. Остання найбільш яскраво виявляється у
сленговій комп’ютерній лексиці. Поповнення комп’ютерної термінолексики відбувається переважно за рахунок запозичень та калькування з англійської мови способом транскрибування, транслітерації, перекладу (напр., в українській мові коннект – зв’язок з
Інтернетом, у польській цей термін перекладений як podłączenie з англ. сonnect – підключати, в українській мові слово баг означає помилку в програмному коді з англ. bug помилка, у польській є свої відповідники pluskwa, robak, błąd, infekcja wirusowa) та завдяки
явищу вторинної номінації, що особливо помітно на прикладі сленгової комп’ютерної
лексики (мамка, мама – материнська плата, лапа – переносний комп’ютер, мило- електронна пошта, електронний лист тощо). Комп’ютерні терміни є носіями спеціальних
знань, і виконують важливу функцію збереження та передачі цих знань у просторі та
часі, що у результаті є важливою умовою соціального, науково-технічного та інформаційного прогресу.
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SOME MODERN TENDENCIES IN ENGLISH TERM FORMATION
Стаття є спробою дослідити сучасні тенденції в англійському термінотворенні, які
були спричинені розвитком інформативних та комунікативних процесів. Автор аналізує
характерні особливості творення термінів з позиції їх перекладу українською мовою. Досліджуються найбільш вживані способи перекладу нових термінологічних конструкцій.
Ключові слова: термінотворення, полісемія термінів, міжнаукова омонімія, термінологізація, транстермінологізація, транстерміни, конверсія, запозичення, способи
перекладу.
В статье сделана попытка изучить современные тенденции в английском терминообразовании, которые были вызваны развитием информационных и коммуникативных
процессов. Автор анализирует характерные особенности создания терминов с точки
зрения их перевода на украинский язык. Исследуются наиболее употребляемые способы
перевода новых терминологических конструкций.
Ключевые слова: создание терминов, полисемия терминов, межнаучная омонимия,
терминологизация, транстерминологизация, транстермины, конверсия, заимствования, способы перевода.
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The article presents the attempt to trace some modern tendencies in English term formation caused by the informative and communicative processes development. The author analyses
the characteristic features of the term formation in the Ukrainian speaking rendering. The most
widely-used ways of translating new terminological constructions are investigated.
Key-words: term-formation, polysemy of terms, interscientific homonymy, terminologization,
transterminologization, transterms, conversion, borrowings, the ways of term translation.
The development of informative and communicative processes has provided the appearance of new terms in all sciences and technologies when new objects or parts of objects come
into play. As a rule these terms form the most important level of vocabulary are called neologisms. Some of these terms have already become well-known for everyone and play a great
role in the enriching target language. Such words like SMS, mobile phone, Wikipedia, Bluetooth
entered quickly our life and transferred into the class of the common used lexical ones. These
words are connected with comprehensive cognitive, lexical and semantic, word formative and
grammar levels and designate new, not known earlier phenomena, objects, branches of science
and professions.
Nowadays the necessity of new term formation to express new objects, a variety of nondetermined terms is explained by the reorientation of the linguistic science towards the practical branches of human activity. It is considered that the process of terminological name-giving
without going deep into theoretical problems may be represented in the following way: motivator – classifier – word-building pattern – concept (notion) – a term [1, 166].
Some new terms were brought to life by computer technologies development, cp.: cyber
security, cognitive radio, smartwatch, dropbox, private cloud, hybrid database and others. The
technological development has probably the most significant impact on the language. For instance, M. Gaiduk emphasizes that “cyberland has been heavily influenced by pop culture and
it boasts its share of counterculture phrases drawn from comic books, children’s stories, sci-fi
movies and New Age movements” [2]. Thus the computerization is the most noticeable feature
of the technological progress of the last decades.
There are several modern tendencies in the English term formation: the process of terminologization which is considered as the most widespread among them, transterminologization,
borrowings and conversion. It is also worth to mentioning the semantic volume of the terms
created earlier has been changing as a result of transferring term meanings.
Despite the fact that term is based on the principle of monosemy, a great variety of terms
is used in different spheres of science and technology and acquires several meanings. The
theory and practice of investigation of various terminology systems, and also the experience of
different lexicographical works emphasize that term as a lexical unit, which main function is
determination of a concept, can be polysemantic.
Terms have various meanings depending on a certain terminology system at the process of
translation and are called polysemantic. Polysemy of terms as well as their synonymy, homonymy and antonymy is usually registered in the number of lacks in many modern terminologies.
Even for a description of this lexical process there are two terms in terminology: polysemy and
semantic variation [3, 44]. O. Ahmanova, and then A. Superanskaya points out to one of the
reasons for term polysemy, its “intercategory” which lies in the fact that the concept has its own
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content, represented in the term, and indicated with several categories (for example, its procession and quantity) [4; 5]. Other reason for polysemy of terms is explained by the specificity of
term which unites peculiarities of a word and a sign to express the content of definite concept.
However term is a word, which instead of a simple sign specified as a definite element of
terminology system, is used for a professional and scientific communication. It expresses a scientific concept and, in the essence of each word, the boundary of scientific concept must be clearly
defined in accordance with its etymology. In this fact there is a principal difference between a
term and words of everyday language. At the same time terminology is not isolated from the literary language, and those processes of literary language are reflected in terminology.
What happens with the term when it actually functions in scientific speech? In reality the
logical principle of sign construction is not frequently observed in everyday speech, and as a result we encounter the disturbance of “the law of sign” or often meet interscientific homonymy.
The phenomenon of interscientific terminological homonymy could be considered as one of
such disturbances, when one and the same term can enter into different terminology systems of
a certain language. And when we try to translate these terms it causes certain difficulties.
So it is evident that all lexical processes occurring in a certain language could also be
reflected in a certain terminology system. In the development of vocabulary three lexical processes are to be distinguished: terminologization, transterminologization and determinologization. All these processes in the development of term polysemy are caused by linguistic
reasons though. Everyday words are involved in the term migration.
Terminologization is a very productive way of term formation. It is the transition of everyday word into a term, when a non-characteristic linguistic unit from common language is
used for special purposes. Scholars emphasize that nowadays the major part of neologisms are
terms that is why semantic changes in a language are mostly caused by the development of new
terminological meanings on the basis of common word meanings [6]. The second tendency
is transterminologization i.e. a transition of term from one terminology system into another
one accompanied with minor semantic changes. And the third tendency in the process of term
formation is borrowing foreign terms, when a new notion is named with the help of a foreign
word. There are two types of borrowings. The first type is full borrowing which means that both
internal and external forms of the term are loaned. The second type, partial borrowing means
that a foreign term adjusts its morphological and phonetic forms to the norms of the Target
Language. Therefore, in a process of translation partial borrowing is rendered by calquing.
The number of techniques such as transcoding, calque, descriptive translation, lexical and grammatical transformations are used at the process of translating new terms. Sometimes to preserve the
meaning of new terms a mixture of translation techniques and transformations are applied.
Terminologization deals with the semantic way of term formation, i.e. creating new terms
by means of scientific (or technical) reconsideration on the base of metaphorization or metonymization of the meanings of well-known words. The general common words with the simplest
semantic structure are used more often in terminologization than other ones. It sometimes occurs as an extension of everyday word meanings when the words used in different contexts
acquire new connotations and new meanings. For example, in the lexical structure of the term
“confrontation” the primary meaning was “quarters, collation, and comparison”. Lately this
word was used in military term combinations (confrontation of armed forces) and acquired the
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meaning “contiguity of armed forces”. Now the word “confrontation” has acquired the meaning “collision”, “opposition”.
The changes in everyday words meaning can follow three directions:
a) the appearance of the new meaning of everyday word on the base of reconsideration of
the earlier existed word meanings. Thus, one of the terminological meanings of the word “elementary” in combination “elementary particle” is “basic, complex, fundamental particle” (cp.
one of the general meanings of the word “elementary” – “simplest, simple”);
b) the transferring the name on the base of associations. As a result, terminology meanings
of the following words have appeared: Google wallet, targeted tweeter, OpenMAMA, Red Hat
Summit, Harlem Sheik technology and etc.;
c) the appearance of the new terms after the names of new inventions or devices (terminology derivation): Apple iWatch, Android Beam, Gigabit WI-FI.
Terminologized linguistic unit is a former word of general language which has acquired a
new terminology meaning to define a new concept next to its general meaning. The process of
terminologization of everyday words can follow one of the patterns:
a) a simple usage in terminology system: a sun ray – a geometry ray;
b) a terminology derivation: cp. conductivity physics, the property or power of conducting
heat, electricity, or sound; superconductivity;
c) an assimilation of foreign words or borrowings from other languages: Haemangioma,
ablaut, diphthong;
d) borrowings from other terminology system: a virus of flu and a computer virus, military
attack and heart attack.
What could be added is the issue of terminologization is fundamental to the description of
a special language. Firstly we can mark special communication: particular grouping of lexical
items must be clearly assigned to free compounds or term-combinations, phrases, idioms used
by specialists are terminologized. The main aim of lexicographers is to distinguish terminological meaning of one lexical unit from collocation. Thus several difficulties appear before
terminologists:
– recognition of terminological units in the texts,
– lexicalization of new terms,
– recognition of terminological units by special language users with the aim to know the
appropriate concepts.
Moreover there are conceptual units called “terminology phraseology” which are often
met representing a definite concept. Vice versa – there are terms which are determinologized
and become lexical units of general language. The problem of determinologization should be
considered carefully.
Determinologization of terminological vocabulary is a process of transition of terms from
a certain special, professional sphere to the sphere of general use. Such determinologized terms
are not deprived with literary and official elements. These kinds of terms can be met and in the
colloquial speech (mainly of educated people). As a rule they are used ironically.
What are the reasons for determinologization? In a great deal it depends on the sphere
of activity where the term is used, i.e. on different functional styles (formal or informal). On
the other hand, it is closely related to the intensity of borrowings from one or other levels of
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vocabulary limited on the sphere of use or their distribution. Many words, idioms and phrases
quite often have other metaphorical, lexical or phraselogical meaning. The special meaning of
terms is lost at the process of determinologization, but the terms obtain expressive-emotional
meaning. So, this method could be considered as the way of term formation with the elements
of semantic expression.
Contemporary researches prove that there is no clear borderline between scientific-technical
categorization and classification where meanings of words and utterances show a high degree
of ambiguity [7]. But different types of meaning and parallel ‘processing’ at different fields are
highly productive in coping with any communicative situation. Usually narrow professional
words are not highly distributed in literary language; i.e. the sphere of their use remains limited.
Moreover the speech of representatives of one or another profession is often colloquial. That
is why secondary terminologization of professional words and expressions appears quickly:
terms existing in the boundaries of one terminology system pass to another one. In a new sphere
of knowledge such terms can modify the meaning, so the reader cannot understand them in the
sense he knew them before, (in that science, where they came from). But sometimes the clear
division between these factors is practically impossible to be conducted.
This process is called transterminologization, while the terms which obtain other semantic
meaning are called transterms. In the case of transterminologization transterms become the
unique officially legalized names. The analysis of transterminologization process as a creation
of new special meanings of terms in other terminology systems presents a particular and increasing interest for the modern science, which stimulates the linguistic study of terminology
in this aspect. The subject of the research occupies the terms of different sciences, fixed in such
lexicological sources as homonyms and polysemants which have two or more meanings in appropriate terminology systems.
The objective process of transterminologization consolidates the influence of such factors
as scientific, technological, economic development of the countries, mass media, political situation in the world, extension of multilateral cooperation in the economics and science. Verbal
speech, systematic transmissions of proper themes on radio and television promote the processes of determinologization and transterminologization of professional and technical terms.
The reasons for the secondary terminological nomination are explained by the influence of
such intralingua facts as phonetic convergence, the process of the word-formation, semantic
processes. The other reason for the secondary terminologization is the integration of scientific
knowledge which is realized by the different ways and implicated in various forms, the unification of conceptual and categorized apparatus and the formation of the synthetic sciences. The
instance of the term borrowings without any semantic transformations can explain the presence
of the same terminological units in certain close subject science research. Interfield sciences
(biochemistry, biophysics radio astronomy, geophysics, geochemistry, etc.) often demonstrate
the attraction of the blocks of the terms of initial sciences, which include different subsystems
of the suitable concepts. But the main characteristic language reason for transterminologization
is the tendency to economize language material.
Different abstract word borrowings belong to the semantic way of term formation: algorithm,
cybernetics, scanner, internet connection, Wed browser and etc. It can be a mixture of the original
words and borrowings: foreign atoms, light isotopes, liquid amortization, and young neurons.
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The main reason for borrowing is the appearance of new concept with a ready-made name
and absence of that concept name in the target language (TL): marketing; dumping; manager.
Words of professional sublanguage can be also borrowed and become terms: golden handcuffs, duvet day.
Most linguists emphasize that borrowings play a considerable role in the increasing terminology systems. The international scientific and technical, economic, cultural and historical,
social and political terms of Latin and Greek origins are known for a long time: acclimatization, agglutination, binary, humanity, dictatorship, internationalism, curricullum and other
words from Latin; agronomics, dynamics, grammar, space, dramaturgy, democracy and other
words from Greek.
Since the process of borrowing is marked in every field of science and technology, all terminology has a tendency to become international. There isn’t a common opinion on a problem
of borrowing and whether borrowings are harmful or useful. But the point of view that borrowings destroy the semantic system of the language still exists in modern science.
To borrow foreign terms D. Lotte recommended taking into account the following factors:
1) borrowed terms and term-combinations must correspond to the generally accepted phonology system of the target language (TL);
2) morphological peculiarities and structure of borrowed terms and term-combinations
must correspond to the generally accepted rules in the target language (TL);
3) whether the name for the new concept exists in the target language (TL);
4) how borrowed term-combinations contact with all system of target language, i.e. if
there are homonyms, synonyms, antonyms and the words of the same root in the target language (TL) [8, 61].
The simplest but non-productive type of term borrowing is literal. Literal borrowing is
considered as a full phonetic, grammatical assimilation of foreign terms based on the distinctions between two language systems. This type of borrowings leads to creation of international
words which are almost identical in several languages: film, text, visit, radio, doctor and etc.
Words borrowed from different languages (mainly from Latin and Greek) occupied a considerable place in scientific and technical texts. In most cases they belong to various terminological systems: atom, proton, focus, cosmos – to physics; plus, integral, logarithm – to
Mathematics; radio, diode, modem – to radio engineering. But it is necessary to distinguish
cases when terms are built from foreign elements but from elements (usually Latin and Greek)
where they weren’t independent.
Calques or translation-loans belong to the number of borrowed words or phrases which
do not retain their original form, but undergo the process of translating one part after another, e.g.: машино-будівництво – machine building, self-service – самообслуговування,
антисоціальний – antisocial. At the time of a term borrowing from a foreign language the
meanings of the newly formed words can be identical to their original ones. But consequently,
such terms lose their original meaning and become “translator’s false friends” or misleading words, or pseudo-international words receiving different terminological meanings. Many
international words, for example analysis, candidate, scenario, critical, originally, pioneer,
practical, signal, revolutionary, traditionally and others can be translator’s false friends. It
is worth paying attention on that translator’s false friends (misleading words) are identically
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in sound forms but have different lexical meanings that’s why their identical graphical forms
often cause mistakes.
Thus, for instance, “activities” is translated as “діяльність” but not as “активність”, communal used in the meaning громадський and rarely – комунальний; aspirant – претендент,
but not аспірант; direction – напрямок, but not дирекція; obligation -зобов’язання, but
not облігація; magazine – журнал, but not магазин; fabric – текстильний вироб, but not
фабрика.
Morphological syntactic way of name-giving is a highly productive process of formation
of new terms in the English language. It is a transition of a word from one part of speech to
another which is generally called conversion. In modern terminology conversion is a special
type of affixless derivation where a newly-formed term acquires paradigm and syntactic functions different from those of the origin word. Noun which converts into verb, verb which converts into noun, adjective which converts into verb or noun are most widespread, for example,
the needy – нужденні, front-page – перша сторінка.
In modern terminology conversion is a special type of affixless derivation where a newly
formed word acquires paradigm and syntactic functions without any change in the external
form of the original word. Different linguists classify converted words taking into aсcount different criteria of converted words: the criterion of completeness/ incompleteness; the semantic
links or syntactic functions, on the base of their correlation to the parts of speech, pointing out
the main types of transposition such as verbalization (a map (n) – to map (v), an air (n) – to
air (v)), substantivation (to back out (v) – a backout (n)), adjectivation (to get-out (v) – getout (adj)), adverbalization (on-line (adj) – on-line (adv)) and others, on the base of derivative
stem (simple and complex), abbreviations, phrases and sentences.
In conclusion it’s worth to saying that all mentioned modern tendencies such as terminologization, transterminologization, borrowings and conversion in English term formation
require the further deep analysis and investigation.
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ РИС ЛЮДИНИ
(на матеріалі української, німецької та англійської мов)
У статті розглядаються семантичні особливості образних компаративів на позначення морально-етичних рис людини в українській, німецькій та англійській мовах. Проаналізовано спільну та відмінну мотивацію формування фразеологічного значення та
лінгвокультурні особливості образних порівнянь.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, компаратив/порівняльний зворот, семантична структура, структурно-семантичний аналіз.
В статье рассмотрены семантические особенности образных компаративов, означающих морально-этические черты человека в украинском, немецком и английском
языках. Проанализирована общая и различная мотивация формирования фразеологического значения и лингвокультурные особенности образных сравнений.
Ключевые слова: фразеологическая единица, компаратив/сравнительный оборот,
семантическая структура, структурно-семантический анализ.
The article highlights the semantic peculiarities of comparative phraseological units
denoting moral and ethical characteristics in English, German and Ukrainian. Common and
different motivations of comparative phraseological meaning formation and their respective
linguocultural peculiarities are analysed.
Key words: comparative phraseological unit, phraseological simile, semantic structure,
structural-semantic analysis.
Компаративна фразеологія – це великий шар будь-якої мови і одна з найбільш поширених і стародавніх форм мовної номінації, адже через порівняння людина здавна
осягала навколишній світ та саму себе. Пізнання навколишнього світу відбувається у
постійному процесі порівняння нового з вже відомими реаліями, що і відображається у
мові. Позначаючи новий об’єкт, явище, людина незмінно співвідносить його у свідомості
зі схожим об’єктом, явищем, що вже має назву.
© Сошко О.Г., 2013
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Об’єктом нашого дослідження виступають українські, німецькі та англійські компаративні фразеологізми на позначення морально-етичних рис людини. Предметом дослідження є структурно-семантичні особливості цих фразеологічних одиниць. Метою даної
роботи є опис семантичних характеристик порівняльних конструкцій, а також виявлення
на основі зіставного аналізу їх спільних та відмінних рис в українській, німецькій та
англійській мовах.
Опис компонентної структури компаративних фразеологічних одиниць та їх семантики, синтаксичної ролі у реченні в різних трактуваннях та на матеріалі різних мов представлений у дослідженнях таких вітчизняних мовознавців як К.І. Мізін, А.М. Найда,
С.В. Талько, А.П. Романченко, О.А. Щепка та ін. Актуальність даного дослідження визначається відсутністю загальнотеоретичних робіт, присвячених вивченню внутрішньої
форми компаративів на позначення морально-етичних рис людини в українській, німецькій та англійській мовах з точки зору завдань структурно-семантичного та лінгвокультурного аналізу, а також необхідністю зіставлення фразем даної групи з метою виявлення як спільних, універсальних ознак, так і диференційних, специфічних етнокультурних
і етнолінгвістичних рис.
Важливою характеристикою стійких порівнянь на позначення морально-етичних характеристик людини є наявність образної, експресивної та емоційно-оціночної складових у їх семантиці. Крім того, виділення національно-культурного компонента значення
дозволяє дослідити відображення в образних компаративах культурних особливостей
національного характера народу. Порівнювальним компонентом, носієм образа в даній
групі фразем може виступати:
• “людина”
Переосмислюватися можуть образи біблійних персонажів. Адам і Єва у Біблії перші
люди на Землі, створені Богом, які стали прабатьками людського роду. Фразема укр. (невинний) як Адам і Єва в раю [1: 19] характеризує морально чистих, нехитрих, наївних
людей, тобто таких, якими були Адам і Єва до того, як скуштували плід з Дерева пізнання Добра і Зла.
Каїн – згідно з Біблією, перший син Адама, який вбив свого брата Авеля через заздрість, оскільки жертва Авеля була прийнята Богом прихильніше (книга Буття, 4). Ім’я
“Каїн” стало називним для злої, заздрісної людини, яка здатна на підлість, навіть може
вбити найрідніших людей. Крім того, фраземою укр. дрижить як Каїн за алтин [2: 63]
позначається дуже скупа людина: Земелька ся була Латанська, / Завзятий цар в ній був
Латин, / Старий скупендя-скурвасинська: / Дрижав, як Каїн, за алтин (І. Котляревський.
Енеїда, 1928, с. 106) [цит. за: 3: 24]. Тут, очевидно, треба брати до уваги сполучення двох
ідіом: укр. труситися над копійкою (шелягом) – тобто “бути скупим” та укр. труситися
як Каїн – бо в Біблії про скупість Каїна не йдеться.
Репрезентувати негативні морально-етичні якості може стать у сполученні з простим
походженням, і, відповідно, погана вихованість людини. Таким може бути порівняння
людини будь-якої статі із укр. бабою, тобто із заміжньою селянкою або взагалі жінкою з
простолюду: укр. сварливий як баба “про сварливу людину, переважно чоловічої статі”
[2: 11], як базарна баба “про сварливу, галасливу людину” [2: 11]. Носієм характерних
для свого віку й статі може бути укр. дівчина – молода неодружена особа жіночої статі:
229

укр. чемний як дівка по сьомій дитині “про нечемну, безсоромну людину” [2: 46], соромливий як дівчина “про занадто соромливого хлопця” [2: 46]. Некультурність та інші
риси можуть позначатися через підкреслене згадування у порівнянні простонародних
імен: укр. [як (мов, ніби)] [та] баба Палажка [і баба Параска] “язикатий, чванливий,
пихатий” [1: 22], прилип як до Гандзі Пилип “про надокучливу, причепливу людину” [2:
35], однак етимологія цих виразів різна: у першому випадку можливою є алюзія до героїнь відомих творів І. С. Нечуя-Левицького (“Кайдашева сім’я”, оповідання “Не можна
бабі Парасці вдержатись на селі”, “Благословіть бабі Палажці скоропостижно вмерти”),
натомість у другому вибір імені може зумовлюватися римою.
У порівняннях можуть використовуватися імена реальних або вигаданих осіб, відомих своїми певними рисами. Наприклад, ім’я Мюнхгаузена стало загальновживаною
назвою людини-брехуна, яка розповідає неймовірні історії: нім. lügen wie Münchhausen
“брехати” [4: 122] (досл. “брехати як Мюнхаузен”). Барон Мюнхгаузен (нім. Karl Friedrich
Hieronymus Freiherr von Münchhausen, 1720-1797) – реальна людина, нащадок давнього
нижньосаксонського роду Мюнхгаузенів, ротмістр російської служби, історична особа
і літературний персонаж, став відомий завдяки книзі Рудольфа Распе “Розповіді барона
Мюнхгаузена про його дивовижні подорожі і кампанії в Росії”, яка була анонімно видана
англійською мовою в 1785 році у Лондоні.
Досліджувані компаративи показують відношення до представників інших національностей або народів. В українській мові етнонім грек іронічно позначає скупу людину: щедрий як грек [2: 41], щедрий як ніжинський грек [2: 41], а німець – людину
нещиру: вивертає пику наче німець “про дволичну людину” [2: 115]. Про пихату, набундючену людину українці говорять, що вона сидить як турецька паша [2: 111], а у
німецькій мові ці ж самі риси асоціюються з представником іспанської національності:
(stolz) wie ein Spanier “пихатий, бундючний, як іспанський грант” [4: 169] (досл. “(гордий) як іспанець”).
У німецьких фраземах з компонентом-етнонімом для підсилення виразності використовується образ збірності: wie eine Horde wildgewordener Bantuneger “шаленіти, верещати; вихвалятися” [4: 24] (досл. “як натовп шалених негрів племені Банту”), fluchen wie
zwanzig Russen “сильно лаятися” [4: 149] (досл. “клясти/лаятися як двадцять росіян”).
Представники робітничих або низькокваліфікованих професій, які зазвичай не вирізнялися рівнем своєї культури, уособлюють такі якості як невихованість, грубість, брехливість: нім. fluchen wie ein Bürstenbinder “дуже, непристойно лаятися” [4: 41] (досл.
“клясти/лаятися як щіткар”), lügen wie ein Bürstenbinder “зухвало брехати, брехати як
собака” [4: 41] (досл. “брехати як щіткар”), fluchen wie ein Droschkenkutscher “вульгарно
проклинати; хто-н. кляне, аж волосся на голові стає” [4: 50] (досл. “клясти/лаятися як візник”), schimpfen wie ein Droschkenkutscher “лаятися без розбору, як базарна баба” [4: 50]
(досл. “клясти/лаятися як кучер”), schimpfen wie die Kesselflicker “голосно, непристойно
лаятися” [4: 95] (досл. “клясти/лаятися як паяльщик”), fluchen wie ein Scheunendrescher
“нестримано лаятися” [4: 157] (досл. “клясти/лаятися як молотильник”), grob wie ein
Sautreiber “дуже грубий; безкультурний” [4: 155] (досл. “грубий як свинопас”); англ.
розм. swear like a fishwife “лаятися на чому світ стоїть, лаятися як візник” [5: 738] (досл.
“лаятися як перекупка”).
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•
“міфологічна істота / релігійне уявлення”
Деякі фраземи містять у своїй семантичній структурі релігійні чи міфологічні уявлення. Традиційно уявлення про надприродне будується за опозиційною моделлю “добре – погано”. У групі українських компаративів вживаються компоненти-демоніми
чорт, дідько, біс на позначення рис злої людини: злий як чорт [2: 163], як чорта з’їв
[2: 163], злий як дідько [2: 47]. Чорт або біс – за забобонними уявленнями – надприродна істота, що втілює зло і звичайно зображується у вигляді темношкірої людини з
козячими ногами, хвостом та ріжками [6: (1: 109); 6: (3: 777)]. Взагалі цей міфонім може
репрезентувати у порівняннях і цілий ряд інших негативних морально-етичних рис: укр.
хитрий як біс (чорт) “про дуже хитру людину” [2: 16], вертить болотом як арідник
“про вередливу людину” [2: 17] (арідник – міфологічний персонаж; чорт [2: 171]), бреше
як дідько “безсоромно бреше” [2: 47], хитрий як дідько “про хитру, підступну людину”
[2: 47], як дідько в греблі “вередує, каверзує” [2: 47], підлазить як чорт під монастир
“хитрує, намагається ошукати” [2: 163], сидить як чорт на грошах в болоті “про скупу,
відлюдькувату людину” [2: 164]; англ. (as) proud as Lucifer “гордий як диявол, зарозумілий, пихатий” [5: 473].
•
“предмет / матеріальний об’єкт”
Мотивацією порівняння можуть виступати обставини, що супроводжують функціонування предмету. Зіставлення з безперервним звуком кулемета, надає відповідну характеристику мовленню людини: нім. eine Fresse haben wie ein Maschinengewehr “багато,
жваво, тривалий час говорити, непристойно лаятися” [4: 115] (досл. “мати глотку як ручний кулемет”).
Негативно характеризувати людину може і порівняння з механізмами, надійність роботи яких сприймається неоднозначно: нім. ein Gemüt haben wie ein Viertaktmotor “бути
нетактовним” [4: 189] (досл. “мати характер, як чотиритактний двигун”); англ. рідк. lie
like a gas-meter “брехати; прибріхувати” [5: 306] (досл. “брехати як газовий лічильник”).
Пейоративність у позначенні морально-етичних характеристик людини може виражатися через порівняння з пошкодженими предметами, які більше не можуть виконувати
свою функцію, або з речами, які у хатній ієрархії займають найнижчу ланку, бо за їх
допомогою виконується брудна робота: нім. angeben wie eine Bürste ohne Haare “шаленіти; безпідставно чванитися” [4: 41] (досл. “хвастати як щітка без волосся”), angeben
wie ein wildgewordener Handfeger “шаленіти; вихвалятися” [4: 75] (досл. “хвастати як
оскаженіла мітла”).
•
“матеріал / субстанція”
Більшість компаративних фразем даної групи мають значення, яке визначається характером матеріалу або його сутністю. Відповідно, фраземи із компонентами “бруд”,
“шлаки-продукти життєдіяльності” мають виключно негативне забарвлення, оскільки
відбувається перенесення фізичного забруднення на нечистоту моральну: укр. пристав
як грязь до підошов (чобіт) “про набридливу, докучливу людину” [2: 43], пристав як кізяк
до підошви “про набридливу, докучливу людину” [2: 66]; нім. frech wie Dreck “дуже безсоромний, зухвалий, нахаба з нахаб” [4: 48] (досл. “зухвалий, нахабний як бруд/лайно”),
frech wie Gassendreck “дуже безсоромний; зухвалий, настирливий” [4: 66] (досл. “зухвалий, нахабний як бруд провулку”), sich wie Dreck benehmen “безсоромно поводитися”
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[4: 49] (досл. “поводитися як бруд/лайно”), sich wie das letzte Stückchen Dreck benehmen
“надзвичайно погано поводитися” [4: 49] (досл. “поводитися як останній шматок бруду/
лайна”), frech wie Affenscheisse “дуже зухвалий” [4: 17] (досл. “зухвалий, нахабний як
мавп’ячі екскременти”).
Деревинний або метиловий спирт, метанол – безбарвна рідина, яка по смаку і запаху
мало відрізняється від етилового спирту, але є дуже токсичною для людини. Порівняння
з цією субстанцією надає людині негативних характеристик: нім. giftig wie ein Holzgeist
“складний, важкий у взаєминах; дуже скандальний” [4: 82] (досл. “отруйний як деревинний спирт”).
Порівняння з металами на позначення морально-етичних рис спостерігається нами
лише на матеріалі англійської мови і наділяє людину різними, інколи протилежними
рисами через надані цьому матеріалу мовною свідомістю своєрідні характеристики. До
прикладу, brass “латунь” – сплав міді та інших металів – була відома вже давнім римлянам. Шляхом стоплювання міді з металевим цинком латунь вперше була отримана в
Англії в 1781 році. У XIX столітті в Західній Європі і Росії латунь використовували в
якості підробного золота, що і забезпечило цьому матеріалу негативні конотації: англ.
(as) bold as brass пренебр. “нахабний, безсоромний, безсовісний” (пор. рос. медный лоб)
[5: 106] (досл. “нахабний як латунь”). Gold “золото” належить до благородних металів
і надає людині виключно позитивних характеристик: англ. (as) good as gold 1. “хороша,
благородна, порядна (про людину); надзвичайно цінний, винятковий; на вагу золота”;
2. “слухняний” [5: 324]. Steel “сталь” – сплав заліза з вуглецем – міцний метал, який
асоціювався із холодною зброєю, якій здавна надавали сакрального значення через її
персональну приналежність особі: англ. (as) true as steel “вірний, відданий душею і тілом” [5: 719] (досл. “істинний/відданий як сталь”).
•
“зооморфні назви”
Група компаративних фразеологізмів-зооморфів на позначення морально-етичних
характеристик є, за нашими спостереженнями, найчисельнішою. Унаслідок своєї міфологізації, особливо на ранніх стадіях розвитку людства, тварини протягом довгого часу
слугували певною наочною парадигмою, відношення між елементами якої могли використовуватися в ролі моделі життя людини і суспільства. При цьому окремі елементи
зооморфного коду мають постійно закріплені за ними значення і набувають здатності
виступати класифікаторами, які умовно-символічно описують певну ситуацію або характеристику [7 (1: 440-441)]. Гіпероніми птах, риба, звір рідко використовуються як
компоненти фразеологічних одиниць, але несуть символічні атрибути відповідної групи
[8: 180]. Прототипне уявлення про звіра – це уявлення насамперед про хижака з притаманною йому жорстокістю і злостивістю: укр. сердитий як звір “про дуже сердиту,
роздратовану людину” [2: 59].
У міфологічних уявленнях багатьох народів Євразії та Північної Америки образ вовка
переважно пов’язували з культом ватажка бойової дружини (або бога війни). У слов’янській
міфології ця тварина часто приймає образ людини-оборотня, що має надприродну силу
перевтілюватися у вовка [7 (1: 242)]. В українській фразеологічній системі вовк уособлює
злостивість, непривітність: злий як вовк “про надзвичайно злу людину” [2: 28], недобрий
як вовк “про непривітну, злу людину” [2: 28]. Прототипне уявлення про особливості по232

ведінки цього хижака відображається у зворотах: боїться мов вовк вогню “дуже боїться”
[2: 27], боїться як вовк кози “зовсім не боїться” [2: 27]. Крім того, образ вовка може позначати (в тому числі іронічно) і такі негативні морально-етичні риси, як: невихованість
(дикий як вовк у лісі [2: 27]), нахабність, безсоромність (засоромився як вовк [2: 28]), хитрість (хитрий як вовк [2: 28]), скупість, жадібність (щедрий як вовк [2: 28]), жадібність,
ненажерливість (англ. (as) greedy as a wolf [5: 829] (досл. “жадібний як вовк”), нещирість,
фальшивість (любить як вовк вівцю [2: 28], любить як вовк порося [2: 28], милує як вовк
барана [2: 28] (зазначені тварини входять до об’єктів полювання вовка).
Еталонне позначення хитрості – образ лисиці: укр. хитрий як лис [2: 83], хитрий як
лисиця [2: 83] – про дуже хитру, підступну людину; крутить як лисиця хвостом [2: 83],
крутиться як лисиця [2: 83] – про людину, яка хитрує; англ. (as) cunning (sly) as a fox
“хитрий як лисиця” [5: 297].
Традиційним є осмислення зміни параметричних ознак зооморфічного об’єкта порівняння як характеристики певних негативних рис: напр., жаба асоціюється із бундючністю, пихою: укр. як жаба на купині 1. зі сл. розсістися, розпросторитися “дуже зручно, вільно, займаючи багато місця; не стримуючись, без обмеження”; 2. зі сл. надутися,
наприндитися “дуже, надто (про пихату, набундючену людину)” [1: 233], дметься як
жаба в болоті [2: 53], дметься як жаба на лопуху [2: 53] – про людину, яка безпідставно
поводиться пихато; надувся як жаба [2: 53], надувся як жаба на купині [2: 53], надувся
як жаба на пеньку [2: 53], наприндився як жаба на призьбу [2: 53] надувся як ропуха [2:
128] – про пихату, набундючену людину; нім. sich aufblasen wie ein Frosch “заноситися,
високо нестися” [4: 64] (досл. “надуватися як жаба”). Часто до складу порівнянь входить
локативний компонент, який підкріплює позначені якості, або, навпаки, підкреслює
абсурдність їх прояву.
В українській фразеології при позначенні морально-етичних характеристик людини
образ собаки є носієм переважно негативних ознак. За визначенням Словника української
мови укр. собака 1. “домашня тварина родини собачих, яку використовують для охорони,
на полюванні і т. ін.”; 2. перен., зневажл. “про злу, жорстоку, недоброзичливу і т. ін.
людину”; 3. “той, хто досяг досконалості в чому-небудь; вміла, спритна, завзята в
чомусь людина”; 4. “хижий ссавець родини собачих” [9 (9: 431)]. В деяких українських
фразеологічних зворотах інтенсивність ознаки підкріплює деталізація породи або
приналежності собаки (“санджарівський”, “зінське”, “панське”), вікових характеристик
(“собака/пес” – “щеня”), локалізації. Актуалізація риси “злість” відбувається у наступних
зворотах: злий (лихий) як (мов, немов і т. ін.) собака [9 (9: 430)], злий як собака [1: 674],
зубатий як пес [2: 113], недобрий як пес [2: 114], злий як пес на прив’язі [2: 113], злий
(лютий) як (мов, ніби) пес санджарівський [1: 500], завзятий як панське щеня [2: 168],
злий/лихий/сердитий як зінське щеня [2: 168] – про дуже злу людину. Фразема нім. ein
Gewissen haben wie ein Schlachthund [4: 159] позначає інші риси – “не мати совісті; діяти
підло, нечесно” (досл. “мати характер як собака різника худоби”), які зумовлює професія
особи, якій ця тварина належить.
Підкреслення нечистокровного походження собаки також надає негативних конотацій:
нім. falsch wie eine Gerbertöle sein “бути дуже злим, хто-н. злий як собака” [4: 68] (досл.
“бути фальшивим/підробним як дворняжка”). Переосмислюватися може і нестабільність,
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нестійкість, часта зміна положення тіла тварини, або його частин. Наприклад, здатність
собаки крутити хвостом в переносному значенні означає “крутити”, тобто “хитрувати”:
виляє як собака [2: 141], виляє як собака хвостом [2: 141], виляє як пес в човні [2: 113],
виляє як собака в човні [2: 141], виляє як пес коло ятки [2: 113].
Свиня у всіх досліджуваних мовах асоціюється з непорядністю, невихованістю,
хвалькуватістю: укр. благородна як свиня городна “про людину простого походження,
яка претендує на благородне походження” [2: 131]; нім. angeben wie eine gesengte Sau
“шаленіти; вихвалятися” [4: 153] (досл. “хвалитися як смалена свиня”), Benehmen wie
eine gesengte Sau “надзвичайно погана поведінка; кричуща непорядність” [4: 153] (досл.
“поводити себе як смалена свиня”), sich benehmen wie fünfhundert Säue “зовсім непорядно
поводитися” [4: 154] (досл. “поводитися як п‘ятсот свиней”), Benehmen wie eine Wildsau
“дуже погана поведінка” [4: 197] (досл. “поводити себе як дика свиня”).; англо-амер.
розм. зневаж. (as) independent as a hog on ice “нахаба, самовпевнена, розв‘язна людина”
[5: 388] (досл. “незалежний як свиня на льоду”).
Такі гнучкі, верткі риби, як вугор або в’юн, профілює людину, яка хитрує, вміє
добре викрутитися: укр. вертиться як в’юн в ополонці [2: 34], вертиться як в’юн на
сковорідці [2: 34], звивається як в’юн посолений [2: 34], крутиться як посолений в’юн
[2: 34], верткий як в’юн [2: 34], спритний як в’юн [2: 34]; нім. glatt wie ein Aal [4: 13; 10:
17] (досл. “слизький як вугор”); англ. (as) slippery as an eel [5: 238] (досл. “слизький як
вугор”) (пор. укр. слизький що й не вхопиш).
Таким чином, можемо зазначити, що хоча компаративність – це одна з універсальних
мовних категорій, присутня у будь-якій мові, на матеріалі досліджуваних мов компаративні фразеологізми характеризуються певними специфічними рисами. Національна
мовна картина світу найбільш яскраво передається через образну структуру порівнянь.
Значення компаративних фразеологізмів обумовлюється не тільки їхньою структурою,
а й відносинами між компонентами, внаслідок чого відбувається повне або часткове
переосмислення значень компонентів фраземи. Своєрідність фразеологічного значення
пов’язана, перш за все, з характером внутрішньої форми порівняння, особливості якої
визначаються у зіставленні з внутрішньою формою лексем.
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ПРИРОДА ГОЛОСНИХ, ЇХ ВИНИКНЕННЯ
І ЕВОЛЮЦІЯ В МОВАХ

Статтю присвячено розгляду еволюції голосних в індоєвропейських мовах і аналізу їх
артикуляторно-акустичних особливостей. Ознайомлення з природою голосних створює
передумови для глибшого і всестороннього підходу при розгляді розвитку системи голосних в німецькій, а також і в інших мовах, та з'ясуванні причин появи нових фонем.
Ключові слова: еволюція німецьких голосних, зародження нових голосних, умлаут,
нові умлаутні звуки, фонетичні зміни, причини зародження голосних.
Статья посвящена рассмотрению эволюции гласных в индоевропейских языках и
анализу их артикуляторно-акустических особенностей. Знакомство с природой гласных
создает предпосылки для более глубокого и всестороннего подхода при рассмотрении
развития системы гласных в немецком, а также и в других языках, и выяснении причин
появления новых фонем.
Ключевые слова: эволюция немецких гласных, зарождение новых гласных, умлаут,
новые умлаутные звуки, фонетические изменения, причины зарождения гласных.
This article is dedicated to the evolution of vowels in Indo-European languages and the
analysis of their articulatory-acoustic features. Introduction to the nature of vowels creates the
preconditions for deeper and more comprehensive approach in considering development of the
system of vowels in German and in other languages, and determines the causes of the appearance of new phonemes.
Key words: evolution of the German vowels, origination of the new vowels, umlaut, new
umlaut sounds, phonetic changes, causes of the vowels origination.
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Останнім часом в області фонетики застосовується, разом з основним синхронічним методом, діахронічний підхід і навпаки. Так, в дисертації І.В.Ступак, в якій представлено експериментально-фонетичне дослідження реалізації голосних в позиції перед
[r] в сучасних словах, цей звук розглядається в історії розвитку німецької мови [1]. В
аналогічній роботі І.В.Пересади, в якій вивчена діахронія німецького слова, проведено
акустичний експеримент слів в сучасній німецькій мові [2]. Багато сучасних досліджень,
як відзначає Ганна А.Залізняк, свідчать про зміну «наукової парадигми», що полягає в
застосуванні діахронічного і синхронічного методів при вивченні одиниць мови [3, 14].
На «обов’язковість зв’язку синхронічного і діахронічного дослідження» вказував свого
часу В.М.Жирмунський [4, 10]. Такий підхід пояснюється самою природою існування і
розвитку мовних одиниць та їх систем, що знаходяться в безперервній зміні і русі. Необхідність вивчення динаміки розвитку одиниць мови, їх функціонування і причин зміни
визначає актуальність подібних досліджень.
Виходячи з вищесказаного, розгляд еволюції системи голосних в німецькій мові, як і
в інших мовах, вимагає застосування різних підходів у вивченні цих звуків, зокрема, використання результатів сучасних досліджень голосних, проведених за допомогою різних
інструментальних методів, а також знання особливостей зародження і зміни цих звуків
в діахронічному плані. Відсутність подібного узагальнення і аналізу виконаних вченими
досліджень створює певні труднощі при розгляді того або іншого лінгвістичного явища
в діахронії. Цим визначається мета даної статті, що включає всебічній підхід до вивчення
голосних в мовах, зокрема в німецькій, загальні характеристики і особливості яких розглянуті нижче.
У звукових мовах дослідниками виділяються перш за все дві групи звуків: приголосні і голосні. Не дивлячись на суттєву давність такої відмінності, подібний підхід не є
загальноприйнятим, і дотепер немає єдиної точки зору щодо його підстав. Дослідження
в області загальної фонетики показують, що ці дві групи звуків розрізняються в мовах
перш за все за своїми фонемними (лінгвістичними) ознаками, артикуляторно-фонетичні
особливості є вторинними [5, 24].
Протиставлення голосних і приголосних полягає також в наявності особливих фонологічних ознак у кожній з мов, хоча їх артикуляторно-акустичні і перцептивні властивості можуть мати схожі риси в різних мовах. Сама ж відмінність реалізується в протиставленні двох груп фонем: приголосних і голосних. Так, Й.Гротерс, проаналізувавши
голосні в 209 сучасних мовах, встановив, що в 204 з них є загальні звуки /а, i u/, а в одній
– кабардинській – систему голосних утворюють два звуки /i/ [6]. Отже, приголосні і голосні розрізняються в мовах, ґрунтуючись на лінгвістичних принципах.
З погляду теорії інформації найбільш інформативними є приголосні, завдяки яким
можуть бути розпізнані багато слів за відсутності голосних. Останні виступають певною
мірою надлишковими. Спостереження в російській мові показали, що за наявності перешкод в лініях телефонного зв'язку і розпізнаванні голосних в 4-5% розпізнання слів досягає 16-17% за умови, що розпізнавання приголосних становить 19-20% [5, 111]. Отже
голосні в цих системах виконують другорядну роль.
Велика інформативність в мовному потоці приголосних послужила причиною графічного виділення їх на початкових етапах зародження писемності. Не випадковим є
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існування давніх текстів, в яких відсутні будь-які значки для голосних, проте тексти повністю виконані із застосуванням консонантного (складового) письма. Про це свідчать
семітські мови, стародавні крітські письмена. У давні часи в мовах голосні були відсутні
як мовні одиниці й як фонеми виступали склади.
Очевидно, що в дуже давні часи не було протиставлення груп звуків приголосних і
голосних, і в мовах функціонувала складофонемна (силабемна) система. У складофонемній фонетичній системі, яка була властива індоєвропейській прамові на ранньому
етапі її існування, найменшою смисловою роздільною одиницею виступав склад, на початку якого знаходився приголосний, який виконував основне смислове навантаження.
Його супроводжував вокалічний елемент, проте він не був носієм мовного значення. «Закон відкритих складів в праслов’янській, – писав Г.С.Кличков, – є продовженням основної індоєвропейської тенденції об’єднання в складі дистинктивної функції і голосних,
і приголосних (силабофонеміка)» [7, 103]. Голосні звуки знаходилися в ранньоіндоєвопейскій тільки в зародженні. Отримання голосними з часом статусу фонем призвело до
розрізнення в мовному потоці груп звуків приголосних і голосних, і в результаті складофонемна система змінилася звукофонемною [8]. Таке розуміння зародження голосних
підтверджується результатами досліджень багатьма вченими, на окремих з них вважаємо
за необхідне зупинитися.
Л.Г.Зубкова вказує, що функціональне розмежування приголосних і голосних
ґрунтується на їх просторово-часових властивостях і перш за все на найбільш загальній
розрізнювальній їх ознаці – «наявність/відсутність фокусу, артикуляції». Голосні в більшій
мірі закріплені «за передачею граматичних значень» [9, 66]. Велика інформативність
приголосних виявляється в тому, що корінь слова може експонуватися приголосними,
але немає мов, в яких експонентом кореня виступав би тільки голосний. Стратифікація
значень в групах фонем відображає історичну послідовність появи приголосних і голосних звуків. Становлення значень, як зазначає Л.Г.Зубкова, відбувалося в послідовності:
«лексичні – словотворчі – граматичні» [9, 66].
Л.Р.Зіндер вважає найбільш загальним принципом, завдяки якому розрізняються в
потоці мовлення приголосні і голосні звуки, вживання цих звуків в складоутворенні [5,
111]. Теорії складу, як правило, свідчать, що голосний в складі утворює його ядро, вершину складу, а приголосний лише супроводжує його і є підлеглим [10; 11; 12]. Правда, в
мовах є група сонорних приголосних, в яких тон переважає над шумом, проте вони все ж
таки за силою свого вимовляння й енергетики є слабшими, ніж голосні. У словах сонорні
можуть виступати як складоносії. У німецькій мові, наприклад, в словах ['za:gŋ], ['raebm]
кінцеві сонорні утворюють окремий склад.
З акустичної точки зору голосні характеризуються певними формантами, а для приголосних істотними є «не стільки форманти, скільки тимчасові співвідношення» [5, 113].
Дослідження відносин спектральних особливостей звуків з їх артикуляцією, проведене
фундаментально Г.Фантом, показало, що голосні характеризуються досить чіткими відносинами цих двох сторін реалізації і мають певні резонансні показники [13]. З вищезазначеного можна зробити висновок, що для голосних типові резонатори і відсутність
будь-яких перешкод в ротовій порожнині на відміну від приголосних, які утворюються
за наявності перешкод і визначаються місцем (фокусом) цих перешкод. Голосні ж не
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мають локалізації в артикуляції і в їх утворенні беруть участь резонатори при певному
положенні язика й інших органів мовлення. Вважається, що найбільш загальною ознакою артикуляції, що розрізняє приголосні і голосні звуки, є «наявність або відсутність
фокусу утворення» [5, 114.]
З акустичної точки зору голосні звуки є тонами, джерелом яких є робота голосових
зв’язок. Останні в осцилограмі звуку утворюють основний тон, а повітряний потік, який
проходить в надгортанних порожнинах, викликає коливання останніх і представляє так
звані обертони в загальному акустичному спектрі голосного. Обертони, які виникають
в результаті різного положення язика й інших органів мовлення і відповідно різними
резонаторами, розрізняють у результаті той або інший голосний. Отже, для голосних
характерними є форма і об’єм надгортанних порожнин, тому вони можуть утворюватися
при відсутності основного тону. Висота тону не має істотного значення при утворенні голосної. Не дивлячись на приведені очевидні факти, голосні все ж таки характеризуються
в потоці мови якимсь тяжінням до частоти основного тону. Вважається, що голосні заднього ряду мають нижчу частоту тону, а голосні переднього ряду – вищу [14].
Вище вже згадувалося, що якість голосного звуку акустично характеризується набором формант, що представляють собою певну область частот. Дослідження показали,
що для голосного істотними є дві-три форманти [14]. Вважається, що цих акустичних
показників достатньо для пізнання того або іншого голосного звуку. Інші форманти в
спектрі звуку не є інваріантними, тому вони неістотні для голосного як одиниці мови.
Значущість формантних областей для якості голосного звуку пояснюється їх зв'язком
з артикуляційними параметрами. Експериментальні дослідження дозволили визначити
форманти для кожного голосного, який створює систему в тій або іншій мові [13, 25].
Наступна артикуляційна характеристика – напруженість є дуже істотною для звуків,
що дозволяє розрізняти «напружені» і «ненапружені» голосні [15]. Ці терміни дуже давні
у фонетиці, і їх зазвичай співвідносили з положенням язика при вимовлянні того або іншого голосного. Так, вважалося, що вузькі голосні більш напружені, ніж широкі. Проте
Л.В.Щерба показав, виходячи з різних експериментів, що відмічена характеристика голосних залежить від ступеня напруженості апарату, артикуляції, і акустично визначається
формантними характеристиками голосної. Цей висновок знайшов віддзеркалення в класифікації диференціальних ознак звуків, виконаній Р. Якобсоном та іншими дослідниками [16]. Отже, ступінь напруги резонатора, що утворюється, визначає напругу голосного
звуку на відміну від приголосних, які продукуються в результаті наявності перешкоди в
надгортанних порожнинах. Артикуляторне відчуття останніх є більш явним, і тому не випадковою є поява консонантних фонем в мовах первинних по відношенню до голосних.
Локалізація програми вимовляння приголосного, тобто реалізація конкретної перешкоди
і її напруженості, знаходила чітку фіксацію в корі головного мозку, чим «розмита» артикуляція голосного і тим самим в якомусь сенсі невизначена за своєю реалізацією. Цими
фізіологічними особливостями утворення пояснюється поява в мовах раніше приголосних
фонем, ніж голосних, і звідси консонантного письма по відношенню до звукобуквеного.
Зазначимо, що артикуляторна напруженість є істотною ознакою звуків в їх зародженні і
розвитку. Це знайшло віддзеркалення в енергетичній теорії мови В.Г.Таранця, яка ґрунтується на фізіологічній основі зародження звуків і в цілому мовлення в мовах [8].
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Проте не тільки історично, але і в кожній з сучасних індоєвропейських мовах в потоці мовлення виявляється зіставлення «напружений/ ненапружений» окремо в групі
приголосних і групі голосних, а також і між вказаними групами. Голосні відрізняються
як більш менш напружені залежно від їх реалізації в наголошеному і ненаголошеному
складах. Ця ознака характеризує в мовах словесний наголос.
Напруженість голосних необхідно відрізняти від їх інтенсивності, яка є акустичною
ознакою і не впливає на якісну характеристику звуку. У мовах ця ознака не має фонемного значення і залежить від умов, в яких реалізується голосний. Акустична інтенсивність в
процесі мовленнєвого творення є вторинною по відношенню до артикулювання звуків.
Експериментально-фонетичні дослідження дозволили визначити також відносну напруженість (енергетичність) голосних, яка представляється в наступному вигляді (збільшення напруженості показане стрілками): i → u → ü, e → o → ö, i → e → a.[8, 39].
Власна напруженість голосних певною мірою відображає еволюцію зародження звуків. Більш напружені німецькі голосні (наприклад, /ü/, /ö/), як свідчать письмові
пам’ятники, з’являються відносно пізніше за інші. Історично, вважають багато учених,
на ранньому етапі існування індоєвропейської прамови не було голосних фонем, а існував лише один вокальний елемент, який виконував «розвантажувальну» функцію [17; 8].
Темброві відмінності приголосних призвели до утворення різних голосних звуків. Фонемну роль голосний став виконувати пізніше, і ґрунтувався він спочатку на артикуляторних протиставленнях типу «низький/високий» рівень мови і голосний «переднього/заднього ряду», що в результаті утворило простий трикутник голосних з протиставленнями
/а – i/ й /i – u/. Розвиток цієї системи привів поступово до появи нового протиставлення:
це – голосні середнього підйому язика по відношенню до високого/низького рівням. У
результаті в групі голосних з'явилися фонеми /е – о/. У такому вигляді індоєвропейська
прамова представляла систему голосних монофтонгів перед своїм розпадом на окремі
мовні гілки [18, 17-18].
Розглянуті вище зміни звуків представляють інтерес при вивченні еволюції їх в мові.
До подібних історичних змін відносять також заміну звуків, відому в літературі як субституція. Проте остання відноситься головним чином до підстановки в запозичених словах або в діалектних словоформах, що, на наш погляд, не відіграє суттєвої ролі в розвитку системи фонем мови. Тому об'єктом нашого спостереження є еволюція звуків як
безперервна зміна їх артикуляції, яка призводить до зародження нових фонем або злиття
двох існуючих фонем в одну.
Історичні зміни звуків, як правило, розглядають в двох типах проявів: з одного боку,
збільшення або зменшення комбінаторних алофонів фонеми, які не мають фонемного
значення, і, з іншого, зміна одного з типів алофонів і перетворення його в нову фонему.
Такого розуміння дотримуються Р.Якобсон, Л.Р.Зіндер.
Згідно з діахронічною фонологією, звукові зміни є автономними по відношенню до
морфології, і тому вони прагнуть знайти рівновагу, якщо цьому передувало її порушення. Парадигматичні зміни передбачують зміну кореляцій в структурі диференціальних
ознак, тобто їх артикуляторно-акустичних ознак. У зв’язку з цим виникає питання, коли
той або інший тип алофонів перетворюється на самостійну фонему. Тут немає загальної
відповіді, вважає Л.Р.Зіндер, питання розв’язується «на підставі дослідження кожного
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конкретного випадку і саме для даного випадку» [5, 242]. При зародженні нової фонеми
істотну роль можуть відігравати «морфологізовані чергування», інший випадок, як це бачить Л.Р.Зіндер, при розгляді німецького умлауту. Так, в двн. мові фонеми /а, о, u/ (довгі
і короткі) мали два типи алофонів: передні в позиції перед /i, j/ і задні, коли останні були
відсутні. Після редукції вказаних /i, j/ (після ХII ст.) втрачається причина, що розділяла
передні і задні алофони, після чого передні відособляються в самостійні і одержують
спеціальне позначення. Відбувається у цей момент якісний стрибок і утворюються нові
фонеми. Викладена точка зору знаходить підтвердження в «теорії загальної зовнішності
слова» С.І.Бернштейна, згідно з якою кожен елемент слова має значення і в ході еволюції
слова відбувається переміщення змісторозрізнювального навантаження з одного елементу на іншій [19, 25]. І звідси стає очевидним, що втрата фонемної відмінності призводить
до злиття двох фонем в одну, як це має місце, наприклад, в німецьких голосних /е:/ і /ε:/.
Зміна інвентарю фонем припускає інші відносини між фонемами в їх системі.
З іншого боку, нова фонемна відмінність призводить до появи нових фонем. Як приклад останніх виступає зародження в німецькій мові протиставлення передньоязикові
губні/ передньоязикові негубні, внаслідок чого утворилися умлаутні голосні.
На завершення розгляду еволюції голосних в індоєвропейських мовах і аналізу їх
артикуляторно-акустичних особливостей слід згадати ще про одну межу німецького
вокалізму, про яку йдеться в різних публікаціях В.Г.Таранця [8, 40-41; 18, 187-192]. У
відповідності зі згаданими дослідженнями, система голосних в германських мовах відноситься до «вокальносильного» типу звуків. Ця межа звуків проявляється в тому, що
голосний в сильній позиції (ударному складі) має максимальну артикуляторну напругу по відношенню до приголосного. Отже, в структурі складу енергетичний максимум
припадає перш за все на голосний, а не на приголосний. Протилежність йому утворюють, наприклад, слов'янські мови, що є «консонантносильним» типом звуків, в ударному
складі яких максимальне значення напруженості припадає на початковий приголосний,
а голосний має менше артикуляторне виділення. Ці артикуляторно-акустичні ознаки
голосних і приголосних в складі протягом тривалого часу розвитку мов мали істотний
вплив на морфологічні структури слів, що зароджуються. По відношенню до німецьких
мов це означає, що в корені слова (наголошеному складі) обов'язково присутній голосний, і в цих мовах немає слів аналогічних слов'янським, ср.: калюж. krk, чеш. vlk, prst.
У німецьких словах завжди реалізується голосний. Протиставлення вокальносильного і
консонантносильного типів звуків виявляється також у функціональному навантаження
приголосних і голосних в системі мов. Відношення приголосних до голосних складає в
нім. мові 1,5, в англ. 1,2, в той же час в укр. 3,3, в рос. 3,3 [18, 189]. З вищезазначеного
виходить, що в германських мовах, у тому числі і в німецькій, переважає велика кількість
голосних фонем по відношенню до приголосних. Така кількість голосних звуків в наголошеному складі, що мають фонемну відмінність, свідчить також про реалізацію тут
відповідного числа артикуляторно-акустичних контрастів. Останнє дозволяє зробити
висновок про дуже велику силу вимовляння цієї мовної ділянки, перш за все тієї частини складу, яка припадає на кореневий голосний. Цим пояснюється те, що, наприклад, в
сучасній німецькій мові в наголошеному складі слова реалізуються всі голосні фонеми, яких нараховується 15. Очевидно, що велика кількість розрізняльних ознак голос240

них фонем може реалізуватися тільки в артикуляторно сильному мовному відрізку. Ця
особливість голосних властива німецькій фонетичній системі.
Все вищерозглянуте створює передумови для глибшого і всестороннього підходу при
розгляді розвитку системи голосних в німецькій, а також і в інших мовах і з'ясуванні
причин появи нових фонем. Щодо останнього, необхідно відзначити, що не дивлячись
на існування в германістиці багатьох теорій, жоден з підходів переконливо не пояснює
походження цих мовних одиниць. Очевидно, що вирішення цієї проблеми вимагає всестороннього підходу при дослідженні зародження голосних звуків, витоків їх появи, а
також умов розвитку і становлення системи вокалізму в цілому.
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РЕЧЕВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Стаття присвячена функціонуванню мовних наповнювачів в англомовному інтерв’юпортреті. Їх вживання свідчить про рівень освіти і соціальний статус мовця, з одного
боку, і про його ступінь схвильованості, з іншого боку. В англомовному жанрі інтерв’юпортрет не прийнято письмово фіксувати такого роду сигнали усної мови.
Ключові слова: мовні наповнювачі, вигуки, інтерв’ю-портрет.
The article deals with the time-fillers in the English interview-portrait. Their usage reveals,
on the one hand, the level of education and social status of the speaker and, on the other hand,
the degree of his anxiety. In the English interview-portrait genre it is not generally accepted to
fix in written such signals of oral speech.
Key words: time-fillers, interjections, interview-portrait.
Речевой акт редко бывает «идеальным»: в нем помимо слов «со смыслом» полно недосказанности, пауз и их заполнителей. Нередко «ненужный» с точки зрения коммуникации
материал составляет практически половину всего высказывания [7]. Следует отметить, что
слова-заполнители специфичны для каждого языка и культуры, они, как правило, мало
изучены, что предопределяет новизну и актуальность данного исследования. При этом, исходя из их специфики, их сложно отнести однозначно к той или иной части речи.
Целью данного исследования является определение, какой частью речи являются так
называемые речевые наполнители. Для этого планируется решить следующие задачи: а)
систематизировать причины их употребления; б) выявить специфику их функционирования в одном из жанров английского языка.
В связи с тем, что речевые наполнители пауз свойственны устному варианту языка,
гипотетически они могут найти широкое применение в интерактивном жанре интервью,
поэтому данное исследование запланировано провести на материале англоязычного
интервью-портрета.
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Часть речи – это категория слов языка, определяемая морфологическими (формальными) (Ф.Ф. Фортунатов), синтаксическими (функциональными) (А.А. Шахматов), а также
семантическими (содержательными) (А.А. Потебня) признаками. Количество частей речи
в разных языках различно, что объяснимо помимо самой специфики конкретного языка
разными теоретическими установками авторов грамматических описаний и принятыми
традициями в русле той или иной лингвистической школы. В результате общепризнанной
теории частей речи фактически не существует даже для одного языка, следовательно, нет
и универсального перечня частей речи, действительного для всех языков.
В языках мира, прежде всего, противопоставляются имена (имя существительное,
имя прилагательное, имя числительное) глаголам. Традиционным считается также деление частей речи на самостоятельные – группы слов с общим грамматическим значением
(предмета, признака предмета, действия, признака действия, количества предметов); и
служебные – группы слов, не имеющие собственного значения, так как они не называют
предметов, признаков, действий и к ним нельзя поставить вопрос.
В современном русском языке, например, различаются [6]:
1) самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие;
2) служебные части речи: предлоги, союзы, частицы;
3) модальные слова;
4) междометия (и звукоподражательные слова).
К какой же части речи относятся речевые наполнители, которые функционируют,
прежде всего, как заполнители пауз, и присутствуют в речи, если говорящий затрудняется в выборе слова или не решается высказать какую-то мысль? Эти вставки в речь
представляют собой определенные слова или стандартные звуки речи, которые как бы
устраняют вынужденную и нежелательную паузу. Примером в русском языке являются: – э-э-…, -м-м-м-…, как это?… это…, вот…, так сказать… и др. Это вопрос… –
м-м-м-…спорный. В английском: well…, um…, er…, eh.
Кратко причины употребления речевых наполнителей можно систематизировать следующим образом [7; 9]:
а) бедность словарного запаса и связанные с этим регулярные заминки из-за поиска
и подбора нужных слов;
б) необходимость «выиграть время», чтобы обдумать заданный вопрос, понять собеседника и его скрытые намерения, собраться с мыслями и дать правильный ответ;
в) мода на определенные словечки, которые могут свидетельствовать о принадлежности говорящего к тому или иному социуму;
г) индикатор стрессового состояния говорящего: в отдельных случаях речевые наполнители встречаются и в речи людей с богатым словарным запасом, например, в момент
публичного выступления, когда говорящий находится в состоянии психического стресса.
В лингвистической литературе в качестве синонима термину «заполнители пауз» приводится термин «слова-паразиты». Однако мы считаем, что эти термины следует различать.
Если употребление «слов-паразитов» свидетельствует о малообразованности собеседника:
ср. (Я, значит, прошел в подвал, а там, значит, сидит компания, подростки, и играют,
значит, в карты) [3], то «заполнители пауз» употребляются всеми, вне зависимости от
уровня образования и социального статуса.
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Некоторые ученые относят «речевые наполнители» (слова-заполнители пауз и
слова-паразиты) к классу междометий. Внутренняя разнородность групп, составляющих класс междометий, привела к тому, что в языкознании существуют узкий
и широкий подходы к трактовке сущности междометия. Сторонники узкого подхода
относят к междометиям только группу эмоциональных выкриков: ах, ой-ой-ой, эх,
господи, кошмар, и т.п.; а приверженцы широкого подхода включают в класс междометий самые разные группы единиц: а) эмоциональные выкрики; б) сигналы побуждения к действию: тсс, цып-цып, атас и т.п.; в) фатические и этикетные формулы:
эй, ау, алло, пардон, привет, спасибо и т.п.; г) грамматически аморфные реплики диалога: да, нет, конечно, еще чего и т.п.; д) звукоподражательные слова: ку-ку, бабах,
тик-так [10: 10] и т.п.
Несмотря на свою формальную разнородность, – многие лингвисты считают, что
междометия «не имеют собственного понятийно-категориального выражения и структурной формы» [14: 74] – они выполняют единую роль в процессе коммуникации, а
именно, реализуют «экспрессивную» функцию [11: 7], т.е. они служат для выражения
чувств [4: 18; 5: 30; 8: 191].
На наш взгляд отождествление междометий и речевых наполнителей не совсем
правомерно, так как последние чувства не выражают, эмоций не передают, частично
лишены значения [2: 6]. Речевые наполнители не имеют грамматической функции, их
единственная роль заключается в обеспечении продолжения говорения, когда адресант
затрудняется в выборе слова, не решается вполне определенно высказать какую-либо
мысль, или ему вообще нечего сказать [1: 420; 2: 6; 12: 134], и т. д.
С другой стороны, закрепившееся в языкознание мнение, что междометия призваны
выражать эмоции, не всегда отвечает действительности. Так, например, представители
широкого подхода относят к междометиям группы слов, которые фактически не выражают эмоции, например, этикетные формулы и/или звукоподражательные слова.
Языковой материал настолько разнообразен и многопланов, что иногда сложно однозначно определить его функцию, форму и/или семантику, что усложняет его описание
установившимися универсальными категориями. Этим и объясняется, почему разноплановые и не подлежащие четкой и однозначной классификации слова составляют огромную группу междометий.
Принимая во внимание все вышесказанное, мы считаем, что все-таки следует различать истинные междометия и речевые наполнители, которые, не выражая эмоций, образуют одну из обособленных подгрупп в рамках части речи – междометие.
Функционирование речевых наполнителей в современном английском языке было
решено проанализировать на материале интерактивного жанра интервью-портрет. Анализ был проведен на материале 50 интервью-портретов, которые были опубликованы в
рубрике «Portrait of the artist» за 2007-2008 гг. на официальном сайте газеты The Guardian
[13], который является самым посещаемым из всех сайтов британских газет.
В данной рубрике четыре журналиста Лаура Барнет (Laura Barnett), Натали Хенман
(Natalie Hanman), Хома Калили (Homa Khaleeli) и Эндрю Диксон (Andrew Dickson) создали интервью-портрет представителей широкого спектра специальностей (См. Диаграмму 1: «Профессии респондентов рубрики «Portrait of the artist»»).
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Диаграмма 1: Профессии респондентов рубрики «Portrait of the artist»

Когда определялся объект анализа, мы руководствовались тем фактом, что речевые
наполнители гипотетически характерны для устного варианта английского языка. Однако, в проанализированных нами интервью-портретах, как оказалось, речевые наполнители вообще не были письменно зафиксированы.
Следует отметить, что в исследуемых нами 50 интервью-портретах даже исконное
междометие было представлено только одним единственным примером Oh: But you were
fashionable too, weren’t you? – Oh yes, terribly fashionable at one stage. <…> (Joe Tilson)
Согласно лексикографическим источникам, это междометие является, во-первых, одним из самых распространенных, особенно в составе устойчивых оборотов: Oh I see;
Oh right; Oh good; Oh Heavens; Oh dear; Oh no. А, во-вторых, оно многозначно, так как
способно выражать: удивление (Oh, your visit is so unexpected!); принятие ответа собеседника (Anna: Is this dress too occasional? Den: Yes. Anna: Oh.); признание своей вины (Tom:
You have forgotten to call me again! Alice: Oh, I’m so sorry!) [7] и т.д.
Гипотетически представители таких профессий как артист, музыкант, певец, актер,
режиссер и др. – это люди весьма эмоциональные. Тем более удивительно отсутствие
речевых наполнителей и разного рода междометий в данном жанре, ибо сложно представить себе интервью с эмоциональными собеседниками без наличия эмоционально
окрашенной лексики.
Следует отметить и тот факт, что среди опрошенных были уроженцы восьми стран,
а именно: Великобритании, Америки, Ирландии, Кубы, Израиля, Мексики, Испании
и Аргентины. (См. Диаграмму 2: «Национальность респондентов») Очевидно, что не
для всех респондентов английский язык является родным. Поэтому вполне ожидаемо
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присутствие речевых наполнителей в речи иностранцев, в виду их участия в интервью на
неродном для них языке, вынужденном подборе языковых эквивалентов на английском
языке адекватных ситуации при разном уровне владения им.
Диаграмма 2:

Таким образом, в жанре интервью-портрет выраженные устно речевые наполнители письменно не фиксируются. Видимо, специфика жанра интервью-портрет не предполагает такой полноты и буквальности изложения устной беседы. Здесь, несомненно, имеет место целенаправленная редакторская правка. Ограниченные рамки жанра
интервью-портрет требуют, чтобы журналист смог в очень сжатой форме познакомить
читателей с личностью респондента, а также с самыми важными фактами его биографии. Определенный регламент стиля и ограниченный объем интервью-портрета, несомненно, влияют на стиль ведения беседы и ее последующую презентацию в средствах
массовой информации. В перспективе планируется рассмотреть функционирование
речевых наполнителей в англоязычном теле-интервью.
Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие выводы: речевые наполнители и междометия свойственны, как правило, устному варианту языка, который может реализовываться, например, в интервью или неофициальной беседе. А их
отсутствие в конкретном жанре – интервью-портрет, как в речи журналистов, так и
респондентов свидетельствует о том, что этот жанр представляет собой, как оказалось,
скрипт официально-деловой беседы, лишенной всякой эмоциональности. Законы данного жанра предопределяют сухость изложения информации, определенную шаблонность и трафаретное смысловое построение, что, несомненно, отражается и на выборе
лексико-грамматических средств, исключающих наличие ярко-выраженных сигналов
разговорной речи.
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PERIODIZATION AND ETYMOLOGY OF SOME PLACE NAMES OF LONDON
(analysis on the grounds of comparative linguistics)
Стаття досліджує проблеми топоніміки Великої Британії, які обумовлені тим, що
її географічні назви надзвичайно багаті та різнобарвні в основному через зміни у мові та
культурі, наприклад, може втрачатись мотивація найменування. У статті наведено
дані щодо періодизації виникнення та етимології назв різних частин та районів Лондона, отримані на основі положень порівняльного мовознавства.
Ключові слова: Велика Британія, значення, етимологія, Лондон, назви місцевостей,
порівняльне мовознавство, походження, частини та райони, топоніміка.
В статье исследуются проблемы топонимики Великобритании, которые обусловлены тем, что ее географические названия необычайно богаты и разнообразны
в основном из-за изменений в языке и культуре, например, может быть утеряна мотивация наименования. В статье приводятся данные о периодизации возникновения и
этимологии названий разных частей и районов Лондона, полученные на основе анализа
с позиций сравнительного языкознания.
Ключевые слова: Великобритания, значение, Лондон, названия мест, происхождение, сравнительное языкознание, части и районы, топонимика, этимология.
The article describes the present state of research in toponymy, namely the problems of
toponymy of Great Britain. Many English name forms have been corrupted and broken down
over the years, due to changes in the language and culture which have caused the original
meaning to be lost. There are given data of London’s district and borough names with the etymological classification of some of them based on the grounds of comparative linguistics.
Key words: comparative linguistics, Great Britain, etymology, districts and boroughs,
London, meaning, origins, place names, toponymy.
The problem of studying various world geographical names in general and of those in Great
Britain in particular is topical as it helps understand the specific features of these places, traditions
of the population connected with the history, geography, sociology, culture and art. Any geographical name contains concrete meaning, which in some cases may be lost. The process of naming is, in the majority of cases, the product of the folk activities, including its national ethnic and
language peculiarities. The science of toponymy investigates personal names, which were given
to geographical objects; their origins, development, present state, spelling and pronunciation.
Therefore, toponymy is closely connected with geography, history, lexicology, literature, sociology, culturology, ethnography, geology, botany and other sciences, that is why a lot of research
has been dedicated to the investigation of place names meanings and origins [1: 5-7; 2; 3].
The object of research is peculiarities of toponymy of Great Britain. The subject of research
is the origins, periodization and meaning of some place names of London, the capital of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
© Sazikina T.P., Pulenko I.A., 2013

248

English toponymy is rich, complex and diverse. Modern interpretations are apt to be inexact: many English forms and names have been corrupted and broken down over the years
due to changes in the language and culture which have caused the original meaning to be lost.
In some cases words used in place names are derived from languages that are extinct, and
of which there are no extant known definitions; or place names may be compounds between
two languages from different periods [4; 5]. Place names typically have meanings which
were significant to the settlers of a locality(not necessarily the first settlers). Sometimes these
meanings are relatively clear (for instance Newcastle, Three Oaks); but, more often, elucidating them requires study of ancient languages. In general, place names in England contain
three broad elements: personal names (or pre-existing names of natural features), natural
features, and settlement functions [6; 7].
Most English place names are Old English. Personal names often appear within the place
names, presumably the names of landowners at the time of naming. In the north and east, there
are many place names of Norse origin; similarly, these contain many personal names. In general,
the Old English and Norse place names tend to be rather mundane in origin, the most common
types being [personal name + settlement/farm/place] or [type of farm + farm/settlement]; most
names ending in wich, ton, ham, by, thorpe, stoke/stock are of these types [ 8; 4; 9]. However,
these elements derive from ancient languages spoken in the British Isles] and the combinations in
a single name may not all date from the same period, or the same language. Much of the inferred
development of British place name relies on the breaking down and corruption of place names.
As the names lose their original meaning (because a new or modified language becomes spoken),
the names are either changed, or drift to new forms, or are added to.
The present research puts an aim of investigating place names of the capital of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, London. London is a collection of villages that
sprang up and slowly amalgamated into the 1500 square kilometre city of the present. In the
following two tables there are given the data concerning: a) the names of London’s districts and
boroughs according to their origins (Table 1); b) the historical influence of various languages in
the names of places and their derivations (Table 2).
										
Table 1.
The origin of London’s place names (districts and boroughs) [10].
District
First
Place Name
Original Meaning
or Borough
Recorded
A
Acton
D
oak farm
1181
Addington
D
Eadda’s estate
1086
Addiscombe
D
Aeddi’s enclosed land
1229
Alperton
D
Ealhbeorht’s estate
1199
Arkley
D
Arkeley’s land
1547
B
Balham
D
rounded enclosure
957
Barking
B
place of Berica’s people
731
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Barnes
Barnet
Barnsbury
Battersea
Bayswater
Becontree
Beckenham
Beddington
Bedfont
Bellingham
Belmont
Bermondsey
Bethnal Green
Bexleyheath
Biggin Hill
Blackheath
Bloomsbury
Brent
Brentford
Brixton
Brockley
Bromley
Brondesbury

D
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
D
D
D
B
D

Camberwell

D

Camden

B

Canonbury

D

Carshalton

D

Catford
Chalk Farm
Charring Cross
Cheam
Chelsea
Chessington
Chingford
Chislehurst
Chiswick

D
D
D
D
B
D
D
D
D
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place by the barn
land cleared by burning
de Berners’ manor
Beaduric’s island
Bayard’s water
Beohha’s tree
Beohha’s enclosure
Beadda’s estate
spring with drinking vessel
Bera’s enclosure
beautiful hill
Beornmund’s island
Blitha’s green
heath by a box wood
hill near a building
dark field
de Blemund’s manor
Celtic river name
ford over the river Brent
Beorhtsige’s stone
badgers clearing
clearing where broom grows
Brand’s manor
C
place by the well
named after Charles Pratt
Camden
manor of the canons
farm by the spring where cress
grows
ford with wild cats
cold cottages
bend with a cross
homestead by the tree stumps
landing place for chalk
Cissa’s hill
shingle ford
gravely wooded hill
cheese farm

1086
1070
1406
1086
1380
1086
973
908
1086
998
1212
712
1443
774
1499
1166
1291
705
1086
1182
862
1254
1086
18th C
1373
1086
1254
1253
1360
967
789
1086
1086
973
1000

Clapham
Clerkenwell
Cockfosters
Coulsdon
Cowley
Cranham
Crayford
Cricklewood
Crofton
Croydon

D
D
D
D
D
D
D
D
D
B

Crystal Palace

D

Cudham

D

Dagenham
Dalston
Debden
Deptford
Dulwich

B
D
D
D
D

Ealing
Edgware
Edmonton
Elmstead
Eltham
Enfield
Epping
Erith

B
D
D
D
D
B
D
D

Feltham
Finchley
Finsbury
Fulham

D
D
D
B

Goddington
Golders Green
Goodmayes
Greenford
Greenwich

D
D
D
D
B

homestead by the hillock
well where students come
estate of the chief forester
Cuthraed’s hill
Cofa’s clearing
land frequented by crows
ford over the river Cray
curved wood
farm near a hill
valley of wild saffron
named after a glass structure in
Hyde Park
Cuda’s homestead
D
Daecca’s homestead
Deorlaf’s farm
deep valley
deep ford
marshy meadow where dill grows
E
Gilla’s people
Ecgi’s fishing enclosure
Eadhelm’s farm
place by the elm trees
homestead frequented by swans
Eana’s open land
lookout place
muddy landing place
F
homestead where mullein grows
clearing where finches are
Finn’s manor
Fulla’s riverside land
G
Goda’s estate
Golder’s green
named after Goodmay family
green river crossing
green (grassy) port

880
1150
1524
967
959
1201
1199
1294
900
809
1851
1086
690
1294
1086
1293
967
698
975
1086
1320
1086
1086
1086
1086
969
1208
1235
705
1240
1612
1456
845
964
251

Gunnersbury

D

Hackney
Haggerston

B
D

Hammersmith

B

Hampstead
Hampton
Hanwell
Hanworth
Harefield
Haringey
Harlesden
Harlington
Harmondsworth
Harold Wood
Harrow
Hatch End
Havering
Hayes
Heathrow
Hendon
Heston
Highbury
Highgate
Hillingdon
Holborn
Holloway
Homerton
Hornchurch
Hornsey
Hounslow
Hoxton

D
D
D
D
D
B
D
D
D
D
B
D
B
D
D
D
D
D
D
B
D
D
D
D
D
B
D

Ickenham
Ilford

D
D

Isle of Dogs

D

Isleworth

D
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Gunnhildr’s manor house
H
Haca’s island
Haergod’s boundary stone
place with a hammer smithy
(forge)
homestead
farm in a river bend
spring where cocks are
Hana’s enclosure
open land used by army
enclosure in the grey wood
Heoruwulf’s farm
Hygered’s estate
Heremod’s enclosure
(King) Harold’s wood
heathen temple
district by the gate
Haefer’s people
overgrown with brushwood
row of houses by a heath
high hill
farm among the brushwood
high fort
high (toll) gate
Hilda’s hill
hollow stream
hollow road
Hunburh’s farm
church with horns
enclosure in the grey wood
Hund’s mound
Hoc’s farm
I
Ticca’s homestead
ford over the river Hyle
marshy area frequented by stray
dogs
Gislhere’s enclosure

1334
1198
1086
1294
959
1086
959
1086
1206
1201
1086
831
1086
1237
825
1448
1086
831
1410
975
1125
1000
1354
1080
1086
1307
1343
1233
1201
1086
1086
1086
1086
1593
1086

Islington

B

1000

D
D
B
D
D
D
D
D
D
D

Gisla’s hill
K
Cena’s farm
village green by the king’s wood
Cynesige’s estate
estate held by man from Kent
farm on the River Kenn
Cyssi’s boundary stone
spur of land by a landing place
brook where kites are seen
cows’ stream
king’s manor

Kennington
Kensal Green
Kensington
Kentish Town
Kenton
Keston
Kew
Kidbrooke
Kilburn
Kingsbury
Kingston
Upon Thames
Knightsbridge

B

king’s estate on the Thames

838

D

knights’ bridge
L
landing place for lambs
Leofsa’s homestead
farm on the river Lea
lime kilns
named after Londinos (bold one)
M
hill with a cross
St Mary’s stream
place of the May fair
farm by a pool
hill with a wind mill
large village
hill in marshland
burial pit
Moda’s enclosure
mossy spring by a hill
N
nose shaped hill
new place
new farm
northern outlying farm
northern nooks of land
northern wood

1050

Lambeth
Lewisham
Leyton
Limehouse
London

B
B
D
D
B

Malden
Marylebone
Mayfair
Merton
Mill Hill
Mitcham
Morden
Mortlake
Mottingham
Muswell Hill

D
D
D
B
D
D
D
D
D
D

Neasden
Newham
Newington
Norbiton
Northolt
Northwood

D
B
D
D
D
D

1086
1253
1086
1208
1086
973
1327
1202
1130
1044

1088
1086
1050
1367
115
1086
1453
967
1547
1086
969
1086
1044
1155
1000
1965
1200
1205
960
1435
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Norwood
Notting Hill

D
D

Ockendon
Orpington
Osterley

D
D
D

Paddington
Palmers Green
Peckham
Penge
Perivale
Petersham
Petts Wood
Pinner
Plaistow
Plumstead
Poplar
Pratt’s Bottom
Purley
Putney

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Rainham
Redbridge

D
B

Richmond

B

Roehampton

D

Romford
Rotherhithe
Ruislip

D
D
D

St John’s Wood
St Pancras
Selsdon
Shepherds Bush
Shoreditch
Sidcup
Sipson

D
D
D
D
D
D
D

254

northern wood
Cnotta’s hill
O
Wocca’s hill
Orped’s estate
woodland clearing with sheepfold
P
Padda’s estate
named after Palmer family
homestead by a peak
end of the wood
valley of the pear trees
Peohtric’s homestead
wood owned by Pett family
place by a peg shaped ridge
place for playing
place of the plum trees
poplar tree
Pratt’s valley
wood where pear trees grow
Putta’s landing place
R
homestead of the Roegingas
red bridge
named after Richmond
(Yorkshire)
home farm where the rooks
gather
wide ford
landing place for cattle
leaping place where rushes grow
S
granted to the Knights of St John
named after a saint
Sele’s hill
Shepherd’s bushes
ditch by a steep bank
flat topped hill
Sibwine’s farm

1176
1356
1070
1032
1274
1050
1608
1086
1067
1254
1086
1577
1232
1414
961
1327
1801
1200
1086
1086
1777
1502
1332
1177
1105
1086
1294
1086
880
1635
1148
1254
1150

Snaresbrook
Soho
Southall
Southgate
Southwark
Stamford Hill
Stanmore
Stepney
Stockwell
Stoke Newington
Stratford
Streatham
Surbiton
Sutton
Sydenham

D
D
D
D
B
D
D
D
D
D
D
D
D
B
D

Teddington
Thames

D
River

Thamesmead

D

Thornton Heath
Tolworth
Tooting
Tottenham
Totteridge
Tower Hamlets
Tufnell Park
Tulse Hill
Twickenham

D
D
D
D
D
B
D
D
D

Upminster
Uxbridge

D
D

Vauxhall

D

Waddon
Walthamstow
Wallington
Walworth

D
D
D
D

Snare’s (?) small river
a hunting cry
southern nook of land
southern gate
southern defensive work
hill by a sandy ford
stony pool
Stybba’s landing place
spring by a tree stump
new farm by the tree stumps
ford on a Roman road
homestead on a Roman road
southern grange
southern farm
Cippa’s homestead
T
tide end town
dark river (Celtic)
reclaimed marshland by the
Thames
heath by a farm with thorn trees
Tala’s enclosure
Tota’s people
Totta’s homestead
Tata’s ridge
hamlets of the Tower of London
named after William Tufnell
named after the Tulse family
Twicca’s land in a river bend
U
higher minster (church)
bridge of the Wixan people
V
Falkes’ hall
W
hill where woad grows
place where guests are welcome
village of the Britons
enclosure of the Britons

1599
1632
1198
1370
1086
1294
1086
1000
1197
1086
1177
1086
1179
1086
1206
969
51 BC
1060
1511
1086
675
1086
1150
1700
1753
1650
704
1086
1145
1279
1115
1075
1086
1001
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Wandsworth
Wanstead
Wapping

D
D
D

Wealdstone

D

Welling
Wembley
West Ham
Westminster

D
D
D
B

Whetstone

D

White City

D

Whitechapel
Willesden
Wimbledon
Winchmore Hill
Wood Green
Woodford
Woolwich
Wormwood Scrubs

D
D
D
D
D
D
D
D

Yeading
Yiewsley

D
D

Source
ac
baile
bearu
beorg
brycg
burh
burna
by
caer
ceaster
cot
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Waendel’s enclosure
place by a mound
Waeppa’s people
place by the stone of Harrow
Weald
named after Willing family
Wemba’s clearing
western riverside land
western monastery
place of wet stones (for
sharpening)
named after colour of nearby
stadium
white chapel
place by a hill with a spring
Wynnmann’s hill
Wynsige’s boundary hill
green place near a wood
ford by a wood
place where wool was loaded
scrubland by a wood with snakes
Y
Geddi’s settlement
Wifel’s clearing

1086
1055
1220
1822
1362
825
1086
975
1417
1908
1340
939
950
1319
1502
1086
918
1200
716
1235

Table 2.
Historical influence of various languages in names of places [10].
Language
Meaning
Modern Forms
Anglo-Saxon
Ac-, Oak-, -ock
oak
Gaelic
Bally-, Balfarm, village
Anglo-Saxon
grove, wood
Barrow-, -ber
Anglo-Saxon
burial mound
Bar-, -borough
Anglo-Saxon
bridge
Brig-, -bridge
Anglo-Saxon
fortified place
Bur-, -bury
Anglo-Saxon
stream, spring
Bourn-, -burn(e)
Old Norse
farm, village
-by
Welsh
fortified place
CarLatin
fort, Roman town
Chester-, -caster
Anglo-Saxon
shelter, cottage
-cot(e)

cwm
daire
dalr
denn
dun
ea
eg
ey
gleann
graf
ham
hyrst
-ing
leah
loch

Welsh
Gaelic
Old Norse
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Old Norse
Gaelic
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Gaelic

deep valley
oak wood
valley
swine pasture
hill, down
water, river
island
island
narrow valley
grove
homestead, village
wooded hill
place of ...
glade, clearing
lake

mere

Anglo-Saxon

lake, pool

nes
pwll
rhos
stan
stede
stoc
stow
straet
tun
thorp
thveit
wic

Old Norse
Welsh
Welsh
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Latin
Anglo-Saxon
Old Norse
Old Norse
Anglo-Saxon

cape
anchorage, pool
moorland
stone
place, site
meeting place
meeting place
Roman road
enclosure, village
farm, village
glade, clearing
dwelling, farm

-combe
-dare, -derry
Dal-, -dale
-dean, -den
Dun-, -down, -ton
Ya-, Ea-, -ey
Ey-ey, -ay
Glen-grave, -grove
Ham-, -ham
Hurst-, -hirst
-ing
Leigh-, Lee-, -ley
Loch-, -loch
Mer-, Mar-, -mere,
-more
-ness
-pool
Ros(s)-, -rose
Stan-, -stone
-ste(a)d
Stoke-, -stock
Stow-, -stow(e)
Strat-, Stret-, -street
Ton-, -town, -ton
Thorp-, -thorp(e)
-thwaite
-wick, -wich

The present research makes it possible to conclude that the complexity and diversity of
London place names is the result of multi ethnic and multi national historical population’s
activities of the British Isles. The study of the place names proves that their origins come from
Latin (Roman), Anglo-Saxon, Old Norse, Gaelic, Norman French, etc. Personal names vigorously
react to the changes taking place in the natural and social environment therefore they can serve
as chronological markers of historical and literary relics. Due to the essential conservative
nature of personal names they relive the period of their creation, preserving the prior condition
of the language state and functioning. They contain enormous linguistic and extra linguistic
information, which can be obtained only with the help of different linguistic methods including
those of comparative linguistics. Further research is necessary to enlighten the facts, concerning
the historical development of the English language and all the humanitarian sciences.
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Черненко В.О.
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MODERN ENGLISH DIALECTS AND EDUCATION
У статті досліджується проблема ставлення у школах США до учнів, котрі розмовляють на діалектах, а також те, як впливає подібне ставлення на їхню успішність.
У статті також розглядається програма діалект-обізнаності як ефективний спосіб
подолання проблеми діалектів в освіті.
Ключові слова: стандартна англійська мова, діалект, мовна меншість, школярі, що
розмовляють на діалектах, програма діалект-обізнаності.
В статье исследуется проблема отношения в школах США к ученикам, которые
разговаривают на диалектах, а также то, как влияет подобное отношение на их успеваемость. В статье также рассматривается программа диалект-осведомленности
как эффективный способ преодоления проблемы диалектов в образовании.
Ключевые слова: стандартный английский язык, диалект, языковое меньшинство,
ученики, разговаривающие на диалектах, программа диалект-осведомленности.
The article deals with the attitudes in U.S. schools and the way those attitudes can impact
the effectiveness of teaching to non-standard dialect speaking students. The dialect awareness
program as an effective way of problem solving.
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students.
Language varies over time, across national and geographical boundaries, by gender, across
age groups, and by socioeconomic status. When the variation occurs within a given language,
we call the different versions of the same language dialect.
Every language has a prestige dialect associated with education and financial success. The
prestige dialect in the United Stated is known as Standard English, and it is spoken by a large
number of people. Students who want to succeed academically have good reasons to shift from
their home dialect. This motivation continues in the workplace, where employers deem nonstandard home dialects unacceptable for many positions.
Linguists have been arguing for years that all languages and dialects are equal. K. Hamilton
[2] summarizes the views of several linguists working to end language discrimination in the U.S.
as arguing that language discrimination is the result of Americans’ negative attitudes toward
non-standard dialects of English. Further, these linguists explain that the attitudes are based
on the public’s basic misperceptions of how language actually works. W. Wolfram explains
in Hamilton’s article that the “most elementary principle in linguistics is that all language is
patterned and rule governed, and you can apply that principle to African-American English, to
Appalachian English, to every other dialect we look at” [5: 278]. For linguists, the goal is to end
language discrimination by changing the public’s negative attitudes toward English dialects.
This is accomplished through educational programs designed to bring awareness to the organization and logic in other dialects, and dialect awareness programs have already shown some
effectiveness in their ability to increase one’s knowledge of differences in English dialects. J.
Siegel cites several dialect awareness programs (also referred to as contrastive approach or
awareness approach) implemented in a few U.S. schools and colleges which have had success
in both raising test scores and improving the feelings of minority dialect speaking students [3:
165]. But the goal of Dialect Awareness Programs is to change the negative attitudes toward
non-standard English dialects, and it is here that their effectiveness is questioned.
The aim of this article is to consider the attitudes in U.S. schools and the way those attitudes
can impact the effectiveness of a teacher teaching to non-standard dialect speaking students.
Then we look at the dialect awareness programs and examine how their structure can effect
attitude change.
The role language plays in personal and cultural identity has motivated numerous wellmeaning educators to argue that schools in the USA should not teach Standard English or
expect students to master its convention. In 1974, the National Council of Teachers of English
(NCTE) passed a resolution proclaiming that students have a right to their own language and
arguing that conventions of Standard English should be abolished because they are elitist and
discriminatory [4: 224].
The NCTE resolution is in stark to the TESOL (Teachers of English to Speakers of Other
Languages) resolution of 1981: “Whereas speakers of nonstandard English should be have
the opportunity to learn Standard English and teachers should be aware of the influence on
nonstandard English on the acquisition of Standard English, and whereas TESOL is a major
organization which exerts influence on English language education throughout the educational
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community, be it therefore resolved that TESOL will make every effort to support the appropriate training of teachers of speakers of nonstandard dialects by disseminating information
through its established vehicles” [4: 225].
Most teachers believe students need to learn Standard English so that they will have the
communication skills which will enable them more opportunities in the future, and there are
numerous studies that support this position. It is from this belief that many teachers have developed a negative attitude toward minority dialects as forms of incorrect English. According
to R. Wheeler and R. Swords, “it is clearly the case that when an urban teacher tells minoritylanguage students that their language is wrong and error-filled, she creates a seriously deleterious effect in the classroom” [1: 16].
And sociolinguist Walt Wolfram explains that when a teacher uses corrective measures to
teach Standard English, there is an automatic implication of wrongness in the student’s own
dialect which sets those children up to feel inferior and creates a dynamic of resistance to the
school experience” [5: 279]. While teachers’ intentions in teaching Standard English are often
imbedded in their belief that Standard English will improve their students’ opportunity for
future success, it is possible that their “corrective” attitude toward non-standard variations has
actually been impeding their chances for academic progress.
In some countries there is a long tradition of sociolinguists and dialectologists attempting
to make their contrastive analyses of different dialects available to schoolteachers, often motivated by the belief that a contrastive analysis of a dialect and the standard variety can help
teachers distinguish genuine errors from cases of language transfer, and teach schoolchildren
some of the systematic differences between the dialect and the standard. There is evidence that
dialect-speaking children acquire the standard variety better and more quickly when they are
taught in this way: indeed, the Ebonics controversy in the USA began precisely because schools
in Oakland, California that taught systematic differences between African American Vernacular
English and standard English were producing better educational results than schools that allowed only standard English in the classroom [1: 15].
Dialect education programs bring awareness to the fact that all dialects in any language are
systematic and governed by a set of specific rules. At the heart of these programs lies the goal of
changing “Standard American English is the correct English” ideology from the bottom-up. Most
dialect awareness programs have been designed by linguists who see the key to attitude change
lies in addressing the underlying misunderstanding of how language varies. Thus, for linguists,
the message is simple: inform and educate the public and then the attitudes toward minority dialects will begin to change. Most programs focus on series of grammar exercises that will reveal
certain patterns in a particular dialect’s phonology, morphology, syntax, and vocabulary. Once a
pattern is identified, the participants compare it to Standard American English. As teachers and
students complete the exercises and gain more knowledge in the history and development of the
particular dialects, they will then begin to discover for themselves that other English dialects are
also ‘systematic’ and ‘rule-governed.’ Linguists hope that through changing people’s attitudes,
dialect awareness programs will overcome bias, stereotypes, and language discrimination.
In particular, there are two primary concerns in the awareness programs − the terminology
that is used to describe the differences between dialects and the oversimplified descriptions in
the dialects’ structure. The terminology many dialect
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awareness programs use to describe how dialects of English differ is traditional linguistic
terminology. This creates a problem in the fact that the terms have meaning and use outside
of linguists. When dialect awareness programs use linguistic terms for educational purposes,
the terminology is much more likely to carry with it connotations from everyday use. R. Wyer
and D. Albarrachin note that “once a preexisting representation is activated and used to comprehend new information, instantiations of unmentioned features that are required in order to
comprehend the information may be added spontaneously to the representation that is formed
of the information” [6: 290]. Basically, the use of terminology that has a negative connotation
in everyday use to introduce new dialect knowledge to a person is likely to “comprehend” the
meaning of the term in a way that “spontaneously” incorporates the negative connotation in
with the new knowledge.
Dialect awareness programs offer the greatest possibility for changing the negative attitudes that many Americans have toward dialect variation. These programs have already shown
promise in their ability to help non-standard speaking students improve test scores and feel
better about their own dialect, and teachers have also demonstrated that in participating in these
programs, their knowledge of dialect difference can increase dramatically. But, the ultimate
goal for dialect awareness programs is to change the negative attitudes toward dialect varieties.
For this goal to be achieved, more studies need to be done to ensure that
the terminology used to describe dialect differences promotes a positive view of minority
dialects. Further, more research needs to be conducted to understand the most efficient way
to introduce and explain dialect knowledge to students so that it will lead to attitude changes.
While we still have a long way to go in terms of language equality in the U.S., it seems that with
a little adjusting, dialect awareness programs are putting us on the right path.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ТАГАНРОГА
(на материале интернет-ресурсов города)
У статті розглядаються ергоніми (найменування комерційних установ) в комунікативному просторі міста Таганрога, проводиться логіко-семантичний аналіз матеріалу,
наводиться класифікація ергонімів.
Ключові слова: прагмалінгвістика, номінація, природна номінація, штучна номінація, ергон, ергонімія.
В статье рассматриваются эргонимы (наименования коммерческих учреждений) в
коммуникативном пространстве города Таганрога, проводится логико-семантический
анализ материала, приводится классификация эргонимов.
Ключевые слова: прагмалингвистика, номинация, естественная номинация, искусственная номинация, эргоним, эргонимия.
In the article ergonyms (names of commercial establishments) in the communicative space
of the city of Taganrog are analyzed, the logical-semantic analysis of the material and classification of ergonyms are conducted.
Keywords: pragmalinguistics, nomination, the nominations, natural, artificial nomination,
ergonym, ergonymy.
В мире людей всё и вся имеет название: любое явление существует в нашем сознании только при присвоении ему особого имени. Это имя идентифицирует предмет или
явление и дифференцирует его в ряду других. Имя позволяет закрепиться вновь появившемуся предмету в мире, позволяет рассказать о нём окружающим. Номинация – «называние», наименование. В лингвистике это процесс соотнесения языковых единиц (слов)
с обозначаемыми объектами (предметами, признаками, событиями и т. п.). Теория номинации связана, прежде всего, с выяснением того, как соотносятся между собой понятийные формы мышления, каким образом создаются, закрепляются и распределяются наименования за разными фрагментами объективной реальности. Однако значение и объем
понятия «номинация» не имеют однозначного толкования.
Античные мыслители (Аристотель, Гераклит, Платон и др.) определяли механизм
номинации с материалистической точки зрения во взаимоотношении слова, вещи и понятия. Представители Пражской лингвистической школы описывали язык как систему
знаков, служащих для реализации конкретной цели, тем самым внеся свой вклад в развитие теории номинации.
© Названова И.А., Трач А.С., 2013
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С ономасиологической точки зрения обычно рассматривается соотношение денотата
и сигнификата, с семасиологической – смысл имени как способ вычленения денотата.
В лингвистике по-разному понимают не только определение номинации, но и содержание терминов «первичная» и «вторичная» номинация. Так, Т.В. Булыгина [1], В.Г.
Гак [2], А.А. Уфимцева [3] под первичной номинацией понимают языковое означивание
посредством слов и словосочетаний, а под вторичной – языковое означивание при помощи предложений.
В работах Н.Д. Арутюновой [4], Г.В. Колшанского [5], Е.С. Кубряковой [6] и В.Н.
Телия [7] под первичной номинацией понимается изначально языковое означивание, относящееся к первообразным словам типа пить, море, хлеб и др. Вторичной номинацией
исследователи называют использование фонетического облика первообразной единицы
для нового обозначаемого как способность языка пополнять свой номинативный инвентарь. Средствами такого вида могут быть словообразование, синтаксическая и семантическая транспозиция. Вторичная номинация пополняет лексикон современных языков
при помощи разнообразных средств:
1) словообразования как регулярного способа создания новых слов и значений;
2) синтаксической транспозиции;
3) семантической транспозиции.
Кроме того, в науке разграничивают естественную и искусственную номинацию. «Первый вид ономасиологического процесса есть создание нужного слова-знака, его «изобретение» после нахождения нового денотата: Формирование лексического понятия завершается тотчас же, как будет найдено слово-знак. Если предмет явление, признак, отношение
повторяется, т.е. встречается людям неоднократно, а представление о нем типизируется, то
этот факт способствует зарождению лексического понятия и созданию для его фиксации
словесного знака» [8: 68]. В таких случаях автор подбирает подходящее слово, интуитивно ориентируясь на объективные языковые закономерности номинации [9: 88-98]. Искусственная номинация – это создание нового лексического материала, преднамеренное словотворчество, тесно связанное с творческим началом личности, включенной в конкретный
исторический и социальный континуум. Такой вид номинации субъективен.
По нашему мнению, различение этих двух видов номинации лежит за пределами
языка. Выбор имени и отбор языковых средств мотивированы экстралингвистическим
фактором, связанным с прагматическими намерениями номинатора: например, с желанием привлечь адресата, проинформировать о видах деятельности коммерческого
учреждения.
Собственные имена деловых объединений людей, в том числе союзов, организаций,
учреждений, корпораций, предприятий, обществ, заведений изучаются в рамках ономастики – специального раздела и направления лингвистических исследований, посвященного антропонимам, топонимам, зоонимам и проч.
Эргоним – термин, закрепленный Н.В. Подольской для обозначения наименования
делового объединения людей, а эргонимия – для обозначения всей совокупности названий деловых объединений людей. Под «деловым объединением людей» исследователь
подразумевает любые союзы, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружки. [10: 151].
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С лингвистической точки зрения эргонимы отражают намерения, мысли, чувства, социальные и культурные характеристики номинатора, место его проживания, образование
и, возможно, стиль жизни. В этом смысле такие единицы ценны как для лингвокультурологического и социокультурного анализа, так и для маркетинговых исследований,
направленных на выявление корреляции между благозвучностью, образностью названия
предприятия и его сроком жизни, конкурентоспособностью и прибыльностью.
С маркетинговой точки зрения правильное название предприятия способствует его
эффективной деятельности. Называние фирмы – серьезный маркетинговый инструмент.
Если имя труднопроизносимо, слишком длинное или легко забывается, покупатель скорее воспользуется товарами или услугами другой компании. Название должно способствовать привлечению клиентов, информировать о специфике деятельности, качестве и
характере товаров и услуг, должно создавать особую атмосферу. Конкуренция – это важный фактор, влияющий как на наименование предприятия, так и на поведение компании
на рынке: новые приемы привлечения клиента являются залогом выживания на рынке,
и названия предприятий играют здесь далеко не последнюю роль. Поэтому изучение
эргонимов еще долго будет оставаться актуальным.
В экономической сфере существует особое направление – «нейминг», а также множество руководств, правил и исследований, объясняющих значимость процесса наименования. Так, название фирмы должно:
1) соответствовать профилю деятельности фирмы,
2) красиво звучать и быть запоминающимся,
3) передавать информацию о фирме потенциальному клиенту,
4) должно быть однозначным и не нести излишней смысловой нагрузки [11].
В самом деле, коммерческая успешность наименования напрямую зависит от совпадения или несовпадения номинативных интенций автора названия и личностных субъективных ожиданий адресата. При несовпадении возникает явление так называемой коммуникативной неудачи. Данный аспект тесно связан с особым лингвистическим явлением
– языковой аномалией как необоснованным способом привлечения внимания адресата.
В советское время названия деловых учреждений не отличались разнообразием: парикмахерская, продуктовый магазин, промтовары и т.д. Такое конкретно-образное наименование точно информирует о содержании деятельности предприятия. Примеры этого
широко представлены на улицах города и в настоящее время (Автотехцентр, Белье, Газовые приборы, Двери, Котлы, Обувь, Продукты, Стоматология, Ткани, Цемент).
Другой способ можно определить как ассоциативно-образный: здесь на первый
план выходят эмоциональный, оценочный и стилистический компоненты значения
слова, а также разного рода ассоциации, вызываемые названием у номинатора и адресатов. В основе таких наименований лежат метафорический и метонимический переносы (Атлант – спортивно-оздоровительный комплекс, Канцлер Т – магазин канцелярских товаров, Мамина забота – детский магазин, Мал-Мала – магазин детской
одежды, Океан – магазин морепродуктов, Рыжая акула – организация морских прогулок, Седьмое небо – салон красоты).
При детальном изучении эргонимов города Таганрога выделяются две большие группы названий:
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– эргонимы, возникшие от нарицательных имен (Каблучок – сеть обувных магазинов,
Марафет – салон красоты, Престиж – кадровый центр, Радуга – сеть детских магазинов, Садовник – сеть магазинов, Старт – гостиница, Фантазия – салон красоты, Шар
– бильярдный клуб, Шоколад – кафе-бутик, Ягуар – охранное агентство, Янтарь – мебельный салон);
– эргонимы, возникшие от имен собственных (Авиценна – стоматологический кабинет, Айболит – ветеринарный кабинет, Анна – агентство недвижимости, Ассоль – гостиница, Афина – салон тканей, Базилио – салон оптики, Даллари – оптовый склад продуктов питания, Кирилл – строительная компания, Монако – студия моды, Ника – гостиница,
Олимп – культурно-спортивный комплекс, Спарта – агентство недвижимости, Юнона
– медицинский центр).
Анализ собранного эргонимического материала показал, что именами собственными, вошедшими в состав названий экономических объектов, являются:
1) антропонимы (Елена – прокат свадебных и выпускных платьев, Алиса – производство трикотажной детской одежды, Анна – сауна, Генрих и Ко – художественная ковка);
2) мифонимы (Афина – салон тканей, Атлант – сервисный центр, монтаж и установка сплит-систем, Веста – продажа корпусной мебели, Велес – агентство недвижимости,
Гелиос – изготовление ювелирной продукции);
3) топонимы (Баунти – салон красоты, Домбай – кафе, Евразия – центр психологических ресурсов, Манхэттен – кафе, Таганрог – конгресс-отель, Таганрогский центр
недвижимости, Юг – кафе-бар, Юг – концертное агентство);
4) зоонимы, фитонимы (Бегемот – турагентство, Белый медведь – сервисный центр,
Ерш – кафе, Жасмин – магазин швейного оборудования, Зебра – ветеринарная клиника,
Камелия – салон свадебных и вечерних платьев, КорАлл – салон красоты, Магнолия – салон
тканей, Русский медведь – агентство недвижимости, Рыжий кот – мастерская дизайна).
Безусловно на процесс нейминга оказывает, в первую очередь, специфика деятельности предприятия (магазин Подшипники), родственные связи (магазин Виктория),
личные амбиции (Виденеев – студия дизайн-интерьера), образование и территориальнокультурные особенности (во всем массиве данных было зафиксировано значительное
количество наименований, связанных с именем города и пространственным расположением на Юге России – магазин Медведь-Таганрог, ресторан Таганий Рог, магазин Таганрогский сувенир, Таганрогский центр недвижимости, ЮгСтройМеханизация, туристическое агентство Юг-Тур, гостиница Южная ночь, кузнечный цех Донская подкова,
частная охранная организация Дон и др.
В особую группу следует выделить английские названия в кириллическом и латинском варианте. Они составляют 1/8 часть от общего массива данных: BonusMobile – ремонт сотовых телефонов, CreativeCUBE – дизайн-студия интернет-проектов, FAMYILY
PARK – семейный парк развлечений, Gold Class – фитнес-клуб, ULTIMATE – салон
красоты, БЕСТ Сервис – сервисный центр по ремонту бытовой техники, Голден ай
юг – специализированные спутниковые системы, ВИП-Текстиль – магазин). Высокая
частотность таких имен, вероятно, обуславливается, с одной стороны, привлекательностью всего западного, модой на иноязычные слова и выражения, с другой стороны,
более высоким качеством иностранного продукта по сравнению с отечественным. Так,
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исследования Баранова И.Ю. показывают большую «живучесть» западноевропейских
названий с четкой принадлежностью к определенной стране: немецких, французских,
английских и т.д., а так же иностранных географических и фамильных названий [12]. В нашей выборке они так же представлены: Dancing Queen-show – центр танца, KARCHER – автомойка, La Belle Femme – студия красоты, Pudoff – группа компаний, Милан-авто – магазин,
Монако – студия моды, Осака – суши-бар, Сапоре Итальяно – итальянский ресторан, ТяньШань – китайский ресторан.
По нашему мнению, наименования коммерческих учреждений города следует классифицировать ещё и по степени семантической связанности с объектами (денотатами),
т.е. разделить их на частично связанные и несвязанные. Такое деление достаточно условно, поскольку это определяется, прежде всего, ассоциативным восприятием данного наименования, его схожестью с основными товарами и услугами, предлагаемыми данными
экономическими объектами. В массиве приведенных нами примеров видно, что выбор
наименования для того или иного экономического объекта не является спонтанным, однако прямую связь с понятием, лежащим в основе, не всегда можно выявить. Например,
трудно выявить мотивы и ассоциативные связи наименований следующих предприятий:
sis akan – кафе, Базилио – салон оптики, Виктория – разработчик и производитель многослойных лечебных одеял, Дуремар – аптека, Радар – производство запчастей к комбайнам, СТАРЛЕС – изделия из дерева. Эти имена вызывают удивление и свидетельствуют
о коммуникативной неудаче, то есть инициатор общения не смог достичь коммуникативной цели, а, следовательно, и прагматических устремлений, контакт между продавцом и
покупателем не состоялся вследствие разного понимания имплицируемой информации,
что в конечном итоге повлечет за собой и финансовые потери.
Все наименования, обозначающие коммерческие учреждения города Таганрога, по
сути являются именами собственными, характерной чертой которых будет отсутствие
прямой связи с обозначаемыми объектами, они связаны с ними особой сложной связью,
которая реализуется в культурно-специфических признаках, содержащихся в названии.
Иначе говоря, имена не содержат в себе прямой характеристики обозначаемых объектов: денотат выражен размыто, а сигнификат, наоборот, может быть выражен достаточно
ясно (Хлеб подразумевает магазин, предлагающий потребителю данный продукт).
В настоящее время нет однозначно истолковываемых сведений о зависимости имени
предприятия и его успешности, однако для лингвиста исследование процесса «нейминга» может дать множество интересных данных культурологического и собственно лингвистического характера: о предпочитаемых, популярных или модных, принимаемых или
отвергаемых именах предприятий, составляющих портрет того или иного города.
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ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА
ЯЗЫКА РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ

У статті розглядаються маніпулятивні особливості мови рекламного дискурсу,
що транслює гендерні стереотипи в повідомленнях, орієнтованих на дорослу цільову
аудиторію.
Ключові слова: мова рекламної комунікації, цільова аудиторія, потреби, гендерні
стереотипи, вплив.
В статье рассматриваются манипулятивные особенности языка рекламного дискурса, транслирующего гендерные стереотипы в сообщениях, ориентированных на
взрослую целевую аудиторию.
Ключевые слова: язык рекламной коммуникации, целевая аудитория, потребности,
гендерные стереотипы, воздействие.
Manipulative features of an advertising discourse, transmitting the gender stereotypes in
the messages oriented for the adult target audience are explored in the article.
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Как известно, реклама – это особый вид коммуникации, имеющей манипулятивный
характер. В статье рассматривается один из многочисленных приемов манипулирования
сознанием, использующий апелляцию к гендерным стереотипам. Этот прием отражает
общую тенденцию в современной рекламной коммуникации – говорить на языке той
целевой аудитории, на которую ориентирована рекламируемая продукция. В этом случае становится значимым гендерный аспект исследования дискурса рекламы, так как
при создании сообщения обычно учитываются мужские и женские характеристики, потому что с целью эффективного воздействия для этих групп потребителей информация
о товаре передается разными способами. Анализ рекламной продукции показывает, как
гендерный стереотип в качестве манипулятивной составляющей дискурса рекламы «работает» по схеме «выявление потребности – использование стереотипа». Подобного рода
воздействие в рекламной коммуникации часто происходит имплицитно на уровне когнитивной составляющей речемыслительной деятельности человека. Наша задача состоит в
том, чтобы эксплицитно представить различные гендерные установки, актуализируемые
в рекламных сообщениях.
Трансляция гендерных стереотипов, сформированных в обществе с древних времен
на базе био- и социогенных человеческих потребностей и воспринимающихся на уровне
подсознания, является на современном этапе достаточно эффективным и продуктивным
приемом манипуляции общественным сознанием. Как известно, гендер отражается обществом в качестве социальной модели типичного поведения женщин и мужчин, определяющей положение людей и их роль в общественных институтах. Гендерные стереотипы
проявляются уже в детской речевой коммуникации, например, девочка (4 г.) на замечание
родственника о том, что в процессе их совместной игры «Надо же думать головой», ответила: «А мне не надо головой думать, я же девочка!». А мальчик (5 л.), усвоив гендерные
стереотипы, отреагировал на желание матери купить себе машину следующим образом:
«Нет, мама! Машины – это для мальчишек: меня, папы, дедушки. А поскольку ты девчонка, папа, купи маме куклу, пусть себе играет!» (Живой Журнал, http://govoryat-deti.livejournal.com). В разных лингвокультурных пространствах возможно наблюдать различные
гендерные системы, но в каждом обществе эти системы бинарны [1: 69], так как гендер
конструируется как двойственный и полярный по своей сущности феномен. Проведенные
кросскультурные исследования гендерных стереотипов в 25 странах (включая Францию,
Англию, Италию, Израиль, Индию, Японию, Малайзию, Пакистан, Нигерию и др.) в целом подтвердили основные черты стереотипного восприятия образа мужчины и женщины.
Полученные данные свидетельствуют о том, что мужчины воспринимаются как властные,
независимые, агрессивные, доминирующие, активные, смелые, неэмоциональные,
грубые, прогрессивные и мудрые. Напротив, женщины стереотипично представляются
как зависимые, кроткие, боязливые, слабые, эмоциональные, чувствительные, нежные,
мечтательные и суеверные [2: 68-69]. Как видим, мужчина и женщина обладают явно
различающимся набором признаков, характеризующих их. В основе подобных различий
могут лежать их разные базовые потребности. Абрахам Маслоу, создавая пирамиду чело268

веческих потребностей, отталкивался от наиболее важных биологических и помещал на
вершину социальные и духовные: 1) физиологические потребности: голод, жажда, половое
влечение; 2) потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и неудач; 3) потребность в принадлежности и любви; 4) потребность в уважении: достижение
успеха, одобрение, признание; 5) познавательные потребности: знать, уметь, исследовать;
6) эстетические потребности: гармония, порядок, красота; 7) потребность в самоактуализации: реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности [3]. Соотнеся
мужские и женские стереотипичные образы и потребности, можно установить связь женских качеств со вторым, третьим и шестым видом потребностей, а мужских – с четвертым
– седьмым, что реализуется во многих примерах как текстовой, так и визуальной рекламы.
Потребности людей полностью мотивируют потребительскую и покупательскую деятельность, создавая ее «биогенную» и «социогенную» базу. К биогенной относятся низшие
потребности общего характера – еда, питье, сексуальное удовлетворение, присущие обоим
полам, а также «женские» ступени пирамиды Маслоу – уют, безопасность, благополучие
близких, одобрение со стороны общества, стремление к красоте, избавление от боли и
опасности. «Мужские» потребности, проявляющиеся в любопытстве, работоспособности,
самоактуализации, в стремлении к независимости, выгоде квалифицируются в качестве
социогенных.
Рекламисты, учитывая целевую аудиторию своей продукции, дифференцированно
актуализируют биогенные и социогенные потребности посредством трансляции в рекламной коммуникации различного рода гендерных стереотипов. Кроме того, для усиления воздействия в рекламном дискурсе имитируется «мужское» и «женское» речевое
общение. Разные авторы выделяют различные параметры, анализ которых позволяет
выявить объединяющие их признаки. Например, так называемое «маскулинное» общение прежде всего ориентировано не на процесс, а на результат, поэтому предполагает логичное построение, без эмоционального обрамления. Это объясняется тем, что мужчина
использует язык для передачи информации, а не поддержания отношений. В связи с чем
мужское общение отличается меньшим объемом. При этом чаще всего оно разворачивается в формате диалога при довольно частотном отстаивании своей точки зрения [1:
51]. И, наоборот, женщина в общении обращает повышенное внимание скорее не на содержание, а на форму сообщения, к которой относятся, например, манера общения, тон,
интонации, так как общение для нее – это скорее эмоциональный обмен, а для мужчины
– процесс передачи информации [4]. Женщина, стремящаяся к кооперации в социуме,
придает большее значение самому факту разговора, нежели его результату, так как женщина зачастую в общении говорит для того, чтобы передать свое отношение. При этом
всегда старается придать речи явную эмоциональную окраску, а также раскрыть какойлибо рассказ в деталях [1: 53]. Подобные речевые различия в основном обусловлены
разной социальной ролью мужчин и женщин социуме и перекликаются с гендерными
стереотипами. Все эти особенности, в свою очередь, сказываются и в преимущественном использовании тех или иных языковых средств. Так, в мужской речи наблюдается
однообразие лексики, отражающей эмоциональное состояние; употребление большого
количества абстрактных существительных, терминов, сниженной лексики; редкое применение оценочной лексики; более четкий синтаксический строй предложения, его малая
269

длина [1: 54]. Женская речь демонстрирует высокий уровень эмоционально окрашенной
лексики; богатое оформление речи в интонационном отношении; обилие вводных слов
и модальных конструкций; сложное построение предложения, преимущественное использование невербалики [1: 53]. Указанные особенности мужской и женской речевой
коммуникации влияют на специфику построения рекламных текстов, направленных на
них. Таким образом, гендерная специфика рекламного дискурса может быть создана за
счет симультанно используемых средств разных языковых уровней.
В рекламной коммуникации при обращении к мужской целевой аудитории, в первую
очередь, наблюдается апелляция к стереотипным представлениям о мужественности (в
рекламе сигарет, спиртных напитков, автомобилей, косметики и т.д.). Так, исследование
рекламной продукции на русском языке демонстрирует тот факт, что в русскоязычной рекламной коммуникации мужской авторитет и трансляция мужской силы стоят на первом
месте: «Бизон». Крепкая водка для крепких парней (реклама водки); Хватит притворяться
травоядным (реклама мотоциклов «Волк»); Слабо посидеть по-царски? (реклама водки
«Династия»); УАЗ. Потому, что я настоящий мужчина (реклама автомобилей УАЗ). Кроме того, в русской рекламе, ориентированной на мужскую целевую аудиторию, актуализируется желание власти, доминирования: Покоряй мир вместе с ним (реклама автомобиля
Toyota); С высоты положения. «Land Rover»; «Toyota Verso». Перейди на новый уровень;
«Киа» сделает этот город твоим. Зарядит энергией. «Киа» – займи свою территорию
(реклама автомобиля). Достаточно часто в «мужском» рекламном дискурсе видна апелляция к потребности в независимости и свободе: Свобода в твоем характере (реклама
автомобиля Land�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Rover�������������������������������������������������������������
). Стремление к преобразованию, прогрессу проявились в рекламе «Toyota Verso»: Автомобиль, который меняется с тобой. Реклама для мужчин часто обращается к их желанию быть лидером: На свете есть только две вещи, которые
пахнут победой. Одна из них – это победа. Вторая – «Old Spice». Если ты не знаешь,
как прийти к победе первым, «Old Spice» (реклама дезодоранта «Old Spice»). В данном
сообщении копирайтеры пытаются создать в восприятии ассоциативную связь между приобретением дезодоранта «Old Srice» и реализацией стереотипной мужской потребности к
победе, превосходству. Обещание первенства во всех сферах, успеха, доминирования над
другими – основа манипуляции (Всеобщее внимание. «Сhevrolet»; Пиво «Золотая бочка».
Для тех, кто достоин награды; Характер чемпионов. BМW). К таким примерам можно
отнести и рекламу ноутбуков «������������������������������������������������������
Vaio��������������������������������������������������
», где эксплуатируется образ Джеймса Бонда, сопровождающийся слоганом, актуализирующим ассоциации с лидерством и превосходством:
«Бонд. Vaio. Лицензия на успех» или «Ноутбуки Vaio. Движение к успеху». Гендерно
окрашены и рекламные слоганы: Здоровая бутылка для здоровых мужиков (реклама «Активия»); Прими душ, как герой (реклама геля «Axe» для мужчин). Не все мужчины в жизни
обладают перечисленными качествами, но, покупая автомобиль с «обликом современного героя» (слоган марки «Mitsubishi Lancer»), они подсознательно стремятся приобрести
черты, транслируемые в рекламном сообщении, тем самым реализовать социогенные потребности в самовыражении и самоутверждении. Мужской аудитории предлагаются не
просто часы, а механизмы власти или философия времени. Причем в «мужской» рекламе
нередко используется противопоставление мускулинности по отношению к фемининности: «Ультиматум». Не для нежной кожи. Только для мужчин правильной ориентации.
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Все гендерно дифференцированные стереотипные черты отражаются в речевом поведении, что учитывается рекламистами и при создании рекламного сообщения. Язык «мужской» рекламной продукции характеризуется ясностью, четкостью, прагматичностью,
так как мужчины ценят в речи логичность, краткость и чаще теряют нить разговора при
переключении с одной темы на другую. Для них главное в сообщении информативность
[5: 248-250]. Эти же характеристики приобретают и рекламные тексты для мужчин: рациональность, содержательность, лапидарность: Сигареты «Dupon». Независим. Уверен.
Спокоен. Поэтому чаще в рекламных текстах употребляются односоставные назывные
предложения: «САМСУНГ» Д600. Превосходство в бизнесе; «ЛАДА». Следы качества. В
слоганах наблюдается использование инфинитивных форм глагола, минимум лексических
единиц, иногда в качестве альтернативы встречается парцелляция. Рекламный дискурс для
мужской целевой аудитории в основном содержит лексику, ассоциирующуюся с маскулинностью. Таким образом, психофизиологические особенности мужчин и женщин обусловливают закономерности построения рекламных текстов для них.
В «женской» рекламе более продуктивным является обращение к таким потребностям,
как слабость; потребность в красоте, потребность нравиться; потребность любить и быть
любимой; тесная связь с обществом и семьей; стремление создать уют в доме; потребность
в защите себя и семьи; потребность в заботе: Позаботьтесь о том, что прикасается
к вашим близким. Носовые платочки Зева. Марка номер 1 в России. «Zewa». Забота в
каждом прикосновении. В русском рекламном дискурсе транслируется скорее образ «домашней» и «обаятельной» женщины, нежели более жесткий вариант («бизнес-вумен»):
«AOS». Я люблю свою семью (реклама средства для мытья посуды); Потому что я люблю
свою семью (реклама стирального порошка «BiMax Family»); Посудомойка «Финиш» посуде вернет чистоту, а вам вернет семью (реклама посудомоечной машины). Желание
нравиться, быть любимой – достаточно часто актуализируемые потребности в «женском»
рекламном дискурсе: «Olay». Твоя кожа любима (реклама крема «Olay»); Почувствуй себя
богиней («Venus»); Все в восторге от тебя. А ты от «Maybelline» (реклама продукции
фирмы «Maybelline»). Устремления женской половины, судя по рекламе, нередко сводятся
к предельной сосредоточенности на своей внешности и желании нравиться: Почувствуй
свою красоту («Veet»); Крем «Nivea» заботится о вашей коже; «Epique������������������
». Зажги огонь желания; Теперь он твой («Kiss); Вы всегда желанны! (реклама косметики «Мирра Люкс»).
Не только реклама косметики, но и кампании, направленные на продажу продуктов питания, эксплуатируют типично женские потребности: «Даниссимо». Подарок для самой
нежной. Ммм… Весенний вкус клубничного пирожного. Соблазнительно сливочный, безудержно клубничный. Нежнейший творожок «Даниссимо». Вкус, в который можно
влюбиться (реклама творожка «Даниссимо»). Еще одна характерная черта «женского»
рекламного дискурса – это использование такого психологического приема, как «патронаж личности», то есть ссылка на мнение либо опыт другой женщины, при этом часто
указывается только имя, профессия или род занятий последней. С языковой точки зрения
русский «женский» рекламный дискурс характеризуются следующим образом. В морфологическом плане значимой чертой является употребление приставок экстра-, гипер-, супер-,
мега- (суперэстетика, мегавозможности), транслирующих покупателю положительный
настрой на качество товара. Часто используются уменьшительно-ласкательные суффиксы
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-к-, -чк-: моя сумочка, модная одёжка, ноутбучки, имитирующие эмоциональность женского дискурса: И Ваши ножки прекрасны» (реклама женского геля для бритья); За деньги
и денежки отдаём Вам кухни и кухоньки (реклама кухонной мебели). В рекламе, ориентированной на мужчин, не используются подобные способы слово- и формообразования. Хотя
сегодня женщина выполняет самые различные социальные роли, в большинстве рекламных
сообщений все-таки используется лексика, изображающая стереотипное представление о
слабом поле. В связи с чем в лексическом отношении язык подобного дискурса характеризуется обилием эмоционально-оценочной лексики, прилагательных, передающих качественные
оценки: Прекрасный мягкий вкус (LM). Любовь в квадрате; Мебель для маленьких радостей
и больших надежд. Преобладают глаголы, прилагательные, наречия, существительные, передающие эмоциональную оценку внутреннего состояния и внешней обстановки, окружающей женщину. При описании достоинств товара или услуг ставка также делается на эмоции:
(реклама шампуня «Pantene») Когда блеск моих волос такой роскошный, я чувствую себя
царицей даже в самый обыкновенный день. Впервые. Новая коллекция Pantene «Роскошный
блеск». Ее провитаминная формула разглаживает поверхность волос, чтобы они блестели
до 2-х раз ярче. Сияющие здоровьем волосы, чтобы чувствовать себя необыкновенно.����
 ���
Новая коллекция «Роскошный блеск». Сияй. Или: Я попробовала. Восхитительные ощущения! Как будто тебя ласкает мягкий бархат. Густая пена – такая нежная! Да, это очень
похоже на бархат. Такая роскошь и только для меня! (из рекламы крема-геля «Dove»).
Синтаксическое оформление также однотипно: предложения нагружены сравнительными
оборотами, вводными словами и даже конструкциями, что связано со спецификой женской
речевой коммуникации. Как известно, женщины чаще используют сложные синтаксические
конструкции, которые способны передавать несколько смысловых сообщений. В связи с чем
женская речь может содержать намеки и эвфемизмы, что также реализуется в рекламном
дискурсе. Например: «Я позвоню тебе» для нас означает завтра, а не в этом столетии!
«ВИРДЖИНИЯ СЛИМС». Это тонко... Рекламные сообщения для женской целевой аудитории нередко выстраиваются в форме длинных (иногда непоследовательных) диалогов.
Необходимо отметить, что в русском «женском» рекламном дискурсе превалирует трансляция гендерных стереотипов, базирующихся в основном на биогенных потребностях (потребность женщины в социальном статусе и общественном признании актуализируется посредством единичных примеров), а в рекламных сообщениях, ориентированных на мужскую
целевую аудиторию, наблюдается использование гендерных стереотипов, основывающихся
как на био-, так и социогенных потребностях. Как видим, при обращении к разным целевым
группам создатели рекламы управляют самыми разными потребностями, часто при этом
формируя их. Это воздействие носит скрытый характер, так как половые различия исторически и биологически детерминированы и проявляются уже на бессознательном уровне. Таким образом, рекламные сообщения, целевая аудитория которых преднамеренно разделена
по признаку пола, представляют особый вид социального дискурса. Они содержат в себе
гендерно обусловленные установки и убеждения, которые связывают определенные черты
и качества женщин и мужчин, особенности их мышления и поведения с их половой принадлежностью. В подобного рода рекламных сообщениях гендерные стереотипы получают
материальное воплощение через языковые единицы разного уровня.
Подводя итоги, подчеркнем, что гендерно дифференцированная рекламная коммуникация имеет свои особенности, обусловленные стереотипными представлениями о
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маскулинности и фемининности. Транслируемые в ней стереотипы, реализующиеся за
счет актуализации потребностей, как правило, гендерно окрашенных, используются в
качестве средства управления сознанием потенциального потребителя товара. Гендерная дифференциация в рекламе в сочетании с возрастной образует один из наиболее
продуктивных приемов манипуляции в современной рекламной коммуникации. При
этом манипулирование осуществляется посредством употребления различных языковых
единиц с целью наиболее эффективного воздействия рекламного сообщения на женскую
или мужскую целевую аудиторию.
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The article dwells upon the features of word usage in modern social and political texts; the
most common ways of creating expressivity in newspaper discourse are analyzed.
Key words: language game, newspaper discourse, word usage, social and political texts.
Одним из эффективных приемов языковой игры является смешение разнородных
стилей, словесная свобода и эпатажность. В газетной речи происходит всепоглощающее
цитирование без указания на источник, изменение цитат, игра с прецедентными текстами, именами, ситуациями. Корни такой свободы, как считает В.Г. Костомаров, лежат в
карнавализации языка, ставшей следствием карнавализации социальной жизни [1: 6].
Все эти приемы неоднократно описаны многими исследователями (См. раб. Е.А. Земской, Ю.Н. Караулова, Н.И. Клушиной, В.Г. Костомарова, О.А. Семенюка и ряда других).
Мы остановимся только на некоторых особенностях словоупотребления сегодняшнего
общественно-политического текста, не заметить которые невозможно. Материалом исследования послужили газеты «Аргументы и факты» (АиФ), «Корреспондент» (Кор.),
«Комсомольская правда» (КП), «Украинская правда» (УП), «Український тиждень» (УТ),
газета «2000» (2000), «Обком» за период 2009 – 2013 гг.
Очевидно, что желание сделать материал эффектным, воздействующим и результативным заставляет журналистов искать новые формы языкового выражения. Известная
формула газетной речи «стандарт + экспрессия» в разумных пропорциях чаще всего в
современных газетах нарушается именно в пользу экспрессивных средств языка, привлекаемых, в первую очередь, из устно-разговорной речи. Тексты пестрят стилистически окрашенными просторечными, грубыми, жаргонными, иностранными синонимами
нейтральных слов, широкое (и чаще – неоправданное) использование которых обусловливает выразительность газетных текстов. Из разговорной речи с легкостью проникают
стилистически сниженные, вульгарные, грубые речевые клише, далеко выходящие за
нормы литературного языка: «На случай ответа, что в Галиции с этим все здорово, как
с памятниками Бандере, есть еще один логичный вопрос: почему же тогда «свідомі»
толпами валят за кордон строить дачи богатым? [2000, 14–21.03.13.]; Статтю про
деградацію системи недержавних громадських організацій самі НГО також сприйняли
як «заказуху». Кому ж може бути вигідно їх мочити, якщо жодна з них сьогодні не
в змозі вплинути на прийняття важливих для суспільства рішень [УТ, 15–21.02.13.];
Власть надеется все-таки что-либо выиграть в результате этой «помиловки» (помилование В. Луценко), или хотя бы поменьше проиграть [2000, 12–18.04.13.]; Без России
в Украине настала «труба» всему – промышленности, сельскому хозяйству, экономике,
армии. И даже газовой трубе настала «труба» [Кор., № 12, 29.03.13.]; Беззастенчиво,
извините за грубость, вешает лапшу на уши Виктор Андреевич [УП, 22.02.13.]; Подекуди, sorry за снобізм, «похід у народ» переконує в немарності зусиль краще, ніж цифри
продажів чи статистика кліпів [УТ, 15–21.02.13.].
Многие жаргонные слова стали настолько частотными в газете, что потеряли свою
«свежесть» и практически остаются незамеченными читателем или не воспринимаются
как отступление от нормы. В частности, это такие слова как: бабки, бабло (деньги), тусовка (компания), зеленые, зелень, зеленка (доллары), доить (эксплуатировать), нелегалы
(люди, занимающиеся трудовой деятельностью в другой стране нелегально), разборка
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(разбирательство), наезд (предъявление претензий), зависнуть (остановиться), разводить
(обманывать), сделать кого-то (обойти в чем-то), по полной, стопроцентно (полностью)
и ряд других: Электоратишко-то по своей простоте душевной может ведь и не оценить
красоту оппозиционной диалектики: борьба за демократию на воровские бабки [2000,
29.03–04.04.13.]; Существующие схемы позволяют страховщикам «мыть» деньги и воровать [АиФ, № 12.13.]; Весь покрытый зеленью: на заблокированных в кипрских банках
депозитах и счетах зависли десятки миллиардов долларов [Кор., № 12, 29.03.13.].
Выразительный потенциал таких жаргонных слов и выражений, как считают А.П.
Сковородников и Г.А. Копнина, приводит не только к их «окказиональному употреблению в газетно-публицистических текстах, но и к изменению их языкового статуса в связи с переходом в экспрессивный слой разговорной лексики и фразеологии литературного
языка» [2: 523]. Как следствие – многие из них уже зафиксированы в Толковом словаре русского языка конца ХХ века [3]. Проникая в речь, жаргонизмы выполняют разные
функции: используются для большей выразительности; для поддержания интереса/внимания читателя; создают раскрепощенность в коммуникации.
Сниженные элементы, приходящие в литературный язык из периферийных сфер
речи, обусловливают высокую экспрессивность современного публицистического текста. По мнению Ю.Н Караулова, литературный язык оказался под ударом просторечной стихии [4: 5], произошел взрыв интереса к запретному, нецензурному. Широкому
вхождению в речь жаргонизмов способствовало и появление уголовных хроник. Общая
благосклонность к использованию жаргона привела к расширению границ его употребления. Произошло замещение «нейтральной» единицы жаргонной, не только экспрессивной по своей сути, но и патогенной [5: 124].
Преобладающая негативная информация и направленность политических текстов
требует соответствующей языковой формы. В качестве завуалированного выражения негативных (агрессивных) эмоций используется ирония, что позволяет автору имплицитно
передать субъективное отношение к описываемому факту.
В качестве иронической оценки часто используется окказиональное словообразование. В газете создаются новые словообразовательные модели и способы словообразования: Спочатку оппозиції варто було би змінити спосіб власного життя, переважно,
екранно-салонний, піти нарешті до людей [УТ, 15–21.03.13.]; Двойная политбухгалтерия позволяет «Свободе» вводить в заблуждение общественность [2000, 29.03–
04.04.13.]; И выборность судей – как раз гарантия того, что судья не будет беспредельщиком [КП, 29.03–04.04.13.]; За слабкого президента наші доморощені ліберали й
дєрьмократи під розмови про загальне благо всіх нас без штанів залишать [УТ, 15–
21.03.13.]; Вступительное слово г-на Кокотюхи отличалось изрядной винегретностью
[2000, 5–11.04.13]; Снегокалипсис: мартовский снегопад парализовал не только Киев,
но и, в первую очередь, городские власти [Кор., № 12, 29.03.13.]; Феврарт в Киеве – шел
119-й день зимы [КП, 29.03–04.04.13]; Автор этих строк не мог не воспринять иронически предложенный коллегой этакий рецептурный «благополучизм» модели нашего
общества [2000, 5–11.04.13.]; Но если бы новые вожди и этноидеологи Украины были
хоть немного объективны и честны (а может, чуть больше образованны), должны
были бы не проклинать большевиков и советы, а благодарить их [2000, 5–11.04.13.].
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Анализ языка периодики показывает, что многочисленную группу новообразований
составляют слова, мотивирующей основой для которых становятся собственные имена
(имена политиков, общественных, культурных деятелей; названия партий, фракций, общественных организаций, государств, исторических памятников и др.). Условно можно
выделить две группы. К первой отнесем все образования, называющие приверженцев
той или иной партии, движения, фракции, лидера: тимошенковцы, свободовцы, бютовцы, ударники, ударовцы, кличковцы, соборовцы, нашеукраинцы, регионалы, регионщик,
фронтовики. Вторую группу составляют экспрессивные образования, заключающие в
себе определенную оценочную характеристику человека или явления, преимущественно, – негативную: черномырдизация, арсенизация, чавизм, кремлины, по-путински и др:
Хотя на словах они держатся вместе, тем не менее явно прослеживается, что в этой
тройке наибольшую активность проявляет «фронтовик», ранее закаленный в плакатных боях за армию, село и т.д. [2000, 04–11.04.13.]; К «свободовцам»-тимошенковцам
(партия «Свобода», Ю.В. Тимошенко), которые действуют, как вандалы и бандиты,
следует своевременно принимать меры воздействия, предусмотренные законом [2000,
22.02.13]; Попри страшні наслідки для Венесуели, чавізм (Уго Чавес) переживе свого
творця подібно до того, як перонізм (Хуан Перон) пережив полковника Хуана Перона
в Аргентині; …І нова хвиля русифікації-совєтизації (Русь, Советский Союз) освіти та
книговидання…; Білорусифікація (Белоруссия) режиму Януковича може остаточно
затягнути Україну у сферу впливу Кремля [УТ, 19–25.04.13]; Жаба завела маленьких
«кремлинов» (Кремль) так далеко, что они сняли про В.Ф. глупый мультфильм [Обком,
17.03.12.]; Дресирування по-путінськи: з чужих рук їжу не брати! [УТ, 19–25.04.13].
В качестве яркого стилистического средства используются искаженные или усеченные
имена собственные, несущие ядовито-отрицательный эффект: БАБ, Береза (Б. Березовский), Янек, В.Ф. (В.Ф. Янукович), Леди Ю., Юля, ЮВТ (Ю.В. Тимошенко), Сеня, Яйценюк (А. Яценюк), ВВП (В.В. Путин) и др.
В окказиональном словотворчестве частотны в качестве базовых иноязычные компоненты или калькированные слова: -гейт, VIP, PR, экс-, евро-, -мания, эко-, медиа-: кучмогейт, иракгейт, VIP-персоны, VIP-залы, экс-министр, экс-президент, евроремонт,
евромания, татумания, экопродукты, экофестиваль, экожилище и др.: …тщеславие
«экс-мессии» (В.А. Ющенко) выше здравого смысла. Хорошо, что украинцы постепенно отходят от «брендомании»…; К счастью, не все VIP-мемуаристы страдают
подобной «забывчивостью» [2000, 14.03.13.]; Позже была выдвинута версия о пиарстратегии, которую применили рекламисты кандидата [КП, 29.03–04.04.13.]; Такі
медіа-партизани завдають опозиції реальної шкоди, бо дезорієнтують електорат [УТ,
15–21.03.13.]; Всех посетителей (а вход бесплатный) ожидает лекция «Чудодійна зелена дієта», мастер-класс по здоровому питанию, ЭКО-буфет и ЭКО-клоуны для самых
маленьких гостей [2000, 5–11.04.13].
Это обусловлено толерантным отношением нашего читателя к иноязычным вкраплениям, переоценкой ценностей и ориентацией на западный образ жизни во всех сферах.
Очевидно, что прагматическая цель создания окказиональных слов – это желание
субъективно оценить изложенный факт, тем самым воздействуя на читателя, заставляя
его принять точку зрения автора.
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Одним из распространенных средств выражения субъективной оценки и создания
экспрессивных контекстов является употребление различных стилистических приемов
– тропов, среди которых, по нашим наблюдениям, ведущее место занимают метафоры
и парафразы: Как только броневик Левого блока выедет из ангара, по нему откроют
огонь регионалы [2000, 2–8.10.09]; Ми вже бачили, як «залізна» опозиція організовувала
голодування на захист української мови на сходах Українського дому у Києві [УТ, 15–
1.03.13.]; Выражаясь боксерским языком, лидер УДАРа стал претендентом № 1 на
главный «пояс» страны, и в 2015 году «скрестить кулаки» с Януковичем [Кор., №12,
15.03.13.]. В социально-политических текстах активно используется метафорическая
модель «они как дети»: Честно говоря, меня свободовцы с их клоунскими ужимками
и гримасами просто умиляют. Сколько они усилий прилагают, чтобы привлечь к себе
внимание. Ни дать ни взять – малые дети, которые пытаются привлечь внимание
взрослых», – заявил Царьков [2000, 01–08.03.13.]; Оппозиция еще не выросла, она до сих
пор ходит в политических памперсах (из интервью М. Чечетова) [УП, 22.02.13.].
Парафразы чаще всего заменяют имена и фамилии известных политических, общественных и культурных деятелей и выражают ироническое отношение автора к той или
иной публичной личности: младший принц (Янукович младший), семья (президент, его
семья и близкое окружение), соседский Тандем (Д.С. Медведев и В.В. Путин), сине-белые
(партия регионов), найморальніший політик (А.А. Мороз), підприємець-євроінтегратор
(П.А. Порошенко), український патріот, «великий реформатор», бджоляр (В.А. Ющенко), леди Ю. (Ю.В. Тимошенко), доктор Железный кулак (В. Кличко), директор первой
столицы (Г. Кернес), Кремлевский телекиллер (Е. Киселев): Сейчас и не верится даже,
что «младший принц» начал свою головокружительную карьеру в области высокий
технологий с того, что купил себе мобильный телефон и настрочил свою первую эсемеску какой-то кобыле с дискотеки [Обком, 17.03.12.]. Или еще пример текста, полностью
построенного на нанизывании парафраз: Картина маслом: «не ждали». Не подготовили
они ему (В. Луценко) подобающего места в оппозиции. Почему-то еще вспомнился анекдот о том, как пришел Ржевский и все опошлил. Ну такой он, терминатор (как он сам
себя назвал). И полевой командир. Как назвала его ЮВТ. Гроза немецких аэропортов и
обидчик космического мэра. А обидное предложение троицы (А. Яценюк, В. Кличко, О.
Тягнибок) отправить его на мэрские выборы (которых он тоже не выиграет никогда) –
это откровенное предложение отправить его на политическую свалку вслед за его же
космическим визави (М. Черновецкий). Но время этих неуравновешенных, не сказать
бы больше, политиков уже ушло [2000, 12–18. 04.13.].
Но особенно интересны в составе социально-политических текстов прецедентные
феномены, к которым традиционно относят имена, названия, высказывания и ситуации.
Основным отличием прецедентных феноменов является то, что они «оказываются связанными с коллективными инвариантными представлениями конкретных «культурных
предметов», национально детерминированными минимизированными представлениями
последних» [6: 406]. Давно замечено исследователями, что цитаты, инкрустации разного рода обостряют диалогичность дискурса, повышают момент игры, служат созданию
подтекста, чаще – саркастического. Функции прецедентных феноменов многообразны:
пародирование, травестирование, осмеяние догм, поэтизация, создание загадки.
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«Чужие» вкрапления придают резкую экспрессивность современному дискурсу, создают двуплановость восприятия, усиливают оценочность, приглашают адресата к активному
восприятию речи, взаимодействию с автором. Исследователи заметили, что цитаты, клише
новояза, сниженные элементы, приходящие в литературный язык из периферийных сфер
речи, обусловливают такую особенность структуры современного публицистического текста, которую можно назвать словом мозаичность (или интертекстуальность) [7: 25].
Пародирование, вышучивание, травестирование официальной фразеологии, лозунгов, призывов, всем известных цитат, названий известных статей и книг – одно из
самых частых средств выразительности в современной публицистике. Официальный,
идеологически нагруженный, известный всем текст деформируется вставкой стилистически иных элементов и, помещенный в чуждый ему идеологический контекст,
приобретает пародийное звучание.
Показательны в этом плане заголовки. Их коммуникативно-прагматический эффект
рассчитан на адекватное восприятие читателем явлений общественно-политической
жизни и формирование определенного общественного мнения по поводу того или иного
факта или политической личности.: І тут розвели як кошенят? (о сокращении аппарата президента) [УТ, 11–17.01.13.]; С электората по нитке, Юле – платье президента?
[2000, 02–08.10.09]; В.Я. – миллионер из трущоб [УП, 29.10.09.]; Сам себе мифотворец
(о А. Яценюке) [УП, 04.11.09].
Когнитивным механизмом адекватности восприятия заголовка является ориентация
на фоновые знания адресата. За небольшим языковым объемом заголовка часто стоит
целый прецедентный текст, ситуация, явление или высказывание. Стремясь обогатить
язык своего произведения, автор прибегает к преобразованию прототипного высказывания или названия: Великий брат стежить (Большой брат следит за тобой) [УТ,
19–25.04.13]; Оппозиционер в законе (Вор в законе) [Кор., №15, 19.04.13]; Команданте
умер. Да здравствует команданте! (Король умер. Да здравствует король!) [Кор., №10,
15.03.13.]; Сто дней кабмина: Курс молодого министра пройден (Курс молодого бойца) [КП, 05–11.04.13.]; Если звезда зажигается – значит за это кто-то платит (Если
звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно) [КП, 29.03–04.04.13]; Старі добрі
граблі: реформа медицини (Наступить на грабли) [УТ, 15–21.02.13]; Сам собі доктор
Гаус? (Сам себе режисер, доктор Хаус) [УТ, 15–21.02.13]; Генералы печальных карьер
(Генералы песчаных карьеров) [Кор., №29, 06.08.10.]; Дареному коню под капот не смотрят (Дареному коню в зубы не заглядывают) [Кор., №29, 06.08.10.].
Итак, анализ фактического материала убедительно доказывает, что в газете происходит апробация новых речевых формул, заменяющих старые стереотипные. Рост разнообразия и частотности приемов экспрессивизации газетного текста – отличительная
черта современного газетного дискурса.
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Натяковість в літературі вже давно постає предметом дослідження багатьох вчених.
Сам термін «алюзія» відомий ще з 16 ст., проте детальні дослідження цього явища датовані аж 20 ст., тоді й були створенні найвідоміші класифікації алюзій. На пострадянському просторі найпоширенішою є класифікація І. Арнольд, де алюзія поділяється за
джерелом на історичні, біблійні, літературні, міфологічні та побутові алюзії.
В роботах різних вчених зустрічаються також такі класи алюзії, як кінематографічні, біблійні, пісенні, політичні, драматургічні, культурні, алюзії на біографічний
факт (Р.Брауер, Г.Вайзе, І.Гальперін, Дж.Лонкранц, В.Москвин, А.Супрун, У.Торнтон,
М.Тухарелі, У.Хебель та ін.) [2].
Опрацювавши матеріал, що становить 1300 алюзій англомовного комерційного рекламного дискурсу загальної вибірки з 1998 по 2012 роки , де продуцентами реклами у
94%виступили американські та британські компанії, а цільову аудиторію представляли
англомовні жителі, проте близько 4% становили представники інших мовних груп, середньостатистичний рівень володіння англійською яких є таким, що дозволяє сприймати
елементарні алюзії, побудовані на загальновідомих, нескладних виразах. Яскравим прикладом чого може послугувати рекламний салоган Volkswagen «Happy New Volkswagen»
[5], що є відсиланням до відомого виразу – вітання з Новим роком «Happy New Year».
Алюзивний салоган не містить слів, які є невідомими потенційному реципієнту і як у
випадку відмінного знання англійської, так і у абсолютно протилежному, чітко вимальовується лінія логічного зв´язку між двома виразами. Дана реклама є також яскравим
прикладом того, як продуцентом англомовної реклами виступила компанія з країни, де
англійська не є державною мовою. Таким чином і реципієнт і продуцент реклами не є
представниками країн з англійською, як державною мовою, що не лише не заважає адекватному сприйняттю реклами, а й привертає увагу до нестандартного слогана.
Опрацювавши даний матеріал, ми дійшли висновку, що описати ці алюзії на основі вже відомих класифікацій фактично неможливо. Це стосується стилістичних засобів,
які виступають алюзією, згідно з визначенням – алюзія (лат. allusion – натяк, дотеп)
– художньо-стилістичний, фонетико-семантичний прийом-відсилання, використання виразу, який натякає, або частково змінює певний літературний твір, сюжет чи образ, кінематографічну, міфічну, історичну подію, побутовий факт з розрахунку на певну ерудицію
та обізнаність аудиторії, покликану розгадати закодований зміст цього повідомлення.
Така особливість алюзії в рекламному дискурсі зумовлюється рядом факторів. Застосування алюзій в рекламі відрізняється від застосування в інших стилях. Зумовлено
це метою рекламного дискурсу – досягнення такого рівня впливу на споживача, який
призводить до покупки товару, чи послуги, що рекламується [4: 35]. Як відомо, алюзія в
рекламі застосовується для підсилання впливу методом закарбування в пам´яті реципієнта вже відомого виразу з корективами. Така мета застосування алюзії саме в рекламному дискурсі спричиняє виникнення нових типів алюзії, які є досить часто вживаними
у вищезгаданому дискурсі, оскільки якнайкраще підходять для сприйняття цільовою
аудиторією (потенційному реципієнту завжди має бути відомим вираз-джерело), досить
складно використовувати у рекламі літературні, історичні, драматургічні алюзії, оскільки
представники цільової аудиторії об´єднуються за одним (двома) параметрами з основних
(вік, стать, освіта, професія, територія проживання, релігія, культура і т.д.), тому досить
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важко прогнозувати їх обізнаність в різноманітних сферах, а цільова реклама не повинна
обмежуватись текстом реклами, а лише продуктом (послугою), що рекламується.
Тому ми вважаємо за необхідне виділити ще декілька класів алюзії за джерелом.
Ми маємо на меті відокремити алюзію на побутовий стереотип та алюзію на побутовий факт, хоча за класифікацією І. Арнольд відомою є узагальнена побутова алюзія,
об’єми застосування такої алюзії в рекламному дискурсі є настільки великими, що при
аналізі варто розмежовувати алюзії різні за типом джерела. Явище відсилання до стереотипу буде досить часто вживаним, оскільки стереотипи за професійною, віковою, статевою, культурною, географічною, чи будь-якою іншою ознакою займають досить важливу
роль у суспільстві. Саме тому цільова аудиторія, яка обмежена ширшими рамками за ті,
що окреслюють сферу дії певного стереотипу, буде активно реагувати на повідомлення,
яке містить щось особливе особисто для неї і давати відчуття винятковості.
Таким чином ми можемо чітко відокремлювати цих два явища, наприклад:
We make money the old-fashioned way...We earn it – Smith Barney [6] (Ми робимо гроші
старомодно, ми їх заробляємо) – це рекламний слоган фінансової компанії Smith Barney,
який містить алюзію на побутовий стереотип, а саме, що в попередніх відрізках часу,
життя було кращим та справедливішим, одночасно продуцент натакає на те, що в сучасному сучпільстві мають місце фінансові махінації та інші види недобропорядного шляху
заробітку, чого не було раніше. Такий стереотип існує в багатьох культурах та соціумах,
що дозволяє англомовним реципієнтам з різних країн співвіднести даний стереотип зі
своїми власними уявленнями, а відповідно відреагувати на інтенцію продуцента.
Like a good neighbor State Farm is there [7] (Як хороший сусід State Farm там) – рекламний слоган американської групи компаній, що надають страхові та фінансові послуги State Farm є відсиланням до побутового стереотипу, що хороші сусіди завжди поруч
і готові допомогти. Цей стереотип постійно пропагується в американському суспільсті
засобами масової інформаціє, українському реципієнтові він відомий завдяки американській кінопродукції. Таким чином споживач, в свідомості якого, чітко збудований образ
сусіда автоматично переносить його на компанію, яка рекламується, що формує його
довіру та впевненість у якості надання послуг.
There are some things money can’t buy – There are some things money can’t buy. For everything else, there’s Master Card [8] (Є речі, які за гроші не купиш. А для всього іншого є
Master Card) – рекламний слоган Master Card, який відсилається до побутового стереотипу,
що не все можна придбати, а саме кохання, здоров’я, любов, поваго та ін. Завдяки такому
відсиланню ідеалістичних цінностей потенційного споживача продуцент показує, що не
нехтує людськими почуттями, а лише підказує правильний шлях викорисатання коштів.
Keep that school girl complexion [9] (збережи колір обличчя як у школярки) –
рекламний слоган Palmolive (в даному випадку єдтся про мило), містить відсиланням
до побутового стереотипу бездоганної краси дівчат шкільного віку і звісно кожна жінка
бажає зберегти цю бездоганність, а тому такий слоган викликатиме бажання скористатись
цією продукцією, що відповідає інтенції продуцента.
Стереотип – (від грец. стерео -міцний, об’ємний, просторовий і типос – зразок,
відбиток) – це система послідовних закріплених тимчасових нервових зв’язків (умовних
рефлексів), що утворилися у відповідь на постійно повторювану систему умовних
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Він дає змогу людині виконувати певні дії без значного напруження нервових центрів кори великого мозку.
Тому реципієнту досить просто співвіднести отриману інформацію з власними закодованими уявленнями про певне явище і зреагувати так, як заздалегіть сплановано
продуцентом.
Дослідивши об’єм алюзій англомовного рекламного дискурсу, який становить похибку 3% ми виявили певний тип алюзій, який не підпадає під опис вже відомих класифікацій, проте кількісно виявляється окремим класом. Ми маємо на меті описати та
дефініціювати даний клас. Під ним ми розуміємо алюзії, які близькі за своєю структурою
до повтору. Повтор – це повторення слова, словосполучення або речення у складі одного висловлювання [3,103]. Вони розглядаються як відхилення від синтаксичної норми,
для якої достатньо використання слова один раз [1,182]. Серед повторів можна зустріти
лексичні  та фразові повтори. Фразовий повтор – це по суті синтаксичний паралелізм,
відповідно лексичний – це повтор певної лексичної одиниці.
Проте відрізняються своїм цільовим призначенням, оскільки мають на меті вплив
на реципієнта, а отже досягнення інтенції продуцента, що полягає у такому впливі
на реципієнта, який призводить до придбання продукту, що рекламується. Головним
виступає не сам повтор, а натяк на певне явище чи факт, яке у даному випадку вже було
вжите у тексті, що фактично є повтором за структурою та алюзією за інтенцією продуцента, що підтверджується вже відомими визначеннями повтору – та алюзії. Ми вважаємо
вищеописані фактори достатньо вагомими для виділення окремого класу алюзії, що має
на меті спростити аналіз та створення дискурсів, які містять алюзію.
поняття суміжної внутрішньої алюзії потребує особливої уваги– явище, яке суміжне
з повтором, проте містить саме натяк на використаний у попередній частині об’єкт,
слово, словосполучення. Як правило це буде модифікована назва компанії-продуцента
товару, чи послуги. Такий стилістичний засіб ще більше зосереджує увагу на певному
повідомленні. Яскравим прикладом такої алюзіє буде слоган Keep Walking – Johnnie
Walker [10] (не зупиняйся – Johnnie Walker), ми звертаємо увагу на повтор «walk»у двох
частинах walker walking але нам не вдається досягнути такої гри слів, яка була в оригіналі – Walking та Walker, проте як і в попередньому слогані зберігається позитивна
конотація.
Типовим та особливим для рекламного дискурсу буде клас алюзій за джерелом, який
відокремлює алюзії на назви компаній, що продукують рекламовану послугу, чи товар.
Такі відсилання зазвичай використовуються до особливо відомих компаній. Часто такий
засіб поєднується з Це досить обмежений клас і на разі відомий лише при застосуванні
у рекламному дискурсі, подальші висновки вимагають дослідження у інших дискурсах,
проте таке явище неодноразово було відзначене при аналізі певного обсягу алюзій, а
тому доцільно виділяти його у окремий клас, враховуючи також, що такі алюзії не можуть бути віднесені до інших, вже відомих, класів.
Оскільки визначення алюзії компонується за допомогою класів, на які вона поділяється за джерелом, ми пропонуємо внести вищезгадані класи у визначення алюзії,
яке сформоване на основі попередніх досліджень – художньо-стилістичний, фонетикосемантичний прийом-відсилання, використання виразу, який натякає на певний літера282

турний, пісенний твір, сюжет чи образ, кінематографічну, драматургічну, міфічну, біблійну, культурну, політичну, біографічну, історичну подію, побутовий факт чи стереотип,
внутрішню алюзію та алюзію на компанію-продуцента з розрахунку на певну ерудицію
та обізнаність аудиторії, покликану розгадати закодований зміст цього повідомлення.
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ПОСЛОВИЦА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Розглядається прислів'я як засіб інтелектуалізації публіцистичного тексту. Описується функціонально-смислове навантаження паремій у мові ЗМІ, характеризується
процес інтелектуального ускладнення журналістського повідомлення, розкриваються
можливості забезпечення його інформативності.
Ключові слова: мова ЗМІ, публіцистичний дискурс, прислів'я, інтелектуалізація,
суб'єктивізація, функціонально-смисловий елемент, інформативність тексту.
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Рассматривается пословица как средство интеллектуализации публицистического
текста. Описывается функционально-смысловая нагрузка паремий в языке СМИ, характеризуется процесс интеллектуального усложнения журналистского сообщения,
раскрываются возможности обеспечения его информативности.
Ключевые слова: язык СМИ, публицистический дискурс, пословица, интеллектуализация, субъективизация, функционально-смысловой элемент, информативность текста.
The proverb as means of intellectualization of the publicistic text is considered. Functional
and semantic loading of paremiya in the mass media language is described, process of intellectual complication of the journalistic message is characterized, possibilities of ensuring its
informational content reveal.
Key words: mass media language, publicistic discourse, proverb, intellectualization, subjectivization, functional and semantic element, informational content of the text.
Современный медийный дискурс характеризуется экспрессивностью и оценочностью, подчёркнутой адресованностью и усилением личностного начала, увеличением
доли чужого слова и интеллектуализацией. «Апелляция к интеллекту является одной из
действенно-активных форм диалога с аудиторией» [1: 128]. Усложнение содержания повествования объясняется стремлением журналиста выразить дополнительные смыслы,
расширить пространство для интерпретации сообщения, обеспечить оригинальность
и эффективность приёмов максимального воздействия на адресата. Восприятие и расшифровка текста, «содержание которого включает смыслы, не выводимые из семантики
составляющих его единиц» [2: 16], требует дополнительных усилий читателя, предполагает его обращение к специальным знаниям.
Одним из приёмов интеллектуализации текста является включение в его пространство пословиц – «устойчиво воспроизводимых в речи афоризмов народного происхождения» [3: 248]: Сколько ни объявляли модернизацию промышленности и перевод её на
инновационный путь развития первоочередной задачей – воз и ныне там (БелГазета, 21
июня 2010); А вот планы ускоренного повышения доходов населения до реализации оздоровления экономики у кредиторов вызвали протест. И у МВФ, и у российских экспертов.
А ведь кто платит... (БелГазета, 11 июня 2012). Журналист использует пословицу и
тем самым усложняет текст, раздвигает его границы, связывает повествование с уже накопленным культурным и историческим опытом, подчёркивает «общность культурноязыкового пространства автора и читателя» [4: 307].
Предметом научных исследований в настоящее время становится прецедентный характер паремической единицы, функциональная эффективность пословицы в различных
типах текстов, окказиональная вариативность компонентного состава устойчивого комплекса при его реализации, специфика фольклорного афоризма как лингвокультурного
феномена. Не менее интересным и важным представляется и изучение коммуникативнопрагматического потенциала паремии в обеспечении важнейших процессов, характеризующих современный медиа-дискурс.
Пословицы, как устойчивые идиоматические языковые выражения, характеризуются
семантической многоплановостью. Эквивалентность суждению определяет статус пословицы как коммуникативной единицы, при помощи которой «передаётся исчерпывающее
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в смысловом отношении содержание» [5: 9]. Передавая информацию об определённом
фрагменте действительности, пословицы дают ему эмоционально-оценочную характеристику, поскольку в содержательной структуре афористического выражения присутствует
обязательный дополнительный компонент – оценочный. «Кроме выражаемого значения
пословица имеет и прагматический (актуальный для данной коммуникативной ситуации)
смысл» [3: 241]. Мотивационно-целевая направленность народных афористических высказываний – совет либо предостережение: паремия рекомендует стиль поведения в соответствии с социальными нормами, присущими определённой культуре. «Рекомендации,
заключённые в паремиях, прошли не один век «проверки на прочность», являются универсальным источником познания народной морали и народного мышления» [3: 316].
Смыслообразующие возможности фольклорных афористических высказываний
определяются их способностью выступать в качестве обязательных структурных элементов текста, участвовать в изложении качественно различной фактуальной информации. Срав.: Символично, что первая медаль белорусам досталась на тяжелоатлетическом помосте – там, где терпение и труд всё перетрут (БелГазета, 20 августа 2012);
Китайцы искренне верят, что терпение и труд все перетрут, и если усердно учиться,
то непременно преуспеешь в жизни. Отсюда – высокие показатели в тестах на запоминание (СБ. Беларусь сегодня, 19 мая 2012); Там хорошо, где мы есть. А если плохо, то
это неправда. Девица должна трудиться, ведь терпение и труд все перетрут, тем
более, когда есть «условия для творческой самореализации людей» (БелГазета, 31 января
2005). Функционально-смысловая нагрузка паремической единицы в медиа-тексте обусловлена целевыми установками автора – описать (раскрыть свойства, качества объектов), рассказать (отразить динамику событий, процессов) либо разъяснить (определить
причины явлений, доказать, обосновать, представить информацию в виде собственно
рассуждения и умозаключения). Коммуникативно-прагматический аспект функционирования пословиц определяется самой спецификой человеческого мышления «вычленять в
процессе отражения и познания действительности явления с темпоральными (синхронными и диахронными) и каузальными связями» [6: 18].
Паремия существует в тематически едином контексте как функционально-смысловой
элемент – описательный, повествовательный, разъяснительный. Включая в журналистский
материал пословицу в качестве описательного элемента, автор экспрессивно и в оптимально компактной форме характеризует события, явления, героев. В случае замены собственно авторского описания народным афористическим высказыванием журналист «снимает
точность, конкретность формулировок и увеличивает степень условности изложения» [7:
136]: «Кто в лес ‑ кто по дрова» – эта русская пословица четко описывает финансовую политику стран ЕС до самого последнего времени (СБ. Беларусь сегодня, 08 сентября
2011); 21% тех, кто со слезами на глазах признаёт, что их отношения с вертикалью наиболее справедливо обозвать оборотом «по Сеньке и шапка» (точнее, «по кобыле и хомут») (Белгазета, 01 марта 2010). «Появление в тексте фрагментов, способных перевести
чтение из процесса получения информации в процесс её раскодирования, увеличивает поле
возможных интерпретаций и реинтерпретаций сообщения» [7: 40]. Журналист не только
заинтересовывает читателя, но и настраивает его, как культурного единомышленника, на
диалог, вовлекает в процесс поиска истины.
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Паремия как повествовательный функционально-смысловой элемент в журналистском тексте обеспечивает передачу информации о «некотором положении вещей»,
утверждает бытийную возможность определённых обстоятельств: Оппозиция не замедлила трактовать провал резолюции как свидетельство сохранения статус-кво, т.е. сохранение места Беларуси в ПА за ВС 13-го созыва. Юридически в такой точке зрения
действительно был смысл. Но фактически место нашей страны в ПА ОБСЕ продолжало пустовать. Однако, как известно, свято место пусто не бывает (БелГазета, 24
февраля 2003).
«Пословица преподносит умозаключение как житейского, так и общефилософского
плана в качестве аксиомы» [3: 264], констатирует надвременную закономерность жизненной ситуации. Тезис, сформулированный посредством пословицы, выделяется на общем фоне, задавая тон всему последующему повествованию либо переключая внимание
аудитории на важный с точки зрения автора фрагмент текста – заключительный: Раньше
мы отгружали технический спирт в Россию, там был на него спрос. Сейчас наши соседи своими законами на ввоз спиртосодержащей продукции отгородились от нас капитальной стеной. Свято место пусто не бывает, гласит пословица. Сегодня нашу продукцию покупают в Польше. Предприимчивые фирмы используют ее для производства
автокосметики и торгуют ею по всей Европе, в том числе и в Беларуси (Народная газета, 07 июня 2007); Беларусь имеет доступ к европейскому инструменту добрососедства
и партнерства. А также еще к пяти (!) конкретным инструментам внешней помощи
ЕС: от содействия в области демократии и прав человека до инструмента макрофинансового содействия. Но... Как гласит старая английская пословица, «чтобы оценить
вкус пудинга, его надо съесть» (СБ. Беларусь сегодня, 21 января 2009).
Пословица как разъяснительный функционально-смысловой элемент в цепи авторского рассуждения выявляет причинные связи между явлениями действительности: Если
нет порядка в государственном объединении (которое, кстати, существует за счёт
отчислений рыбхозов), то поневоле на ум приходит пословица о рыбе, которая гниёт
с головы... (СБ. Беларусь сегодня, 09 февраля 2001). Отражая национально-культурные
представления о закономерностях бытия и законах человеческого сообщества, паремические единицы рассказывают о причинах человеческих поступков, обосновывают модель поведения героев: Итак, у нас за спиной поданные на регистрацию документы
кандидата в депутаты и более 1200 собранных подписей. Знаю, хватило бы и тысячи,
но собрали с запасом ‑ он, как известно, карман не тянет (БелГазета, 13 августа 2012);
Разумеется, при таких темпах поедания к весне даже самые вместительные хранилища пустеют. Хорошо, что при заготовке кормов традиционно выручают местные
сельскохозяйственные кооперативы, которые охотно продают излишки зерна лесхозу.
Впрочем, долг платежом красен. На территории Березинского лесхоза кормят зверей
не только в студеные зимы, но и летом, тем самым заставляя диких кабанов «столоваться» в определенных местах и отвлекая их от полей аграриев (Народная газета, 19
декабря 2012). Интертекстуальный элемент указывает на закономерность мироустройства, «апеллирует к целому фонду житейской мудрости» [3: 311].
Интеллектуальное усложнение газетного текста, «сгущение смысла» сообщения
предполагает обязательное взаимодействие автора и читателя в процессе кодирования –
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декодирования информации. Журналист стремится к самовыражению, сообщает о своих
культурных предпочтениях, поскольку процесс выбора афористического знака «связан
с индивидуальным вкусом, индивидуальными приоритетами, менталитетом пишущего,
его энциклопедическим потенциалом» [7: 133]. Кроме того, сознательно «закладывая»
в текст возможности возникновения дополнительных смыслов, автор надеется на обнаружение их адресатом. Степень информативности сообщения, включающего словесно
сжатые структуры, зависит от возможностей потенциального читателя, его умения расшифровывать припрятанные смыслы, интерпретировать культурные знаки.
«В современной прессе всё направлено на то, чтобы привлечь, а затем удержать внимание массовой аудитории. Журналисту приходится акцентировать наиболее важные
элементы передаваемой информации и авторскую оценку с учётом прагматических ожиданий массового адресата и его требований к качеству и количеству информации» [4:
304]. Во избежание коммуникативной неудачи автор газетного текста прибегает к экстенсивному способу повышения информативности текста, увеличивая объём самой информации, расшифровывая смысл изложенного пословицей: И никакое количество милиционеров, даже если каждому их них дать в одну руку по две дубинки, не помогает. Потому
что, как говорится, свинья всегда грязь найдёт – кому надо, тот всегда напьётся (БелГазета, 22 февраля 2010); Яблоко падает, как известно, от яблони недалеко, а потому присутствие в заявочных списках команд на юношеском чемпионате мира знакомых
фамилий да на трибунах узнаваемых лиц понятно и легко объяснимо. Сыновья пошли по
стопам отцов и, облачившись в хоккейную форму, продолжают семейные спортивные
традиции (СБ. Беларусь сегодня, 16 апреля 2004). Облегчение восприятия и понимания усложнённого текста обеспечивается в журналистском тексте максимальной детализацией изложения, введением дополнительной информации, которая конкретизирует,
поясняет, расширяет знания о предмете сообщения: И если вы почитаете блоги наших
вожатых, то поймете: работать в «Зубрёнке» очень трудно, поскольку требования к
воспитателям весьма высокие. Есть белорусская пословица: «Сова не родит сокола».
Чтобы воспитать активную позицию у школьника, нужно, чтобы с ним работала личность с очень высокой собственной жизненной позицией. И таких воспитателей нужно
не просто искать, а каждодневно воспитывать. Чем мы и занимаемся (СБ. Беларусь
сегодня, 28 апреля 2011).
«Прагматическая адаптация» [8: 12] пословицы в газетном тексте может свидетельствовать о неуверенности журналиста в том, что адресат имеет необходимые знания,
способен понять смысл высказывания без дополнительного комментария и пояснения:
Упаковка должна быть современной и качественной, но не забывайте хорошую пословицу: «Не все то золото, что блестит». Есть покупатели, для которых главное
– внешняя мишура и яркость товара, а на его качество они обращают внимание в последнюю очередь. И зачастую попадают в неприятные ситуации. Надо быть бдительными и помнить, что иногда броская упаковка – это лишь ход для привлечения внимания
покупателя (Народная газета, 20 июня 2012). Избыточность в плане семантики воспринимается как дефектность изложения в случае подготовленности читателя, наличия у
него фоновых знаний либо оказывается необходимостью, обусловленной особенностями
читательской аудитории.
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Сознательно реализуемое журналистом дублирование информации увеличивает
познавательный потенциал передаваемого сообщения в определённым образом организованном контексте: фольклорный афоризм иллюстрирует содержательно эквивалентный
авторский тезис: Так что миграция в ближайшие годы будет продолжаться. Вопрос,
собственно, не в объёмах миграции, а в её качественном составе. У французов есть
поговорка: «Одна голова лосося стоит больше, чем тысяча лягушек». Для маленькой Беларуси достаточно потерять 2–3 тыс. ключевых фигур, и любая модернизация
станет невозможна. Даже обучить новых технологов и конструкторов будет некому
(БелГазета, 11 июня 2012). Журналист обращается к «голосу мудрости народной» для
подкрепления собственной точки зрения, придания большей убедительности своим словам, поскольку пословицы «максимально авторитетны» [9: 98].
Таким образом, включение в журналистский текст пословицы как функциональносмыслового элемента повествовательного, описательного либо разъяснительного характера предполагает усложнение содержания сообщения: автор стремится к выражению
дополнительных логико-семантических нюансов, создаёт множественность интерпретаций, вводит «событие текущей жизни в общеисторический и культурный контекст»
[7: 123]. Структурная напряжённость текста обеспечивается и лаконичной формой изложения материала: паремия, как смысловой конденсат, позволяет сократить вербальную
представленность смысловых компонентов. Реализуя основную стратегию современных
СМИ – стратегию близости к адресату, журналист поясняет, расшифровывает смысл
устойчивого выражения, стремится сделать медиа-текст доступным, понятным массовой аудитории и в определённом смысле «создаёт» своего читателя. В результате интеллектуализация медийного текста сопровождается противоположной по своей сути
тенденцией.
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лінгвокогнітивний аспект реалізації
мовної гри у німецькому словотворі
(на прикладі рекламних текстів)
У статті аналізуються основні тенденції реалізації мовної гри засобами німецького
словотвору. На фактичному матеріалі рекламних текстів виявлено і описано найбільш
продуктивні моделі створення лудично маркованих неологізмів.
Ключові слова: мовна гра, словотвір, контамінація, оказіоналізм.
В статье производится анализ основных тенденций реализации языковой игры средствами немецкого словообразования. На фактическом материале рекламных текстов
обнаружены и описаны наиболее продуктивные модели образования лудических неологизмов путем языковой игры.
Ключевые слова: языковая игра, словообразование, контаминация, окказионализм.
In this article the trends of realization of the language game by means of German derivation are analized. Based on the facts of the advertising texts, the most productive models of
creation of neologisms are found and described.
Key words: language game, derivation, contamination, occasionalism.
Актуальність цієї роботи визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення мовної комунікації в когнітивному, системно-мовному та паралінгвістичному аспектах, розкриття специфіки способів маркування явного і прихованого
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змісту в інформаційному потоці спілкування, і зумовлена тим, що дослідження шляхів
утворення неологізмів сучасної німецької реклами має велике значення для вивчення
мовної картини цієї країни, для виявлення специфіки мислення сучасного носія німецької мови та особливостей репрезентації вербалізованих знань, що наявні в системі його
внутрішнього лексикону в тому вигляді, у якому вони відображені в текстах реклами в
сучасних засобах масової інформації.
Реклама має культурну значущість, оскільки вона не лише репрезентує національну
мовну ментальність, а й здатна «моделювати» свідомість людей, змінювати їх усталені
звички, соціальні норми і культурні традиції [1: 21]. Мовноігрові прийоми допомагають
досягти ефекту максимального впливу на реципієнта. Бо й сама реклама – теж частина
певної гри з її стремлінням перенести людину в символічну, умовну дійсність, в якій і
відбувається «ілюзорна реалізація нереалізованих бажань».
Найбільш поширеними прийомами мовної гри у німецькомовних рекламних текстах
є мовні або «виражальні аномалії» (Ausdrucksanomalien) – контамінації і неологізми. Популярність новотворів пояснюється їх здатністю привертати увагу реципієнта і, створюючи яскравий образ, закарбовуватися у пам’яті.
У сучасному мовознавстві виокремлено певні зміни у вивченні словотвірних процесів: словотвірні явища розглядають не як “річ у собі”, не як окрему підсистему, що входить до іншої системи, а як системотвірний чинник у мові, зокрема в номінації; дослідники все частіше звертаються до першопоштовхів словотвору, розглядають їх як живі, у
безпосередньому функціонуванні мови, у спілкуванні [2: 10], відбувається розширення
поля компетенції словотвору через залучення способів вербокреації, що ґрунтуються на
формальних трансформаціях і семантичних модифікаціях.
Мовна гра у словотворі німецької і російської мов була предметом дослідження
О.П. Симутової, новітні тенденції в українському словотворі й модифікація норм мови
досліджувалися А.М. Нелюбою, аналіз моделей словотвору неологізмів у сучасних німецькомовних рекламних текстах проведено у роботах О.А. Єнальєвої, на результати їх
досліджень ми теж спираємося у своїй роботі. Проте лінгвокогнітивні аспекти мовної
гри засобами словотвору слів у рекламних текстах досі не були об’єктом лінгвістичних
досліджень. Мовна гра засобами словотвору у рамках сучасного німецькомовного рекламного дискурсу недостатньо вивчена і досліджена.
Тому метою нашої роботи є проаналізувати вербальні і невербальні засоби реалізації
мовної гри у рекламних текстах на словотвірному рівні і виявити потенційні можливості
німецької мовної системи у створенні нових слів.
Об’єктом дослідження є сучасний періодичний німецькомовний журнально-газетний
дискурс комерційної реклами.
Предметом дослідження є лінвокогнітивнні моделі мовної гри засобами німецького
словотвору, закономірності їх експліцитної та імпліцитної реалізації у рекламі на вербальному і невербальному рівнях.
В.А. Пищальникова зазначає, що мовна гра це «отнюдь не отступление от закономерностей существования языка. Напротив, это один из древних механизмов существования
языковой способности как неосознаваемого владения единицами и структурами языка.
Языковые механизмы заставляют носителя языка обнаружить модельную аналогию не290

конвенционального характера» [3: 7]. Слідом за нею ми вважаємо, що порушуючи норму,
мовна гра реалізує певну потенцію мовних явищ, заповнюючи тим самим лакуни мовної
системи. Під час творення оказіональних неологізмів відбувається не порушення, а розширення звичних меж, визначених і усталених, та формування нових. Деривати, традиційно
зараховувані до явищ оказіональних, до порушень, в основі своїй, навпаки, відповідають
правилам словотвору, закладені в системі словотвору, відповідно реалізуючи ті чи інші
системні мовні взаємовідношення. Навіть найнезвичніший оказіоналізм має свій словотвірний аналог у загальній мовній синтагмо-парадигматичній системі словотвору, а випадковості в цій системі є закономірними, оскільки передбачені природою мови, закладені
в ній. Деривати, які традиційно визнають оказіональнми, є свідченням не порушення наявного (бо зароджуються і функціонують паралельно, не заперечуючи наявного), а пізнання
(відкриття) нових валентних можливостей і відповідно появи нового [2: 19].
Словотвірні ігреми ґрунтуються на переосмисленні морфолого-дериваційних асоціативних зв’язків слова [4: 16]. Часто вони реалізуються через такий механізм словотворення як аналогія. Вирівнювання за аналогією в словотворенні – це поява незапрограмованого за наявним у мові зразком, за зразком іншої парадигми. Операції та наслідки
вирівнювання за аналогією здебільшого не належать до явищ очікуваних, прогнозованих
і спричинені деякими випадковостями, а саме: конкретними семантичними асоціаціями,
звуковою близькістю до слова-зразка, мимовільністю, неусвідомленістю мовотворчих
дій чи, навпаки, свідомою мовною грою.
Детальніше розглянемо моделі ігрового словотворення за аналогією на дієсловах.
Хоча О.А. Єнальєва зазначає, що кількість дієслів-неологізмів порівняно з іменниками
невелика (7,7% новоутворень) [5: 26], все ж особливості дієслівної лексики в тому, що
вона робить рекламну інформацію більш динамічною, експресивною, має маніпулятивний характер, оскільки прямо закликає до дії. Тут крім експліцитних засобів префіксації,
суфіксації, слово- та основоскладання спостерігається тенденція утворення дієслів від
інших частин мови, найчастіше від основ іменників. Досить часто основою виступає запозичена лексема, до якої додається характерний для дієслів німецької мови суфікс -en,
наприклад: surfen,mailen, faxen. Також трапляються складені запозичені основи, до яких
додається суфікс -en: downloaden. У рекламі нового весняного меню в McDonald‘s – Also,
gemüsen Sie jetzt, grüner wird‘s nämlich nicht! – дієслово-неологізм gemüsen відповідає
своїм значенням sich Gemüse besorgen і утворене аналогічно моделі Fisch – fischen. У
рекламі продукції Danon заголовок Erdbeeren Sie Ihre Absatzkräfte базується на виразі
Steigern Sie Ihre Absatzkräfte. Дієслово steigern замінене на новоутворення erdbeeren, і
має значення: досягніть цього за допомогою улюбленого багатьма полуничного смаку.
Весь вираз цілком базується на обіграванні у заголовку рекламного слогана Stärkt Ihre
Abwehrkräfte, де Abwehrkräfte замінюється співзвучним Absatzkräfte і тим самим змінює
адресата повідомлення. Це звернення вже не до споживачів, а до продавців, яким компанія пропонує підвищити свій збут продаючи продукт із новим смаком.
У рекламі автомоделі Cruiser Cabrio автомобільної марки Chrysler: Wie genießt man
in einem Auto am stillvollsten die Sonne? Zu viert, mit Gepäck? Ganz einfach. Cruisen, statt
fahren! – дієслово утворене не від англійського сruise, а від власної назви моделі автомобіля Cruiser. Отже, у рекламних текстах використовуються механізми утворення нових
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дієслів за аналогією не лише від загального іменника, німецького, чи запозиченого, а й
від власних назв і абревіатур (як то smsen).
Популярною моделлю мовноігрового словотворення шляхом вирівнювання за аналогією є порушення правила відсутності вищого й найвищого ступенів порівняння у відносних прикметників: die Offenste deutsche Bank (Deutsche Postbank AG); grüner wird's
nämlich nicht (McDonald's).
Продуктивним в оказіональному словотворенні є також парадигматичне вирівнювання – заповнення передбачуваного, запрограмованого системою в межах споріднених
лексико-семантичних груп, у межах словотвірного гнізда. Прикладом успішного новоутворення на рівні парадигматичного вирівнювання є легендарне unkaputtbar у рекламі
телефонів Nokia. Відповідно до мовної норми суфікс -bar використовується для утворення прикметника від дієслова, в даному ж випадку утворюється прикметник від прикметника. Такі новоутворення А.М. Нелюба окреслює як лакуни у словотворній номінації, а
саме як лакуни всередині словотвірного гнізда внаслідок пропуску словотвірного кроку
[2: 24], у даному випадку дієслова «kaputten» за наявним зразком zerstören – unzerstörbar.
Явище черезкрокового словотворення традиційно позначають терміном «черезступеневий словотвір», результатом його є поява слів «у творенні яких не бере участі похідне,
передбачене системою». У черезкроковому словотворенні наявний лише формальний
пропуск: конкретної форми-структури твірного слова, від якого походить, яким мотивується похідне, немає, вона матеріально не виражена, із різних причин не реалізована, але
відбувається повна реалізація семантики цього слова, яку відбито в похідному.
Досить значну роль у мові реклами відіграє контамінація, яка має безмежні можливості для словотворчості. Словотвірну контамінацію визначаємо як спосіб поєднання,
сполучення словотворчих засобів унаслідок їх повного чи часткового накладання. Новоутворена одиниця поєднує в собі структурні компоненти двох твірних і їхню семантику.
Але про тотожність не йдеться: новотвір відрізняється від вихідного двослівного словосполучення чи випадкового поєднання двох слів своєю асоціативністю, ідіоматичністю
тощо. Друга частина контамінованої одиниці зберігає старі парадигматичні й валентні
зв’язки і за потреби подальшого розширення словотвірного ланцюжка потенційно може
приєднувати певні словотворчі засоби: Монстр + віртуоз → монструоз → монструозний → монструозно. Під час словотвірної номінації можуть накладатися найрізноманітніші за мовним статусом і виявом частини: кінець першого слова на початок наступного;
ціле на початок, середину чи кінець іншого слова; абревіатура на модель іншого слова.
Використовувані у візуальній рекламі контамінації здебільшого мають особливу графічну організацію вербальних елементів. Сукупність шрифтів різної гарнітури, форми,
кегля, накреслення утворює особливий шрифтовий малюнок слів-контамінацій. Вдалий
приклад контамінації знаходимо у рекламі фототехніки: NEU: REVOLUZOOM. У рекламі продукції Shell контамінація має особливе графічне виділення другого елемента
у середині першого червоним кольором: Die Revölution: Die geniale Formel, без цього
кольорового виділення гра слів була б непомітною для сприйняття. Назва мінеральної
води Vittel є контамінацією, утвореною поєднанням латинського слова vita та німецького
Mittel і набуває внаслідок цього значення «засіб життя», та зрозумілим це значення стає
у лиш рекламному слогані Vittel weckt Vitalität.
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Субституція як механізм словотворення найчастіше реалізується префіксально.
Специфіка німецьких дієслів з відокремлюваними префіксами значно розширює можливості мовної гри у рекламному тексті. Фраза Kündigen Sie Ihrer Leasingfirma, що займає
майже весь журнальний розворот, прямо закликає розірвати угоду зі своєю лізинговою
компанією і викликає щонайменше обурення, так як суперечить основним психологічним і маркетинговим тенденціям рекламного тексту, але перегорнувши сторінку, на наступному розвороті маємо продовження фрази: an, dass Sixt Leasing bis zu 20 % spart.
І фраза набуває зовсім іншого значення: повідомте Вашій лізинговій компанії, що Sixt
Leasing заощаджує до 20%. Мовна гра реалізується в даному випадку невербальними
засобами, а саме перенесенням частини фрази на іншу сторінку. Оригінальна графічна
організація тексту мовби перекроює реальність і по-новому її організує.
Слід відмітити, що залучення технічних засобів друку відіграє значну роль у створенні змісту і організації рекламного висловлювання, формування комунікативнопрагматичного аспекту тексту і відповідно впливу на реципієнта. Під графічною грою
як виражальним прийомом письмового мовлення слід розуміти шрифтову, кольорову,
просторову, пунктуаційну (лапки, дужки, тире, дефіс) актуалізацію елемента, що створює нове слово чи новий зміст тексту. Суть графічної гри у виділенні тієї частини слова чи фрази, яка повинна сприйматися як найбільш активний чи пасивний компонент
формулювання оригінального смислу. При цьому графічна гра, що супроводжує мовленнєве висловлювання, мов би „накладається“ на вербальний компонент повідомлення,
посилюючи його чи навпаки послаблюючи і, окрім іншого, виконує функцію економії
мовного простору, компресії. За допомогою різноманітних виражальних і зображальних
засобів графіки можна управляти сприйняттям читача і, навіть, програмувати необхідне
трактування рекламного тексту.
Можливості вербальної і невербальної реалізації мовної гри у створенні нових слів в
мові безкінечні, тому що зумовлені її системністю. Найбільш активними є такі механізми
словотворення як аналогія, контамінація, субституція, зрощення, словоскладання. Навмисне створення нових слів у рекламному дискурсі відбувається з метою певним чином вплинути на реципієнта, створити більш яскраву оболонку сталої номінативної одиниці. Мовні
ігри сприяють підвищенню активності сприйняття повідомлення, змушують реципієнтів
отримувати нові смисли із текстових одиниць, вибудовувати асоціативні ряди і логічні ланцюжки. Залучення механізмів мовної гри вимагає співтворчості від читача, таким чином,
адресат бере активну участь в мовній грі, запропонованій творцем повідомлення.
Отже, безперервний процес творення нових слів у мові – це складний лінгвокогнітивний процес, який відбувається під впливом мовних та позамовних факторів, йде в
руслі вже наявних прототипів, що використовуються за аналогією відповідно до структурних моделей [6: 31]. Словотворчі компоненти, як й інші мовні одиниці, беруть участь
у структуруванні мовної картини світу, що відображає об’єктивну дійсність.
Використання когнітивного підходу передбачає систематизацію знань, пов’язаних із
пізнавальною діяльністю людини, які закладені в структурі слова.
Когнітивний підхід до словотвору дозволяє детальніше вивчити та описати дериваційні процеси у мовній системі, встановити та підкреслити тонкі взаємозв’язки різних явищ
буття з їх формами та образами у людській свідомості та значно розширює можливість
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суб’єкта транслювати та інтерпретувати нові, отримані в результаті пізнавальної діяльності форми знань. Когнітивний механізм дії аналогії має місце тільки тоді, коли для
утворення інновації використовуються найбільш знайомі структури мислення.
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ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ В СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПОЛЯ

Стаття присвячена систематизації засобів інтимізації у рекламному дискурсі на
основі проведеної типологізації засобів інтимізації та обґрунтуванню поняття «інтимізаційне поле».
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The article deals with means of intimization in advertisement discourse on the basis of the
types of intimization means and substantiation of “intimization field”.
Key words: field model, means of intimization, advertisement discourse.
Теорії поля більш, ніж 100 років, однак зацікавленість науковців до її дослідження
не зменшується. Поняття “поле” перш за все є характерним для фізики; проте цим поняттям уже давно користуються психологи, біологи, соціологи і лінгвісти. Із багатьох
підходів до “теорії поля” домінуючими є парадигматичний, пов’язаний із іменем Й. Тріра і Л. Вейсгербера, і синтагматичний, пов’язаний з іменем В. Порцига [1: 20]. Потрібно
зазначити, що в обох підходах вивчаються групи лексем. Далі вивчення лінгвістичних
полів продовжили І. Іпсен, В. Кодухов, Р. Мейер О. Потебня, М. Покровський, Ф. Філін
та ін. У зв’язку з великою кількістю робіт існує досить багато визначень «поля» в лінгвістиці, проте зрозуміти, який зміст автор теорії вкладає в цей термін можливо лише
емпірично. Суттєвої уваги проблемі визначення поля і його основних властивостей було
приділено в роботах Ю. Караулова, І. Кобзевої, Г. Щура. Доцільність використання польової моделі при вивченні мови були підтвердженні сучасними дослідниками, зокрема
З. Д. Поповою [2]. Важливим в її підході є те, що поле вона розглядає не як угрупування,
а як принцип організації угрупування [2].
Засоби інтимізації в українському мовознавстві вивчались, після впровадження цього поняття Л. Булаховським, представниками комунікативно-прагматичного підходу:
Г. Почепцовим, Т. Винокуром, Б. Шифріним, О. Яскевич (комунікативно-прагматичний
підхід) та сучасними науковцями з позицій наратології (А. Корольова (як код), А. Палійчук (як система), D. King (як наративна дистанція), психології (А. Палійчук (як соціальна дистанція), текстології (Н. Арутюнова, О. Воробйова (як авторська адресованість),
С. Денисова (як суб’єктно-оцінна модальність).
Реклама сьогодні є об’єктом вивчення у більшості країн світу (Т. Андрюхина,
І. Ашинова, Р. Барт, В. Бугрим, Н. Волкогон, Л. Геращенко, І. Гольман, М. Донська,
В. Зірка, Р. Іванченко, В. Карасик, Г. Картер, О. Колтишева, Н. Кохтєв, Л. Кошетарова,
Т. Крутько, Т. Ляпина, О. Максимов, Н. Маршал, Ю. Пирогова, В. Ученова, Л. Фещенко, Л. Хамедова, О. Шейгал, G. Cook, M. Geis, E. Goffman, G. Leech, A. Quart та ін.), що
дає змогу простежити закономірності розвитку інформативних текстів у динамічному
інформаційному суспільстві. Рекламні повідомлення також вивчаються згідно теоретичний засад рекламного дискурсу, який на сучасному етапі представлено в рамках
теорії дискурсу (Н. Арутюнова, В. Красних, О. Шейгал, G. Brown, G. Yule) та в рамках
загальної і лінгвістичної теорії реклами (У. Аренс, К. Бове, X. Кафтанджиєв, Г. Ніколайшвілі, В. Полукаров та ін.).
Актуальність статті полягає у тому, що на сьогодні немає напрацювань щодо вивчення засобів інтимізації у рекламному дискурсі і створення системності одиниць “інтимізаційного поля”, хоча ця тема містить широке коло питань для досліджень.
Метою даної статті є аналіз відомих підходів до польових теорій у лінгвістиці і на
основі попередньо проведеного аналізу засобів інтимізації рекламних дискурсів двох
лінгвокультур, формулювання складових частини “інтимізаційного поля” рекламних повідомлень і принципу їхнього взаємозв’язку.
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Відтак, існує не одне визначення поняття “поля”. Г. Щур визначив наступні найбільш поширені словосполучення із компонентом “поле”: Beduetungsfeld, Begriffeld,
gramatisches Feld, Modalfeld, функціонально-семантичне поле, морфемні поля, фонемні
поля, семантичні поля, поля множинності, мікропіле майбутнього, потенційно-ірреальне
мікропіле, квазі поле, трансформаційне поле і багато інших біля 100 типів полів [1: 21].
Поруч із проблемою визначення поля існує проблема визначення його властивостей.
З точки зору когнітивної лінгвістики (С. Жаботинська) основними властивостями поля є:
1) просторовий характер; 2) наявність базових фреймових відношень предметності, акціональності, посесивності, таксономії і комперативності між вузлами фреймової сітки, до
яких відносяться: предмет (агент, пацієнс, об’єкт, інструмент, реципієнт, ціль, причина,
результат, бенефіціант…); 3) здатність сітки «наводити поверх себе домени – зв’язні області концептуалізації, смислові «точки», які виникають у фреймовій сітці в залежності від
виду концептосфери, що осмислюється людиною; 4) значення слова отримує визначеність,
виходячи не із значення протилежних йому лексем, а з його участі у формуванні одного із
базових фреймів і домена, а також виходячи із його наповненості вузлами сітки [3].
Ю. Караулов також приділяв увагу властивостям семантичного поля. Всі існуючі до
1976 р. визначення він поділяв за такими принципами: 1) визначення поля як “одиниці”
лексико-семантичної системи; 2) визначення за властивостями; 3) визначення за принципами внутрішньої організації [4]. На основі проведеного аналізу можна твердити, що інтимізаційне поле рекламного дискурсу визначається в основному за другим принципом
з включенням лексико-семантичних одиниць, оскільки його властивості зводяться до наступних: підвищення ступеня особистого залучення, підсилення прагматичної направленості рекламного дискурсу, визначення меж цільової аудиторії, забезпечення емотивної
характеристики рекламного дискурсу, формування інтертекстуального шару рекламного
повідомлення. Ще однією властивістю інтимізаційного поля, яка підтверджує, що даний
феномен є полем – концептуальна подібність складових поля, яка зосереджена навколо
центрального поняття “свій”. Принцип “центр – периферія” коріниться в мовознавчій традиції здавна: концепція В. Виноградова, Г. Щура [1]. Отже, в центрі інтимізаіцйного поля
– поняття ”свій”, а діаметрально протилежне значення, яке міститься за межами поля –
“чужий”. Тобто інтимізаційне поле має антропоцентричний характер. У цетрі поля – “я”
адресата і все “своє”, що з ним пов’язане, у зв’язку з чим субполя переплітаються, накладаютсья одне на одне. Інтимізаційне поле рекламного повідомлення має не семасіологічну,
а ономасіологічну природу, тобто важливим для його складових є зміст, який співвідноситься із поняттям “свій”. Л. Вейсгербер розглядав поле як систему, законом якої є органічне виокремлення з цілого [1]. Цей підхід дає можливість показати, що “інтимізаіцйне поле”
– це система, яка допомагає, за умови наявності знань про адресата, знайти і використати ті
засоби, які будуватимуть ефективне інтимізаційне поле рекламного повідомлення.
Структура “інтимізаційного поля” рекламного дискурсу є доволі складною і багаторівневою. Таке явище спричинене перш за все тим, що рекламне повідомлення має багатоликого адресата. У зв’зку з цим лексико-семантична наповненість “інтимізаційного
поля” має досить широкий спектр.
З розвитком когнітивної лінгвістики теорія поля включає в себе нові ментальні репрезентації, що перетворили її на концептосферу. За І. Іпсеном поле – це сукупність
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слів, які мають спільне значення [1: 22]. Тому основою для виокремлення інтимізаційного поля рекламного дискурсу стала типологія засобів інтимізації (мовний рівень:1)
лексичний: емотивна лексика (слова-афекти), слова-символи, слова-іміджі, власні імена, слова іншомовного походження, топоніми, вставні слова; 2) морфологічний: часові
форми дієслова, особові та присвійні займенники, суфікси (укрраїнська мова) і усічення
(англійська мова), прикметники із відповідним показником суплетивності, форми дієслів, числівники, рідко – вигуки; 3) синтаксичний: звертання, риторичні запитання, повтори, позиційна близькість лексичних одиниць, еліптичні, парцельовані, сегментовані
конструкції; 4) стилістичний: сленг, гумор, агресія, пародія, персоніфікація, метонімія, синекдоха; 5) фонетичний: (використання дитячого мовлення, пізнаваних мелодій). Позамовний рівень: малюнки, кольори, графічні зображення, шрифти, фотографії,
символи, розташування тощо) [5]. До інтимізаційного поля входять лінгвальні і екстралінгвальні компоненти, об’єднані близькістю до поняття “свій”, тобто всі інтимізаційні
засоби можна об’єднати за однією ознакою, яка має різні форми вираження – як лінгвальні, так і екстралінгвальні. Визначивши найосновніші мікрополя, яких можна виділити 5
(“я”, “моя сім’я”, “моя робота” (колеги, друзі, навчання), “місце існування” (місто, село,
країна, навколишнє середовище), “моє здоров’я” (їжа, ліки, одяг), їх було у подальшому розподілено залежно від рівня експліцитності компоненті “свій” в “інтимізаційному”
полі рекламного дискурсу.
Семантичні зв’язки між словами поля можуть носити найрізноманітніший характер
(синонімічні, антонімічні). Інтимізаційне поле включає слова, що належать до різних
частин мови і зв’язані між собою як семантичними, так і морфологічними (словотворчими), синтаксичними, стилістичними і фонетичними зв’язками; тобто можемо сказати,
що таке поле є розгорнутим семантичним полем (за аналогією із розгорнутим полем
Л. Вейсберга та ін., який розгорнутим семантичним полем називав поле, до якого належать різні частини мови і зв’язані між собою як семантичними, так і словотворчими
зв’язками) [6]. Окрім того, “інтимізаційне поле” є частково асоціативним (Ш. Балі та ін.),
тобто до нього може належати нескінченна кількість слів, які виражають поняття “свій”,
“близький”, “зрозумілий”, залежно від адресата.
Отже, засоби інтимізації утворюють цілісну систему, до якої входять різні за структурою складові, між якими існують складні зв’язки. Проведене дослідження дозволило
поглибити вивчення засобів інтимізації в рекламному дискурсі, що, однак залишає місце
для подальшого дослідження засобів інтимізації як системного утворення.
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Роль новых средств массовой коммуникации
в изучении медийного ландшафта СОВРЕМЕННОЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(на примере сервиса микроблоггинга Твиттер)
Засоби масової комунікації (ЗМК) є одним з головних об'єктів вивчення в контексті
міжкультурної комунікації. У даній статті на прикладі конкретної країни (Великобританії) та представника нових ЗМК (сервіс мікроблогінгу Твіттер) вивчається широке коло питань, починаючи від загальних питань формування новинної картини світу,
оновленої функції фігури журналіста, до конкретних прикладів використання порівняно
нової соціальної платформи в газетах і на найбільших телеканалах.
Ключові слова: Твіттер, соціальні медіа, Великобританія, телебачення, преса, журналістика
Cредства массовой коммуникации (СМК) являются одним из главных объектов изучения
в контексте межкультурной коммуникации. В данной статье на примере конкретной страны (Великобритании) и представителя новых СМК (сервис микроблоггинга Твиттер) изучается широкий круг вопросов, начиная от общих вопросов формирования новостной картины
мира, обновленной функции фигуры журналиста, до конкретных примеров использования
сравнительно новой социальной платформы в газетах и на крупнейших телеканалах.
Ключевые слова: Твиттер, социальные медиа, Великобритания, телевидение, пресса, журналистика
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Communication media are one of the major objects of research in the context of intercultural
communication. By the example of a specific country (Great Britain) and a representative of the
“new age” communication media (Twitter), the present article studies a wide range of issues,
from the shaping of the world view via news channels and the revised role of journalists, to the
concrete examples of the use of a fairly young communications system in press and on TV.
Key words: Twitter, social media, Great Britain, television, press, journalism
Не вызывает сомнений, что в контексте современной межкультурной коммуникации
необходимо обладать знаниями о различных сторонах жизни того или иного региона. В
связи с этим, средства массовой коммуникации (СМК) являются одним из важнейших
объектов изучения в контексте межкультурной коммуникации.
Развитие технологий сделало возможным появление нового типа СМК – социальных
медиа. Заметный рост социальных медиа за последние годы оказал огромное влияние и
на общественное сознание, и на модель распространения информации как в мире, так и
внутри отдельно взятого социума. В связи с этим в научный оборот постепенно было
введено понятие «consumer generated media», или «информация, созданная пользователями». Данный термин описывает важнейшую часть революционных изменений в медиасфере. Тексты, написанные не журналистами, а теми, кто не принимает непосредственного участия в создании массового информационного продукта, стали полноценной частью
информационной картины мира.
По мнению медиаэксперта Питера Блэкшоу, который и вывел этот термин, социальные
медиа вывели мир медиа на новый уровень развития в целом и являются «самыми быстрорастущими медиаресурсами, которые создаются и распространяются своими создателями.
Поэтому им доверяют. Они являются долгосрочными источниками влияния» [1].
Социальные медиа зачастую опережают традиционные в скорости передачи информации. На примере того, насколько быстрее новости о беспорядках в Египте распространялись по каналам социальных медиа, исследователи из Кэмбриджа и университета
Макса Планка вывели новую формулу: «Срочные новости больше приходят не молниями информагентств, а твитами» [2].
Именно поэтому полномасштабное изучение медийного ландшафта региона уже не
представляется возможным без уделения должного внимания влиянию социальных медиа.
Одним из самых успешных представителей социальных медиа на мировой информационной арене является первый в мире сервис микроблоггинга Твиттер (англ. Twitter).
Данная платформа позволяет пользователям отправлять сообщения (твиты) длиной не
более 140 знаков. Пользователи – как частные лица, так и медийные корпорации – могут
отправлять свои сообщения и подписываться на чужие обновления, таким образом формируя новостную ленту в соответствии с собственными интересами.
Журнал TIME назвал Твиттер не только новой стадией развития связей между людьми,
но и «важным изобретением, сменившим парадигму общения, как в свое время это сделало
изобретение азбуки Морзе, телефона, радио, телевидения и персонального компьютера». [3]
Исследователь Тим О`Рейли называет Твиттер «потрясающим инструментом исследования сознания масс, который позволяет следить за тем, что волнует мировое сообщество» [4; 48].
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Целью данного исследования является выявление изменений в медийном ландшафте
Великобритании с ростом влияния социальных медиа, а именно - Твиттера. Для достижения цели нам предстоит рассмотреть, как под влиянием Твиттера изменились роль и
функции Британских журналистов, определить степень и качество взаимодействия Твиттера и Британского телевидения, а также степень и качество взаимодействия Твиттера и
Британской прессы.
Условия современности поставили традиционные медиа в трудную ситуацию. Как
написал в одной из своих научных статей доктор социологических наук, профессор и
член Союза журналистов Феликс Шарков, «наступил конец эры классических массмедиа. <…> Это связано с тем, что масса перестала ныне безмолвствовать. СМИ во
многом уже «перестают заказывать музыку аудитории» [5].
С появлением Твиттера устои Британской журналистики пошатнулись. Появился новый источник новостей – социальные медиа, производящие информацию иного качества
и характера по сравнению с информационными агентствами, на чью информацию и принято было ссылаться как на первоисточник.
Стоит отметить, что одним из первых ощутимых изменений в Британской медийной
среде стала трансформация роли журналиста. Много нареканий вызвала перспектива
того, что выстраивание персонализированных отношений с читателями в Твиттере негативно повлияет на объективность суждений журналиста.
Переосмыслению подверглось будущее профессии журналиста. В данной связи показательной можно считать обновленную стратегию британской медиакорпорации «БиБи-Си», где акцент начали делать на персонализацию журналистов. Медиакорпорация
пытается внедрить модель «предпринимательской журналистики», когда журналист активно работает над популяризацией своего имени и своего социального профиля. Таким
образом, «если выбирать между двумя кандидатами в корреспонденты – с опытом и без
аккаунтов в социальных медиа и без опыта, но с приличным списком читателей – выберут, однозначно, второго: журналиста-блоггера» [6].
Твиттер стал рабочим инструментом Британских журналистов: в 2011 году треть
журналистов Британии стали использовать этот сервис в профессиональных целях.
В пользу данного утверждения свидетельствует исследование, проведенное службой
BroadgateMainland. Были опрошены 100 видных финансовых и бизнес-журналистов,
при узкопрофильной деятельности которых активное использование социальных медиа
не является необходимым. Однако главным открытием стало процентное подтверждение того, что большинство (81 %) редакторов и корреспондентов даже в такой узкой
и специфической области журналистики «поддерживают связь со своими читателями
через социальные медиа» [7].
Показательно, что 2011 году Твиттер был признан официальным новостным каналом, за которым обязана следить информационная служба BBC Monitoring.
Под влиянием Твиттера более интерактивным стало Британское телевидение. Рассмотрим несколько примеров, подтверждающих данную гипотезу.
В передаче “LiveSurgery” канала Channel 4 транслировались видеозаписи хирургических операций, при этом создатели программы в качестве эксперимента вывели на экран
окно Твиттера. Таким образом, пользователи в прямом эфире могли обсуждать проис300

ходящее и задавать вопросы, на самые интересные из которых в прямом эфире отвечали
хирурги: фактически зрители решали, в каком ключе должно развиваться шоу [8].
Широкое распространение получило использование Твиттера в качестве нового инструмента мониторинга. Раньше создатели телевизионных проектов ориентировались на
так называемый “эффект кулера для воды” (англ. Watercooler effect): показателем успеха
считалось, если программа или сериал начинали обсуждаться в офисах, барах или в домах. Теперь «эффект кулера для воды» был заменен дискуссиями в другой медийной
плоскости – Твиттере, так как об успехе сериала стало гораздо легче и судить по упоминаниям и хэштегам.
Саймон Нельсон, бывший глава службы BBCVision, уверен, что Твиттер влияет на
программную политику телеканалов: «Если Твиттер полон упреков или, наоборот, похвалы относительно проекта, это определенно является важным фактором на редакционных встречах высшего уровня» [9].
В сфере взаимодействия Твиттера и телевизионных каналов можно выделить несколько основных процессов: реконструкцию системы мониторинга общественного
мнения касательно телевизионных проектов, значительно большее вовлечение аудитории в сами телепроекты, а также качественно новая возможность аудитории влиять на
редакционную политику каналов и непосредственно разработку телепроектов.
Первым представителем медиа, чутко уловившим изменения, произошедшие с пришествием Твиттера, стала во многом определяющая курс развития медиа в Великобритании компания «Би-Би-Си». В 2009 году корпорация первой ввела должность «Редактор
социальных медиа». В его обязанности входит сбор новостей, а также видео- и аудиоконтента в социальных медиа, чтобы «повысить уровень журналистики на «Би-Би-Си»
[10]. Таким образом, корпорация «Би-Би-Си» косвенно признала, что информационный
поток теперь исходит не только от традиционных СМИ, но и все в большей степени от
социальных медиа.
Используя Твиттер, «Би-Би-Си» позволила пользователям не только подписываться на
новости, быть в курсе последних событий, но и дополнять материалы сайтов своими комментариями и сторонними материалами. Таким образом, из «Би-Би-Си» получилась платформа,
где, благодаря социальным медиа, информация движется в трех направлениях: от источника
к пользователям, от пользователей к источнику и от пользователей к пользователям.
О Твиттере как о новостном первоисточнике в статье «Why is social media still news»
пишет постоянная колумнистка The Telegraph Эмма Барнетт (Emma Barnett): «Критикам
и информационным каналам давно уже пора перестать удивляться масштабам использования Твиттера, когда происходят события мирового значения. Для этого Твиттер и был
создан» [11].
Твиттер привнес значительные изменения в Британскую прессу. Было выявлено, что
он способен изменить ныне плачевное положение региональной прессы, которая в период
экономической рецессии все с меньшей эффективностью борется за аудиторию в сравнении с общенациональными газетами. Отслеживая с помощью сервиса микроблоггинга интересы и нужды местного, локального сообщества, журналисты могут гораздо более чутко
реагировать на самые актуальные темы и тем самым составлять достойную конкуренцию
общенациональным газетам, где региональным темам места зачастую не находится.
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Изменения в Британской прессе мы рассмотрим на примере двух самых авторитетных представителей либеральной британской прессы - TheTelegraph и TheGuardian.
The Telegraph и The Guardian выбрали разные стратегии применении Твиттера. Первыми использовать Твиттер решилась редакция The Telegraph, запустив экспериментальный проект. В течение суток на главной странице сайта транслировалась живое Твиттеробсуждение бюджета на грядущий год. Эксперимент, однако, не удался: оставленные
без всякого контроля пользователи рассуждали совсем не о бюджете, пользуясь тем, что
их сообщения выводятся на главную страницу одной из самых читаемых газет страны.
Провал этой идеи показал, что полное отсутствие модерации новостного потока из социальных медиа приводит лишь к неорганизованному хаосу.
The Guardian пошли по другому пути, не передавая все рычаги управления газетой в
руки «гражданских журналистов» из Твиттера, отдав предпочтение сотрудничеству журналистов и пользователей Твиттера.
В рамках проекта «TwiTrip tour of the country», журналист газеты The Telegraph отправлялся по редакционному заданию в один из городов Британии и проводил день, ориентируясь только на твиты, приходящие ему от читателей. Они определяли, что именно он
будет делать: они могут советовать ему музыку, которую стоит послушать в дороге, лучшие места города, о которых знает не каждый даже местный житель. После этого репортер
делится впечатлениями в своих статьях, публикуемых на сайте The Guardian [14].
Таким образом, был разработан уникальный формат культурно обогащающего
сериала-путешествия, на развитие которого могут повлиять читатели с помощью Твиттера. Отметим также, что в этом проекте проявляется новая формация журналиста –
журналиста-блоггера.
Анализ изменений в сфере британских медиа выявил основные тренды, которымподверженамедийнаясредаВеликобританииподвлияниемТвиттеранасовременномэтапе.Главноеееизменение – расширение информационного потока, который начал «подпитываться»
в социальных медиа. Твиттер – это не только обилие информационных поводов, которые
можно отслеживать в режиме реального времени; это бесконечное разнообразие взглядов,
оценок и суждений относительно событий, происходящих в любой точке мира.
Новые трактовки приобрело понятие «журналист»: сегодня он должен быть активным
пользователем социальных медиа. Это позволяет повысить эффективность мониторинга новостей, налаживать профессиональную коммуникацию с коллегами-журналистами, реагировать на общественное мнение и, наконец, создавать и развивать свой публичный профиль.
С началом использования Твиттера телевидение стало более интерактивным: что
особенно важно, зрители теперь могут посредством сервиса микроблоггинга влиять на
формирование эфирной сетки телеканалов. Твиттер сыграл особую роль в формировании информационного наполнения сайтов самых читаемых в Великобритании газет.
Появились привлекающие новую аудиторию проекты, созданные на базе Твиттера и
формирующие свежий облик газеты.
Совокупное использование Твиттера и традиционных медиа можно называть взаимодополняющим и плодотворным и отметить, что Твиттер вывел медийную среду британского
общества на новый уровень – уровень, на котором читатель становится непосредственным
активным участником этой среды. На основе сделанных нами выводов можно утверждать,
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что изолированное изучение медийного ландшафта региона решительно невозможно без
учета изменений, происходящих под влиянием социальных медиа в XXI веке.
ЛИТЕРАТУРА
1. Peter Blackshaw. The Pocket Guide to Consumer-Generated Media // Интернет-журналa
ClickZ [www.clikz.com]. [2005]. URL: http://www.clickz.com/showPage.html?page
3515576
2. JisunAn et al. Media landscape in Twitter: A world of new conventions and political
diversity // University of Cambridge. URL: http://www.cl.cam.ac.uk/~jac22/out/twitterdiverse.pdf
3. Steven Johnson. How Twitter Will Change the Way We Live // Интернет-версия
журнала Time [www.time.com]. URL: http://www.time.com/time/magazine/
article/0,9171,1902818,00.html
4. Tim O`Reilly, Sarah Milstein. The Twitter Book. O’Reilly Media, 2009. P. 48
5. Шарков Ф. «Конец эры классических масс-медиа» // Интернет-портал PlanetaSMI.
URL: http://www.planetasmi.ru/blogi/comments/3550.html
6. Kevin Anderson. media140: Twitter and local news// Интернет-версия газеты The
Guardian. URL: http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/may/21/twitter-blogging
7. Roy Greenslade. Journalists foster online communities// Интернет-версия газеты The
Guardian. URL: http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2011/jul/21/digital-media-marketingandpr
8. Jemima Kiss. Channel 4 uses Twitter at the cutting edge of live surgery // Интернетверсия газеты The Guardian. URL: http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/may/26/
channel4-twitter
9. Kate Bulkley. The impact of Twitter on TV shows // Интернет-версия газеты The
Guardian. URL: http://www.guardian.co.uk/film/2011/jun/06/twitter-facebook-television-shows
10. Mercedes Bunz. What will the BBC's new social media editor do? // Интернет-версия
газеты The Guardian. URL: http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/nov/19/bbcsocial-media-editor-alex-gubbay
11. Emma Barnett. Why is social media still news?// Интернет-версия газеты The Telegraph. URL: http://www.telegraph.co.uk/technology/social-media/8496076/Why-is-social-media-still-news.html (дата обращения: 17.04.2013)
12. Benji Lanyado. LIVE: TwiTrip to Liverpool // Интернет-версия газеты The Guardian.
URL: http://www.guardian.co.uk/travel/2010/nov/29/twitrip-liverpool-twitter

303

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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ДУМКИ ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО ПРО ХУДОЖНЮ МОВУ
І МОВУ ПРОЗИ ЮЛІЇ БУЛАХОВСЬКОЇ
Автор аналізує стиль нової прози Юлії Булаховської, виділяючи комунікативну ситуацію як складову частину художнього світу цієї прози та інтерпретуючи її з точки зору
концепції мовної інтимізації Л.А. Булаховського.
Ключові слова: Л.А. Булаховський, Ю.Л. Булаховська, художня проза, ситуація спілкування, інтимізація, субʼєкт нарації.
Автор рассматривает язык и стиль новой прозы Юлии Булаховской, выделяя коммуникативную ситуацию как составной элемент художественного мира этой прозы и
интерпретируя ее в свете концепции языковой интимизаци Л.А. Булаховского.
Ключевые слова: Л.А. Булаховський Ю.Л. Булаховская, художественная проза, ситуация общения, интимизация, повествователь.
The author investigates the language and style of Julia Bulaxovs’ka’s new prose, finding
communicative situation to be a crucial element of her fiction’s inner world and interpreting
this situation in terms of L.А. Bulaxovski’s theory of linguistic intimization.
Key words: L.А. Bulaxov’ski, J.L. Bulaxovs’ka, fiction, communicative situation, intimization, narrator.
У цій розвідці її автор продовжує тему, порушену в його попередній праці, теж опублікованій на сторінках періодичного видання «Мова і культура». Цією темою є погляд
на мовно-стилістичні особливості художньої прози літературознавця і письменниці Юлії
Леонідівни Булаховської через призму деяких ідей та думок її батька, видатного лінгвіста Леоніда Арсеновича Булаховського, котрі стосуються стилістики і поетики художньої
мови. Нагадємо, що в попередній роботі, присвяченій мові й стилю прозаїчних творів
Юлії Булаховської [1], об’єктом наших філологічних спостережень був її прозаїчний
текст із автобіографічним підґрунтям, повість “Находки в урочище Ф.”, а в ній – займенникові й ономастичні одиниці, у той чи інший спосіб пов’язані з формуванням образів двох головних персонажів, один із яких співвідносився з авторкою. Ми спробували
тоді показати, що «шифрування» відношень між об’єктами художнього, «оповіданого»,
й реального світів, понадто ж подвійні «маски», під якими у тексті твору виступають
прототипи двох його героїнь, – усе це служить як засіб естетично-інтимізуючої гри з
читачем. Побудову художнього дискурсу на таких ігрових засадах ми спробували проаналізувати тоді, використовуючи концепцію мовної (прономінальної та апострофічної)
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інтимізації Л.А. Булаховського [2]. Цю гру в зазначеному творі Ю.Л. Булаховської можна
порівняти з тією, засобом якої є карнавальна маска, котра водночас і приховує ідентичність того, хто її вдягнув, і водночас спонукає, ба навіть спокушає розкрити цю ідентичність. І в аналізованому творі ми мали ситуацію, коли художній світ твору й окремі його
складники цілеспрямовано ототожнюються авторкою зі своїми реальними відповідниками, а водночас ця їхня тотожність приховується і в цей спосіб ніби заперечується. Саме
така ситуація і є характерною для гри, коли людина щось ніби реально робить і ніби це
тільки удає, коли знакова поведінка індивіда є і чимось «справжнім», і в той самий час
«несправжнім», і взагалі це розрізнення справжнього і несправжнього, фіктивного, істинного й хибного стає чимсь неістотним. Додамо, що ігровий характер є взагалі, засаднично притаманним мистецтву й літературі (див., зокрема, [3], особливо розділ «Текст і
система. Системне й позасистемне у художньому тексті»), і тим більше це є властивим
постмодернізму як сучасній культурно-стильовій формації, у рамках якої предметом гри
стає і саме мистецтво, його тексти і твори, що робить цю мистецьку гру подвійною.
У нинішній розвідці нашим об’єктом є мовні засоби й шляхи формування категорії
внутрішньотекстуального суб’єкта викладу у прозі Юлії Булаховської; нагадаємо, що цей
суб’єкт характеризується властивою йому точкою зору на оповідане, а також і способом,
у який він реалізує функцію викладу (докладніше про цю категорію див. [4: 199-217]).
Інакше кажучи, внутрішній субʼєкт прозаїчного дискурсу і мовні засоби його маніфестування входять у коло тих явищ, що їх, застосовуючи окреслення Булаховського, можна
окреслити як засоби мовної інтимізації, завданням якої є зближення субʼєкта дискурсу,
його адресатів і предмета повідомлення. Така інтимізація становить конститутивну рису
будь-якого дискурсу, відіграючи у художньому, зокрема прозаїчному дискурсивному різновиді особливо важливу роль [1:371-372].
У більшості детективних оповідань Булаховської наратив має «реальні», правдоподібні риси, реалізуючись через ситуацію внутрішньотекстуальної комунікації в рамках
бесіди більш-менш постійних персонажів-оповідачів, які зазвичай збираються саме для
такого спілкування за чаєм і кавою з тортом (часом і з чимось міцнішим) у господині –
головної героїні, співвідносної з авторкою. Усі ці персонажі є оповідачами, а принагідно
й учасниками та/чи коментаторами оповіданого, натомість роль загальнотекстуального,
«глобального» суб’єкта наративу і, відповідно, його характеризація наближаються до
граничного мінімуму.
Звісно, такий спосіб побудови літературного тексту є цілком звичним, пор., приміром, «Декамерон» Дж. Бокаччо чи, mutatis���������������������������������������������
����������������������������������������������������
mutandis������������������������������������
��������������������������������������������
, т. зв. роман-шкатулку (тут прикладом може служити «Рукопис, знайдений в Сарагосі» Яна Потоцького). Але у Юлії Булаховської ми тут зустрічаємо елементи художньої гри, причому, можна сказати, такої, яка
не є розрахованою на «загального», пересічного читача. Річ у тому, що, знаючи оточення
Юлії Леонідівни Булаховської, можна зіставити імена учасників застільних бесід (а вони
мають повну форму, тобто ім’я, по-батькові і прізвище, але інколи часом це прізвище
представлене лише початковою літерою) з іменами тих чи інших реальних осіб, які до
цього оточення входять. Щоправда, ці фіктивні (чи, якщо завгодно, фікційні – створені в
характері художньої фікції) імена часом відрізняються від своїх реальних відповідників;
водночас, наскільки можна судити, ці зміни є теж реально (не довільно) вмотивованими.
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Можна припустити, що так само вмотивованим є й ім’я внутрішньотекстуального alter
ego авторки (Галина Михайловна Сарнацкая). У кожному разі ці більш чи менш «замасковані» імена для «втаємничених» є цілком прозорими у плані своєї позахудожніх
корелятів. Крім того, слід додати, що персонажі – носії цих імен володіють і деякими
рисами своїх реальних прототипів.
На цьому подібність закінчується, оскільки вони, як і їхні застільні розмови, передусім становлять художню фікцію. Однак усе це представляється авторкою – саме завдяки
власне такому способу представлення – як щось, можливо, і реальне (звісно, із погляду
читача, який не володіє потрібною інформацією в повному обсязі). Отже, й у даному
випадку ми маємо художньо-літературну гру авторки зі своїми читачами стосовно «правдивості» тієї дійсності, яку вона, авторка, чи то відтворює, чи то творить.
Однак коло оповідачів із притаманним їм «голосом» і перспективою бачення світу
не обмежується «людськими» персонажами. У це коло входять також і тварини (до яких
авторка змалку ставиться з великою симпатією), а також і рослини та явища природи;
пор., приміром, цикл оповідань-скарг, який включає «Жалобы дерева», «Жалобы» розы»,
«Жалобы ветра», «Жалобы тумана», «Жалобы дождя» и «Жалобы снега» (збірка «Стихи и
«зимние» рассказы в дружеском кругу, в. 2). Характерним для поетики цих творів є образ
«іншого» – як оповідача, котрого не слухають, не розуміють і взагалі не люблять, і, отже,
самотнього, пор.: Кто будет слушать жалобы дерева – дерева клена…? Да никто; Вот
всем кажется, что я [троянда. – С. Є.] – безмерно счастлива! Еще бы!; Никакой свободы!
Поймите меня – никакой свободы! Я [вітер. – С. Є.] должен куда-то лететь; Казалось
бы, мои требования – невелики: никого не трогать, а просто оседать на все вокруг. Так и
им (людям, их лошадям, их коровам и овцам, и их машинам) я – туман, оказывается, мешаю…; Я [дощ. – С. Є.] не знаю, откровенно говоря, кто и когда бывает мною доволен?
У цьому ж зв’язку можна згадати і цикл «Из дневников птиц» (цими птахами є місцева ґава, сорока, молодий горобець, дві голубині сім’ї і молода ластівка, див. збірки
«Беседы в дружеском кругу» и «Из дневников птиц», пор. також і оповідання «Із щоденника однієї Кульбаби» зі збірки «Кто их убил на самом деле?»). Незважаючи на зазначену
в заголовках приналежність цих текстів до жанру щоденникових записів, тексти мають
виразний характер спрямованої до когось оповіді про себе. Про «чинник адресата» у
формуванні структури цих текстів свідчать, серед іншого, такі деталі, як питання до самого себе, що його анімалістичний оповідач ставить, займаючи позицію слухача: Вы
спросите меня [горобця. – С. Є.]: угрожает ли что-нибудь в принципе воробьям? Да,
угрожает; пор. також інші звертання до читачів, зовсім не характерні для щоденника:
Открою вам два секрета о нас: может быть, вы этого и не знаете?; Кроме того, учтите, – я [сорока. – С. Є.]: – птица общественная…
Звісно, цей прийом побудови художнього наративу теж добре відомий у світовій літературі, пор., приміром, «Подорожні записки зайця» Є. Гребінки чи «Погляди на життя
кота Мурра» Е.Т.А. Гоффманна. Водночас між ними є й певна досить істотна різниця:
у названих творах (як, скажімо, і в «Собачому серці» М.О. Булгакова) «анімалістична»
точка зору із властивим такій точці зору ефектом «роблення дивним» (рос. остранение у
розумінні В.Б. Шкловського) є підпорядкованою завданню зображення передовсім саме
«людського» у картині дійсності, натомість Булаховську цікавить прочитана з точки зору
«людської» лінгвоконцептуалізації власне «позалюдська» реальність.
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В останніх збірках Юлії Леонідівни коло її внутрішніх (художніх) оповідачів розширюється за рахунок іще більш незвичних персонажів (див. збірки «Криминальные
истории и стихи от Дамы Пик» та «Более чем странные рассказы и стихи от Дамы Пик»).
Одним із них є Дама Пік – образ з рисами, зумовленими традиційною негативно маркованою семантикою відповідної карти як засобу ворожіння [5]. У художній світ першої
зі загаданих збірок згаданий образ входить через посередництво книжки «Кримінальні
історії і вірші від Дами Пік»: цю книжку один із завсідників чаювань у Галини Михайлівни Сарнацької, юрист Т., купив на книжному розвалі на Петрівці і приніс із собою на
традиційну зустріч. Цікаво, однак, що ця назва, яка належить об’єктові, належному до
художнього світу твору, є водночас і назвою самого цього твору. За словами правника Т.,
він не розуміє, чи Дама Пік є псевдонімом автора, чи вона є просто центральною фігурою й «натхненницею» оповідань; натомість на обкладинці «реальної» книжки стоїть
ім’я її реальної авторки. Так або інакше, тотожність назв «справжньої» і «фіктивної» (чи,
якщо завгодно, «фікційної») книжок створює ефект, подібний до відображення предмета
у двох поставлених одне проти іншого люстр, в яких взаємні віддзеркалення з обох боків простягаються у безмежність і, зливаючись, зникають у ній. Тут теж маємо подібне
взаємне відбиття, з тією істотною різницею, що його наслідком є розмивання меж між
реаліями реального і вигаданого світів: у книжці говориться про вигадану книжку з тією
ж назвою, і виходить так, що це водночас і дві різні книжки, і ніби одна й та ж. Інакше
кажучи, і тут об’єктом художньої гри авторки з читачем стають відношення між художньою вигадкою і справжньою дійсністю, причому об’єктом гри стає художній твір у його
матеріальному втіленні і з властивим йому змістом.
Але ще більш незвичними є персонажі з інших оповідань цієї ж збірки. Як видно з
назв цих текстів, цими персонажами є, крім тварин і рослин, є артефакти, предмети, створені людською діяльністю, пор. назви відповідних творів «З оповідань старого дерева на
галявині закинутого лісу», «Думки різних вагонів», «Із оповідань папуги-самовидця»,
«Думки мумій фараонів», «Визнання циркових Ведмедя і Лева», «Зі спостережень двох
різних вікон», «Скарги даху висотного будинку» і, нарешті, «Думки прапору захопленого
піратами корабля». Таке формування фігури оповідача подається в тексті як розвиток
Сарнацькою ідеї, що була закладена у книжці правника Т.: Сарнацька пропонує, щоб
оповідання її приятелів було «персоніфіковано» таким чином, що розповідь йтиме від
когось іншого, аніж оповідач, і це надаватиме їй своєрідне, неповторне забарвлення; і
після цього учасники чаювань (чи кавувань) приносять на чергову зустріч книжечки з
відповідними текстами. У них ідеться про увиразнення саме людського аспекту оповіданого через зображення його з несподіваного боку і з «нелогічної» точки зору, через що
стає видним саме те, на що люди не звертають уваги.
Переконливість такого прийому у випадку «нелюдських» персонажів, очевидно, ґрунтується не лише на міфологічному (як в архаїчному, але й у панхронічному сенсі цього слова) сприйнятті, як обдарованих мовою й розумом, живих істот, а також і предметів, у
тому числі і створених людиною, зокрема на сприйнятті останніх як живих і одухотворених. Тут водночас важить і те «сентиментальне» ставлення до речі, про яке писав В. М.
Топоров у своїй розвідці про образ Плюшкіна у Гоголя; нагадаємо, що, згідно з Топоровим,
таке ставлення виникає лише тоді, коли людина усвідомлює, що власне «речовий» рівень
не вичерпує сутності речі і що вона є включеною ще й у сферу духовного [6: 29]. У даному
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зв’язку видатний філолог пригадував і властивий російській літературі погляд на річ,
коли в ній водночас цінується і її суто утилітарна користь, і усвідомлюється душевна
прив’язаність до неї; у контексті цих міркувань природною є й згадка про літературні
твори, тематично присвячені саме речам (пор. «Історію двох калош» В.О. Соллогуба чи
«Пригоди синьої асигнації» того ж Є. Гребінки, де п’ятикарбованцева купюра є водночас і героєм, що обʼєднує весь сюжет, і «внутрішньотекстуальним» оповідачем-свідком
оповіданого), а також і засадничі для таких творів інтуїції їхніх авторів про життя
«неживих» і смерть «безсмертних» речей [там само, 30-32, 99-100] (у плані подібних
відчувань щодо включених в особисту сферу «дружніх» і «ворожих» артефактів, а також щодо налаштованості на відповідну естетику і поетику «життєвого тексту»
пор. уривок із листування М.А.Булгакова : Итак, дорогой друг, чем закусывать, спрашиваете Вы? Ветчиной. Но этого мало. Закусывать надо в сумерки, на старом потертом
диване, среди старых и верных верей. Собака должна сидеть на полу у стула, а трамваи
слышаться не должны. Сейчас шестой час утра, и вот они уже воют, из парка насходяться. Содрогается мое проклятое жилье.
Особливу роль у цьому плані відіграють назви речей повсякденного вжитку і споживання, а серед них ті, які є товаром – предметом продажу і купівлі, особливо – за радянських часів – якщо такий предмет стає важко доступним, причому не через його ціну, а
через його відсутність. У цьому плані заслуговує на увагу есе сучасного російського філософа і філолога Б.М. Парамонова «Бруякін продавав заготівки», а в цьому есе – згадки
про деякі суто «речові» пасажі з класичної та новітньої російської літератури (і також
критики) [7]. Спершу Парамонов згадує, що писав К.І. Чуковський про поему М.О. Некрасова «Дідусь», де описується заможне село Тарбагатай: «Вірші чудові, єдині в російській
поезії. Захоплення матеріальним достатком, багатою господарністю втілилося в них як
ніде (крім хіба що віршів Державіна). …В них є фламандське, рубенсівське» (Чуковський
додає, що рядок із цієї поеми «Сколько там, Саша, свиней!» М.С. Гумільов уважав найпоетичнішим у Некрасова). Потім Парамонов наводить великий уривок із Солженіцина,
щоправда, без вказівки на назву твору, але її легко встановити: це «Червоне колесо. Вузол
II. Жовтень Шістнадцятого» (фрагмент цього уривка і дав назву для есе:
В большом помещении лавки густо было от запахов, заманчивых для крестьянина, а
глаза разбегались. Бочки с дегтем, олифой, ящики с колесной мазью, мелом, известью, гляди не споткнись на полу о ящики с подковами и гвоздями всех размеров, у стен – коробки
со стеклом. Цепные весы с набором фунтовых гирь. Ободья, дуги. Расписная деревянная
посуда. На полках – ряды гончарной посуды из глины обыкновенной и белой, с цветной
поливой и без поливы, – корчаги, крынки, горшки, столовые чашки и хлебницы. Дальше
– эмалированные кастрюли, миски, чайники, кружки. Чугунки, сковородки, крытые жаровни. Перейди на другую сторону – бочки с селедкой и соленой рыбой, ящики с сушеной и
копченой воблой. На возвышении в три ступеньки (чтоб легче снимать к весам и в телегу)
– рогожные кули с солью, мешки с мукой, манкой, сахаром, и сахар в конических головах,
обернутых синей бумагой и шпагатом, – всех размеров от полной головы до осьмушки.
Там и пиленый сахар в коробочках, но его не берут, он тает легко. В откосных ящиках –
пряники, жамки, конфеты, леденцы, ирис, шоколадки в золотистой бумаги монетками в
«»рубль» и в «полтинник», пресованный изюм, финики, винные ягоды, сушеные сливы. (А
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летом – арбузы, дыни и виноград.) И другая бакалея. И папиросы – Шурымуры, дядя Костя и Козьма Крючков. Но больше всего любил Сатя торговать красным товаром – ситцем,
сатином, даже батистом и шелком. Этот товар занимал видные полки в его лавке. И полки
же были забиты драпом, плюшем, шевиотом. И сукном для штанов, пиджаков, костюмов.
И шалями шерстяными и пуховыми, оренбургскими и пензенскими. И головными платками, и разноцветными лентами. А еще на подставке строились валенки, чесанки, бурки,
черные, серые, белые, даже и с красной и зеленой вышивкой. И резиновые сверкающие
галоши, мужские и бабьи, полуглубокие и глубокие. Единственное чем Бруякин не торговал – кожаной обувью. Но продавал заготовки.
До цього можна додати, що в радянській літературі ця «поетика споживчих речей»
також зберігалася, особливо, як ми вже мали нагоду вказати [8; 9], у такому маргінальному з точки зору офіційного канону літератури жанрі, як пригодницький, утім, виступаючи тут часто у звʼязку із ідеологічно неприйнятними героями і ситуаціями, пор.:
Одного разу Неля повела його в «Кукушку», ресторан над Дніпром. Санько здивовано прислухався до її розмови з офіціантом: Неля замовляла найдорожчий коньяк, ікру,
заливну осетрину (В.Петльований. Красуня з «Веселої жаби»); Огромную, обитую никелем стойку почти сплошь покрывали стеклянные колпаки. Яркой зеленью манили взор
посетителя груды салата, заправленного белым, как сливки, провансалем. Огромные
ломти нежного лосося, подобно диковинному розовому маслу, были способны раздразнить аппетит самого сытого человека. Сверкали и переливались всеми цветами радуги,
маня своими ароматами, десятки маринадов.
Добрую половину стойки занимали блюда с пирогами. Тут были толстые, как подушки, пироги с воздушным бельм тестом, начиненным печенкой макрели, растертой на оливах; были и плоские польские мазурки – плотные и пряные от светящихся в них изумрудинцукатов. Едва ли даже среди завсегдатаев «Солнца Таити» был кто-нибудь, кто успел
перепробовать все сорта пирожков, громоздившихся на специальном возвышении из огнеупорного стекла, под которым всегда пламенели угли жаровни. Слоеные, тесто которых таяло во рту подобно снежинкам; песочные, заварные; кислые, сладкие, соленые; с вареньем,
грибами, рыбой, дичью, ливером и невесть еще с какой начинкой, – пирожки эти отвечали,
наверное, требованиям представителей любого уголка мира. А над всем – над салатами,
над маринадами, пирогами и сотней других лакомств, венчая их пурпуром своих панцирей,
господствовали тела омаров, крабов, лангустов, и рядом с яркими, как мессинское солнце,
лимонами чернели раковины устриц. На дальнем конце стойки, отведенном Бахусу, царил
рослый негр. Его звали Большой Джо. Его необычайно проворные руки то и дело открывали
и закрывали краны, источавшие жидкости всех мыслимых цветов и оттенков. За спиною
Джо, на полках высокого буфета, похожего на орган протестантского собора, стояли
ряды бутылок, бутылей и пузырьков. В них таинственно светились самые разнообразные
напитки, – все, что создала ненасытная изобретательность пьяниц и их алчных потворщиков, готовых ради наживы споить весь мир (Н.Шпанов. Война невидимок).
Така картина не могла не приваблювати радянського читача, подібно до опису бару в
романі Е.М.Ремарка «Три товариші», культовому для інтелігенції часів відлиги:
Коньяк лився золотавим струмом, джин виблискував аквамарином, а ром був, як саме
життя. Ми прикипіли до наших табуретів коло стойки, хлюпотіла музика, життя здава
лося таким прозорим і міцним, воно линуло в наші груди могутнім потоком…
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Це не значить, що позитивним, «правильним» персонажам були невідомі такі радощі життя; але, приміром, у повісті «Секретна зброя» Льва Овалова (Шаповалова) меню
учти, учасником якої є славозвісний потім в анекдотах майор Пронін, прочитується як
ідеологічно і патріотично витриманий «предметний текст»:
На столе стояли и пирог, и маринованные грибы из подмосковных лесов, и бутылка
шампанского, и запотевший графинчик с водкой.
І як тут не згадати, що неодмінним учасником «кавувань» у Галини Михайлівни
Сарнацької є, крім господині і гостей, також і «Київський» торт. Узагалі ж є вагомі
підстави припускати, що Ю.Л. Булаховській цілком притаманні таке ставлення і такі
інтуїції, що, зокрема, підтверджують і типові для неї «речові» назви оповідань (у тому
числі, і навіть передовсім, детективних), пор.: «Срібний портсигар із дорогою емаллю», «Каблучки з чорною емаллю і діамантом» (збірка, у якій вміщено це оповідання,
називається «“Чарівні” речі та Дещо про птахів і тварин»), «Мармурові гоголівські
фігурки» (до речі, образ цих фігурок–мармурових зображень гоголівських персонажів
цікавим чином перегукується із образом воскових статуеток, що його Розанов використав для характеристики властивого Гоголеві унікального способу формувати своїх
героїв; див. [10]), «Копилка», «Порцеляновий сервіз» і цикл «Годинники», «Червоний
абажур» та деякі інші. Показовим у цьому плані є й останнє оповідання зі збірки «Оповіді під час «польоту», де авторка, згадуючи про свою домівку в Феофанії та дім М. Т.
Рильського в Голосієвому, говорить, що, як їй увижається, ці два доми перешіптуються
між собою, згадуючи про своє минуле, і так само перемовляються у вітряні ночі Голосіївський та Феофаніївський ліси (пор. також, mutatis mutandis, і образ загадкового
вікна у башточці над сусіднім будинком, де завжди вночі горить світло і де зберігається живим й нетлінним, врятованим від небуття все те дороге і близьке, що Галина
Михайлівна Сарнацька втратила в житті, близькі їй люди, тварини, рослини – і речі:
Я найду там, не сомневайтесь, огромную фарфоровую куклу с белокурыми косами;
мягкого бурого Мишку … из моего харьковского довоенного детства. …Наверно, найду
и мою любимую картину художника Бовина «Венецианская девушка» из нашей киевской столовой; набор бокалов из красного граненого стекла… (Таинственные окна,
или возвращение исчезнувшего).
Усе ж, підкреслимо, на цьому загальному тлі особливо вирізняються тексти Булаховської, де рукотворні речі є не лише об’єктом, а й суб’єктом оповіді, передаючи в цей спосіб уявлення про одухотворене, персоніфіковане, особистісно виражене
культурне довкілля, уявлення, що, як видається, перегукується з діалогічною моделлю
культури М. М. Бахтіна. Це зайвий раз показує, що значення художньої прози Юлії
Булаховської не вичерпується суто естетично-утилітарним змістом її творів; спираючись на широку культурно-мистецьку традицію, вони, ці твори, становлять інтерес
не лише для читачів, а й для літераторів – як джерело, до якого вони можуть звертатись у пошуках засобів експресії, засобів формування і збагачення своєї художньої
мови і свого художнього світу. Становлять вони неабиякий інтерес і для філологівдослідників художньої мови, так само, як і лінгвостилістичні ідеї Л.А. Булаховського,
що, разом із прозою Ю.Л. Булаховської, творять сучасний український літературний
дискурс та його метамову.
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ЖАНР ОФИСНОГО (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) РОМАНА
В ПРОЗЕ С. МИНАЕВА И Н. БАТРАКОВОЙ
У статтi на аналiзi творiв С. Мiнаєва «ДУХLESS: Повiсть про несправжню людину», «MEDIA SAPIENS. Повiсть про третiй термiн» та Н. Батракової «Територiя
душi», «Майдан Злагоди», «Мить нескiнченностi» розглядаєmьcя специфiка дифузiї та
iнтерференцiї жанрових рiзновидiв так званого офiсного (виробничого) роману, прози
«нової хвилi», а також жiночої прози останнiх десятилiть.
Ключовi слова: жанровi рiзновиди, офiсний (виробничий) роман, проза «нової хвилi»,
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В статье на анализе произведений С. Минаева «ДУХLESS: Повесть о ненастоящем человеке», «MEDIA SAPIENS. Повесть о третьем сроке» и Н. Батраковой «Территория души»,
«Площадь Согласия» и «Миг бесконечности» рассматривается специфика диффузии и интерференции жанровых разновидностей так называемого офисного (производственного)
романа, прозы «новой волны», а также женской прозы последних десятилетий.
Ключевые слова: жанровые разновидности, офисный (производственный) роман,
проза «новой волны», женская проза, сюжетные и образные матрицы, трансформации.
The article presents the analysis of the works by S. Minayev «The Spiritless: a Novel about
a Fake Person», «The Media Sapiens. A Novel about the Third Term» and N. Batrakova’s «The
Territory of Soul», «The Concord Square» and «The Moment of Infinity» in terms of the specificity of diffusion and interference of genre varieties of the so-colled office (industrial) novel,
the prose of the «new wave», as well as women’s prose of the last decades.
Key words: genre varieties, office (industrial) novel, prose of the «new wave», women’s
prose, plot and image matrix, transformations.
Для литературы начала ХХI столетия характерным является размывание жанровых
форм, их диффузия и интерференция, активное взаимодействие практически всех существующих стилевых течений и направлений, возникновение целого ряда новых тенденций
и одновременно актуализация в трансформированных вариантах того, что как казалось,
претерпев этап своего саморазрушения, уже кануло в Лету еще в середине 80-х годов прошлого века.
Речь в данном случае идет о так называемом производственном романе, ассоциируемом в русской литературе с такими произведениями 20-30-х годов, как «Цемент» и «Энергия» Ф. Гладкова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Кара-Бугаз» и «Колхида» К. Паустовского, «День второй» и «Не переводя дыхания» И. Эренбурга», а также с написанными уже
в 60-80-е годы романами и повестями В. Попова («Обретешь в бою», «Разорванный круг»,
«И это называется будни»), М. Колесникова («Индустриальная баллада», «Алтунин принимает решение», «Школа министров»), О. Куваева («Территория»), В. Липатова («Сказание о директоре Прончатове», «И это все о нем…») и др., в которых последовательно
воплощались идеи социалистического строительства и героический труд во имя светлого
будущего. Вместе с тем известно, что производственный роман как специфическое жанровое образование напрямую не связан с конкретными мировоззренческими установками
и наличествует в литературах стран разной социально-экономической и политической
ориентации (вспомним хотя бы произведения А. Хейли «Аэропорт», «Отель», «Колеса»
и др.). Производственный роман – это «специфическое порождение ХХ века», «родоначальником которого, – как отмечал В. Баранов, – после первой мировой войны стал Пьер
Амп» [1: 47]. Это тип произведений, изображающих человека прежде всего в сфере его
трудовой деятельности (будь-то предметно-производственный или умственный труд). В
русской же прозе периода тоталитаризма он имел свои специфические черты и, будучи
генетически связан с произведениями о росте классового сознания и революционной
деятельности, направленной на уничтожение капиталистического строя, воплощал ярко
выраженную идеологическую направленность. Его особенностью было то, что герой в
нем изображался исключительно в сфере его трудовой деятельности, которой был полно312

стью подчинен и он сам, и жизнь окружающих его людей. В центре внимания авторов
находилось выполнение определенного «задания», дело во имя торжества идей, «начертанных на знамени страны». Пространственные и временные границы картины мира в
подобных произведениях были жестко очерчены «производственной площадкой» (завод,
колхозное поле, техническая лаборатория или институт) и временем «выполнения задания» – «производственного цикла» (период строительства завода, установки нового оборудования или выполнения производственного плана, организации колхоза или борьбы за
урожай, время создания какого-либо проекта и т.п.). В качестве базовых в подтексте прочитывались актуализируемые в литературе «социалистического выбора» [2: 246] отсылки к
пра-опыту древних (принесение жертвы, инициация, поклонение истинному, мифологемы
отца, авторитета, врага и т.п.), а также лежавшие в основе идеомифа советской поры
миф о создании нового мира и победе над временем, миф о едином пространстве Страны Советов, героический миф о демиурге нового мироздания, миф о советском народе и
создание пантеона героев, способствовавшие созданию главного мифа о новом человеке и
времени социалистических преобразований в стране.
С крахом тоталитарной системы к концу 80-х из литературы практически исчезает
и полностью растворивший себя в деле герой, и производственный роман как таковой
[3: 76-117]. Царивший в стране социальный и экономический хаос, отсутствие четко
очерченных высших целей, непроясненность важнейшей для русской культуры проблемы «работа и жизнь во имя чего?» – сами собой как бы сняли вопрос о возможности
существования производственного романа в его русской версии как таковой. И только
стремительно начавшийся процесс капитализации России, интенсивно идущая в ногу
с ним переориентация массового сознания с одних ценностей на другие, а также формирование на уровне подсознания новых, корреспондирующих со временем идолов и
идеалов, которым снова-таки трудом и самой жизнью дóлжно служить, вновь стали
актуализировать этот жанр в литературе уже наших дней.
Производственный роман начала уже XXI-го века точнее следовало бы назвать романом офисным, и в дальнейшем подобные дефиниции мы будем употреблять как синонимы. Он также изображает человека прежде всего в сфере его трудовой деятельности, но
теперь в центре его внимания не предметно-производительный труд представителей рабочего класса, а чаще всего работа, связанная с созданием матриц и схем оборота продуктов труда других, симулякров того, что уже производственными силами сделано, лежит в
основе производственных отношений и определяет отношения социально-экономические
и социально-политические в том счисле: рекламная деятельность и создание пиартехнологий, формирование медийного пространства и рынков сбыта, работа политтехнологов и медиаторов, копирайтеров и креативщиков, топ-менеджеров и маркетологов, дилеров, маклеров и им подобных, как их называет в своих романах С. Минаев, «ударников
капиталистического труда» [4: 10] и «новообращенных в офисную веру маргиналов» [5:
150]. Широко представляемые в СМИ, рекламируемые на страницах глянцевых журналов, именно они нынче многими ассоциируются с героями нового времени, а их труд – с
главным делом эпохи. При этом культивируемый в массовом сознании миф о них, актуализируясь на страницах произведений литературы художественной, нередко одновременно
сакрализируется и десакрализируется, что представляется более чем интересным.
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Вводя читателя в круг актуальных проблем, авторы открывают небезынтересный для
всех механизм действия товарно-денежных отношений и возведения в ранг ценностей высшего порядка вполне конкретных реалий общества массового потребления, высвечивают
связь политики с капиталом. При этом, как в производственном романе советской поры, в
их текстах в изображении тех, кто нынче занят новым трудом, весь подчинен выполнению
«задания» и полностью «растворен» в деле, – снова прочитываются отсылки к пра-опыту
древних (принесение жертвы, инициация, поклонение истинному, мифологемы отца, авторитета, врага и т.п.), а в узловых точках пересечения конструкции выстраиваемого
ими нового мифа явно видны перефразы того, что составляло основу идеомифа советской
поры. Авторами актуализируется миф о создании нового мира – глобального постиндустриального общества потребления. Миф о едином пространстве СССР трансформирован в миф о «Компании Без Границ»; героический миф о защитнике обездоленных – в
миф о защитнике корпоративных интересов и т.д. Генетически же новые тексты восходят
не только к актуализировавшему идеомиф эпохи тоталитаризма производственному роману советской поры или к его истокам, но в своей стилистике и поэтике часто учитывают
опыт натурального направления прозы «новой волны», характерные для литературы эпохи
постмодерна приемы игры с чужим словом, переплетение разных повествовательных дискурсов и введение в текст построений, взятых из других построений, игру с читателем и
опору на интертекст, берут на вооружение опыт создания А. Зиновьевым так называемого
«социологического романа» и порой, актуализируя тип разочарованного во времени и себе
героя, апеллируют к традициям русской классики XIX в.
Симптоматичными здесь являются вызвавшие огромный читательский интерес произведения Сергея Минаева «ДУХLESS: Повесть о ненастоящем человеке» (2006), действие которого развивается в 2004 г., в период столь характерных в России финансовоэкономических и прочих «подстав», и «MEDIA SAPIENS. Повесть о третьем сроке»
(2007), речь в котором идет об организации кампании по перевыборам президента России, а события последней главы, как в дистопии, отнесены в недалекое будущее: текст
был подписан к печати и вышел еще в январе 2007, а происходящее в ней датировано
июнем того же года, «за девять месяцев до выборов Президента РФ» [4: 309]. Герою
«ДУХLESS», историку по образованию, 29 лет и он работает коммерческим директором
филиала «большой французской компании по продажам разных консервов. От кукурузы
до зеленого горошка» [5: 21]. Двадцатисемилетний гуманитарий Антон Дроздиков, герой «MEDIA SAPIENS» – политтехнолог и копирайтер. И в центре внимания автора в
обоих произведениях прежде всего их ДЕЛО.
В «ДУХLESS» подробно описывается история создания французской компании,
в представительстве которой работает главный герой, ее инфраструктура и алгоритм
функционирования филиалов в России. Перечисляются обязанности работников разных
звеньев – от секретарш до начальников отделов рекламы, директоров филиалов, их замов по продажам и маркетингу, социологически точно, с опорой на опыт используемых
в прозе А. Зиновьева выкладок и художественно-аналитических комментариев, представляется инфраструктура выстраиваемых между сотрудниками компании отношений
и т.п. В подобном ключе автором выписано место работы, а также сам алгоритм трудовой
деятельности героя и в «MEDIA SAPIENS». При этом в текстах обоих романов даются
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объяснения новой для читателя связанной с делом терминологии, комментируются стратегии выстраивания деловых отношений и бизнес-планов, проч., что явно напоминает
те комментарии к новым, появившимся в эпоху НТР терминам и понятиям, с которыми
сталкивался читатель в веке минувшем в романах М. Колесникова.
Традиции производственного романа советской поры в прозе С. Минаева просматриваются и в другом. Как все хорошо помнят, авторы данного типа произведений 70-80-х
годов меру достоинства и глубины своих героев определяли их способностью к полной
самоотдаче и жертвенности во имя работы. Герои обоих романов С. Минаева также поглощены делом. Антону Дроздикову в «MEDIA SAPIENS» и по ночам снится его работа,
а герой романа «ДУХLESS» даже в постели с девушкой не перестает думать «о завтрашнем рабочем дне» [5: 20].
Стремясь «приподнять» героев над повседневностью и представить их в героическом ореоле, создавая своеобразный миф о людях труда, авторы производственных
романов советской поры нередко сравнивали их будничный труд с битвой, проводили
четкую параллель между их деятельностью на производстве и сражениями на фронтах.
Тот же прием использует и С. Минаев. Герой его романа «MEDIA SAPIENS» о себе и
своих коллегах так говорит: «<...> мы медиасолдаты. Мы находимся на фронте Великой
Отечественной Медийной Войны. У меня задача высоту взять и закрепиться» [4: 219]. В
романе «ДУХLESS» объявляющий годовые бонусы по подразделениям француз Некер
не случайно «похож на генерала» [5: 104]. Подчеркивая те трудности, с которыми сталкивается главный герой этого романа во взаимоотношениях с заместителем финансового
директора, автор отмечает, что они «уже три года живут в режиме “фронт без линии
фронта”» [5: 40]. Победа на фронте всегда почетна. Почет вместе с завистью вызывает и
вся работа руководящего целой когортой клерков героя и тех, кто находится рядом с ним.
Поэтому рядовые сотрудники офиса «мечтают быть клерками. Солдатами Международной Корпоративной Армии» [5: 35]. Однако весь парадокс заключается в том, что ни сам
герой, ни солдаты всей этой армии, по большему счету, рядом с героями прошлых войн,
как, впрочем, и рядом с героями настоящих подвигов трудовых, скорее всего, не могут
стоять. На это указывает отсылающий читателя к широко известной книге Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке» (1947), повествующей о подвиге Маресьева, гибридноцитатный подзаголовок минаевского произведения: «ДУХLESS: Повесть о ненастоящем
человеке», развенчивающий как самого героя, так и его соратников, и определяющий
модус как «возвышения», так и одновременно «снижения» всего, о чем собственно и
идет речь. Он коррелирует с полным иронии и одновременно глубокого сожаления посвящением текста всего произведения тем, кто начинал строить капитализм в стране,
веря в честность правил новой игры и прогресс: «Поколению 1970-1976 годов рождения,
такому многообещающему и такому перспективному. Чей старт был столь ярок и чья
жизнь была столь бездарно растрачена. Да упокоятся с миром наши мечты о счастливом
будущем, где все должно было быть иначе… R.I.P» [5: 9], в свою очередь отсылающим
к «Думе» М. Лермонтова. На стыке всех этих отсылок и выстроен включающий в себя
матрицу традиционного производственного романа и одновременно отталкивающийся
от нее и ее отрицающий текст романа «ДУХLESS», а также написанный в том же ключе
«MEDIA SAPIENS».
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Характерной чертой обоих романов С. Минаева является то, что, с одной стороны,
в них на глазах у читателя как бы выстраивается новый, корреспондирующий с традиционными миф о главных делах и работниках нового времени – демиургах рыночной
экономики и создателях их же фантомных образов в мире СМИ. С другой стороны,
этот же миф подвергается явной дискредитации и разрушается. Подобное мотивируется
тем, что повествование в обоих произведениях ведется от имени главного героя, растворенного в деле, в деле себя утверждающего и мифологизирующего его для других, но
одновременно знающего его «изнанку», успевшего в нем растратить себя и в нем же и
разувериться. Героя, рассказывающего о своем деле изредка романтически-пафосно, но
чаще всего беспристрастно, в логике понятий, с социологически точными выкладками
и комментариями и прибегающего при этом к натуралистически точным подробностям,
использованию обсценной лексики, к игре словом и в слово, а также обращающегося
к перекодираванным цитатам из русской и мировой классики, произведений массовой
бит-, рок- и панк-культуры и тем самым как бы уравнивающего дискурс художественного исследования и воспевания того, чему он служит, с дискурсом полных критики иронических размышлений как о себе самом, так и о работающих рядом с ним. Отсюда и жертвенность, на которую обрекают себя минаевские герои, будучи представленной автором
уже не в канонических формах производственного романа советской поры, а, скорее,
в традициях прозы «новой волны», носит весьма специфические черты: вынужденные
представительствовать на самых разнообразных тусовках, где чаще всего решается ряд
связанных с их работой проблем, герои С. Минаева действительно даже среди развлекающейся толпы думают лишь о делах, но «опьянены» они при этом, в отличие от своих
предшественников, уже не «высокой идеей служения будущему», а дорогим алкоголем,
задурены не идеологией, а наркотиками, и, делу служа, жертвуют в пользу ему, прежде
всего, духовностью; разлагаясь и телом, и духом, жертвуют главное – свое «Я».
В статье «Неомифология современности, или „ДУХLESS” и „MEDIA SAPIENS” С.
Минаева как производственные романы наших дней» [6: 59-71] мы уже писали о том,
как этот автор в своих произведениях актуализирует те элементы основополагающей
фабулы анализируемого нами жанра, которые были в свое время исследованы Катариной
Кларк в ее монографии «Советский роман: история как ритуал» [7]. К ним, наполняя их
новым содержанием, обращается и Наталья Батракова в романах «Территория души»
(2008), «Площадь Согласия» (2011) и «Миг бесконечности» (2012). К примеру, «Территория души» начинается с характерного для данной жанровой формы пролога, или, по
терминологии К. Кларк, «разделения» – описания нового места работы некой Анны Николаевны Кругловой – героини, принятой с испытательным сроком в качестве секретаряреферента в Минский филиал международной корпорации «TransitLink». Есть в этом романе и так называемое получение задания, причем их не одно, а два. Первое – ее участие
в ответственном совещании в честь открытия в Киеве первого на территории СНГ завода
по производству средств связи, а также комплекс задач, направленных на расширение
деятельности Минского филиала – героиня получает от своего непосредственного начальства. Второе – перебороть отношение к ней лишь как к обаятельной женщине, доказать свою профпригодность – она себе ставит сама. Такой элемент основополагающей
фабулы, как изменение (переход, испытание), представлен ситуацией, когда выполнение
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первого задания затруднено недостаточной подготовленностью нужной документации,
и это препятствие ею успешно преодолевается. Второе задание выполняется героиней,
когда она блестяще справляется со своей работой и кроме того героически останавливает
несущийся под уклон без водителя на детей автомобиль, а затем несколько раз спасает
своего начальника. Элемент кульминация (выполнение задания под угрозой) актуализирует архетипический образ врага и связан в первом случае с ситуацией, в которой действуют законы рынка и конкуренции. Во втором оказывается, что личные отношения
Кругловой с начальством, прямолинейность и неуступчивость героини и непосредственного руководителя не позволяют им, отнюдь не равнодушным друг к другу, друг друга
понять и работать в одном филиале. Развертывание такого элемента основополагающей
фабулы, как объединение (инициация), в производственном романе советской поры чаще
всего связывалось с ситуацией, в которой герой черпал силы для дальнейших свершений
в беседе с местным наставником – парторгом, опытным коммунистом или старшим товарищем, который и посвящал его в святая святых. Причем после этих бесед, «опьяненный идеей» и вдохновленный, герой побеждал. В произведении Н. Батраковой подобную
функцию выполняет поверивший в нее и оценивший ее способности возглавляющий
корпорацию американский миллиардер Роберт Блайзер, который ей раскрывает глаза
«на реальную экономику реальной страны» и учит мыслить. В «Территории души» инициация осуществляется в два этапа. На первом героиня воочию убеждается в том, что с
развитием их корпорации у всех ее сотрудников жизнь будет «совершенно прекрасной.
Но для этого нужно <…> до фанатизма отдавать себя выбранному делу» [8: 24]. Второй
этап инициации представлен сюжетной линией «вхождения» героини в семью Блайзеров
(ее родители когда-то спасли его дочь, и теперь он, найдя ее, потерявшую отца и мать,
о ней заботится как о родной), а также ее карьерой уже в главном офисе корпорациии в
США. Актуализируя таким образом мифологему героя и мифологему отца, апеллируя
к героическому мифу о защитнике, Н. Батракова развертывает второй этап инициации
героини как реализацию мифологического мотива поклонения истинному и приобщения
к нему, при этом в тексте отчетливо звучит новый миф о постиндустриальном обществе, его приоритетах и благах. Такой же элемент фабулы производственного романа,
как финал (выполнение задания и обретение героем себя в новом качестве), представлен
в романе в ключе идиллическом: героиня становится главным координатором работы
международной корпорации на территории Белоруссии и в перспективе – наследницей
части состояния миллиардера Блайзера, а ее бывший начальник по Минскому филиалу –
руководителем всего Белорусского отделения, при этом, придя к обоюдному пониманию,
Круглова и он, возгорая любовью, в конце концов вступают в брак.
В романе «Территория души» поднимаются проблемы, связанные со сращением власти и капитала, с развитием транснационального экономического сотрудничества, затрагиваются вопросы бизнес и власть, бизнес и рэкет и одновременно – бизнес и семья, работа и
личная жизнь. Особенностью же этого произведения является то, что, актуализируя в нем
элементы основополагающей фабулы производственного романа, Н. Батракова их совмещает и с характерными для «женской» прозы, и в том числе «дамских романов», сюжетными матрицами и ходами. Воссоздаваемая в романе картина мира тяготеет к фактографическому, с элементами «женского видения» воспроизведению действительности и содержит
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имплицитно выраженные обращения к идеомифу новейшего времени, утверждающему
идеалы постиндустриального общества. В повествовании преобладающими являются
логико-понятийные построения, однако так как в него вводятся еще и обязательные для
романа любовного построения – матрица превращения Золушки в принцессу (Круглова
становится преуспевающей бизнес-вумен, гражданкой США и в перспективе богатой
наследницей), миф о принце на белом коне в его модификации как миф о принце «из новых русских» (разъезжающий на белом вольво непосредственный начальник Кругловой,
в которого она с первого взгляда уже влюблена), канонический для «розового романа»
хэппи-энд типа соединения с любимым и предстоящая свадьба, проч.), плюс обязательные для женской прозы и передающие «женское видение» мира акценты на бытовых
подробностях и деталях, эффективные для постижения женской идентичности стандарты фольклорной эстетики и этики [9: 320] – как Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая в одном лице, героиня всех покоряет своей элегантностью и красотой, отличается
высоким профессионализмом, а также умеет буквально все делать, – наличествуют образы подруги-разлучницы и подруги-спасительницы, сюжетные линии, связанные с переживаниями знакомств и влюбленностей, беременностей и рождений, разводов, проблем
воспитания детей в неполной семье, а каждая из глав снабжена стихотворным эпиграфом
из произведений писательницы (приписываемых ее героине), – то и тип эстетической
завершенности в нем предстает в модусе более идиллическом, чем драматическом. Причем подобное можно пронаблюдать и в других романах Н. Батраковой.
Представляя собой феномен массовой литературы, совмещающие в себе черты
производственного (офисного) и любовного романа произведения Н. Батраковой «Территория души», «Площадь Согласия» [10] и «Миг бесконечности» [11] актуализируют
те изменения, которые происходят на аксиологической шкале ценностей массового сознания. При этом они воочию демонстрируют не только то, как современный русский
«любовный роман проходит между Сциллой мелодрамы и Харибдой производственного
романа соцреализма» [9: 320], но и вместе с романами С. Минаева «ДУХLESS: Повесть
о ненастоящем человеке» и «MEDIA SAPIENS. Повесть о третьем сроке» показывают
специфику интерференции жанровых разновидностей так называемого офисного (производственного) романа, прозы «новой волны» и прозы ряда иных направлений.
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У статті йдеться про визначальні риси характеру поета Чеслава Мілоша, а також про визначальні риси його поезії: відкритої на іншого, глибоко змістовної в плані
історичного досвіду, моральності і трансцендентності, такої, що допомагає людині «в
боротьбі з собою і світом», поєднує розпач від зла і захват від краси світу, – представлені в книзі Анджея Франашека.
Ключові слова: Анджей Франашек, Чеслав Мілош, поет, поезія.
В статье речь идет об определяющих чертах характера поэта Чеслава Милоша,
а также об определяющих чертах его поэзии: открытой на другого, глибоко содержательной в плане исторического опыта, морали и трансцендентности, помогающей человеку «в борьбе с собой и миром», объединяющей отчаяние от зла и восхищение красотой мира, – представленные в книге Анджея Франашека.
Ключевые слова: Анджей Франашек, Чеслав Милош, поэт, поэзия.
The article deals with the features defining the character of the poet Czesław Miłosz, as
well as with the features defining his poetry: open to others, deeply rich in content in the sense
of historical experience, morality and transcendence that helps man “in struggle with himself
© Cидяченко Н.Г., 2013

319

and the world”, combines despair because of evil and delight with the world’s beauty, all these
features are represented in Andrzej Franaszek’s book.
Key words: Andrzej Franaszek, Czesław Miłosz, poet, poetry.
Монографічне дослідження польського літературознавця Анджея Франашека «Мілош.
Біографія» мало вже відгуки в Польщі. Усі вони підкреслюють ґрунтовність, багатосторонність охоплення постаті видатного митця. І це не дивно, адже величезна, у понад 950 сторінок, книга містить 79 розділів, у яких показано Мілоша-людину і Мілоша митця, Мілоша
представника певного суспільного кола (вихідця зі шляхти, інтелігента) і представника
певного історичного часу (1911 – 2004), досить довгого і насиченого бурхливими подіями,
показано Мілоша мешканця різних географічних і політичних просторів, представлено
у його стосунках з батьками, друзями, колегами, наставниками, жінками, в родині тощо.
Автор «Біографії», що працював над нею понад десять років, дослідив величезний масив
документів, твори поета, наукові праці, присвячені його творчості. Ми, утім, не аналізуватимемо всі, висвітлені Франашеком, аспекти життя і діяння Чеслава Мілоша, нас буде цікавити, як у попередньому дослідженні [7: 310-317], сутність ідентичності поета, тобто, у
даному випадку, представлені дослідником риси характеру, що сформували неповторного,
великого митця. Також звернемо увагу на представлену біографом концепцію поезії Мілоша у її становленні. Це допоможе в подальшому чіткіше окреслити семантичне поле концептів «поет» і «поезія» у його поетичній мові, оскільки й надалі основним об’єктом нашої
уваги залишатиметься художній ідіолект поета [8]. Нагадаємо, які риси своєї ідентичності
окреслює сам поет в есе «Земля Ульро»: він – людина, покликана до творчості (словесних
заклинань), яка вірує і яка прагне «зламати брами Ульро» – створити для людства модель
щасливішої цивілізації [7: 311]. Після аналізу тексту Франашека зможемо зіставити його
окреслення із цим самовизначенням.
Ще у вступі автор «Біографії» підкреслив квінтесенцію Мілошевої концепції поезії:
«Він реалізував модель культури, в якій поет ставив собі найвищу мету» [1: 10] – мається
на увазі порятунок і покращення людини і людства. Наголошує Франашек на тому, що
поет дуже поважно трактував світ і обов’язки поета щодо світу; він «дошукувався сенсу
світу і людської долі» [1: 160] переймався питаннями засадничими: «чого потребує людина» і «що робити» [1: 603]. Ілюструючи це, автор відобразив риси характеру митця, які
сприяли тому, щоб амбітних цілей досягнути.
Власне, амбітних. Ще в молоді роки, під час навчання в гімназії «він мав талант до
пихи», хотів бути першим у всьому [1: 63]. А трохи згодом, згідно із його спогадами:
«Виробив у себе впевненість, ні на чому не сперту, тому не зізнавався у цьому абсолютно
нікому», що стане великим поетом [1: 98]. Отже, завжди мав у себе внутрішнє відчуття
належності до вибраних у цьому світі, до тих, на яких покладена особлива місія. Чи
сприяла цьому романтична література, читана з дитинства? Напевно, причому романтичний ідеал вкорінився у сприятливий ґрунт. У зрілому віці він сам усвідомив, що є «прометейським романтиком», якому впаяно віру в особливе покликання і який намагається
«їдоків хліба в ангелів переробити» [1: 405]. Біограф нюансує окреслення амбітності,
скажімо, зазначаючи про молодого Мілоша таке: «Був він сильно зарозумілий, вірив у
вартості своєї поезії» [1: 268] тощо.
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Мілош був захопливий, і найбільше цю рису – захопливість природою, творами,
речами, людьми, тобто світом культури і натури – він у людях цінував. А крім того, був
пристрасний: «Людина … чогось варта тільки завдяки своїй пристрасності – до природи,
мисливства, літератури, аби вкладати в це себе всього повністю», – вважав поет [1: 74].
Автор показує, що саме таким він був: завжди всього себе вкладав у роботу, у справу, у
почуття. І юнацька спроба самогубства, на щастя, невдала, була одним із виявів такої
пристрасності, namiętności, як польською окреслює автор.
Своєрідним розвитком рис амбіційності й пристрасності було усвідомлення високої мети життя. Але таке окреслення не буде згідне із світобаченням поета, бо мету
життя, як гадав Мілош, визначає не сама людина, а той, хто над нею. (Звідси частотний
образ поета-медіума, інструмента в руках провидіння, даймоніона у його ідіолекті. Пор.,
опис творчого стану: «Цілі тижні я перебував у владі однієї ритмічної фрази, як медіум
на спіритуалістичному сеансі» [1: 226], – цитує поета Франашек.) Біограф показує, що
в усвідомленні покликання грав визначальну роль родинний чинник. Адже взірцем був
родич, Оскар Мілош – французький поет, який згодом мав величезний вплив на його
становлення і на ставлення до мистецтва, а своєрідним антивзірцем – батько, якому поет
не присвятив жодного вірша і якого в зрілі роки соромився як невдаху. Втім, невдаха
Олександр Мілош теж мав натуру поетичну, бо в молоді літа писав вірші-гімни на честь
сибірської природи. А з другого боку, мати з литовським етнічним корінням (а ще серед
його давніх предків були винищені ятвяги, і то князівського роду!), вона мала схильність
до язичницької містики й анімізму і сприймала світ як сакральне місце. Мати й бабуся
переказали це світосприйняття синові, який закодував його у своїй мовотворчості.
Ще один член родини вплинув на становлення видатного поета, але за принципом
протиставлення. Ота, притаманна не тільки Чеславу, а й усім Мілошам, пристрасність, у
декого в роду, зокрема, у його дядька, батькового брата, виходила за межі норми, що мало
трагічні наслідки. Були подібні випадки і серед дальших родичів. Чеслав своєю силу духу
протистояв такій загрозі, спрямовував енергію у творчість, у працю, обмежував її рамками
суворої дисципліни. Ось як пише біограф про розпорядок дня митця у період, коли жив на
еміграції, в Берклі: «Поет дотримувався протягом багатьох років такого ритму дня: ранній
підйом, прогулянка, писання, виїзд на заняття до університету, після повернення – келишок горілки, а пізніше знову праця до пізнього вечора у заповненому цигарковим димом
кабінеті» [1: 595]. Одним із виявів його пристрасності була надзвичайна працьовитість, що
й сприяла постійному вдосконаленню, це при тому, що поет не мав «легкої руки», «легкого
пера», був «у міру талановитий», як зізнавався не в одному інтерв’ю.
Згодом біограф використовує на окреслення пристрасність синонім żarliwość (ревність, палкість). Так поет відстоював свої погляди і так виконував працю – żarliwie. І не
лише творчу, інтелектуальну чи, скажімо, редактора на радіо в молоді роки, а й фізичну.
Наприклад, коли довелося виконувати військовий обов’язок у запасі, Мілош виконував
його саме так: «Ja byłem bardzo robotny» (я був дуже працьовитий) [1: 192], – згадує поет.
Тоді, на військових роботах, це навіть викликало невдоволення «колег»: навіщо, мовляв,
так поспішати…
У солідному віці і навіть у старості все ще мав отой віталізм (witalnоść – польською,
ще один синонім, до якого вдається Франашек), тобто життєлюбство й життєві сили, які
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його не покидали і спричинялися до постійної реалізації. Він невтомно жадав – у вільні
від творчості хвилини – «жінок, забав, співів, алкоголю» [1: 275]. Поетову енергію автор
називає вулканічною. Вона матеріалізувалася, все ж передовсім, у віршах, адже творчість «допомагала в боротьбі з собою і зі світом», а вірші писалися відповідно такі, щоб
допомогти в цьому читачеві. Коли вперше опублікував свої поетичні тексти, відчув, чим
для нього є поезія: «лікуванням браку, травм, самозахистом» [1: 158]. Це розуміння поглиблюється з часом. З якою ж майстерністю, завдяки влучним образам, ці самі почуття
вербалізувалися через багато років у вірші «Це», де представлено «темне тло його працьовитості і чуттєвого віталізму» [1: 734]. Цим тлом був жах від земного порядку речей:
камінного закону взаємного пожирання, мордування, старіння, хвороб і проминання.
Автор слушно наголошує, що однією з постійних тем поета є нищівне старіння окремих
істот, держав, устроїв. Водночас доводить, що вірші завжди він писав проти смерті, адже
сповідував кредо, що «усяка сатира на всесвіт, приниження життя – є неморальними»,
відтак назвав себе поетом подоланого розпачу.
Ще один синонім, до якого вдається автор для опису згаданої вище провідної риси
– це poświęcenie (жертовність, самопожертва). «Любов вимагає жертовності», – не раз
твердив Мілош, і мав на увазі не лише любов до жінки. Любов до творчості також. Все
життя він був жертовно відданий своїй творчій праці. У ранній молодості це навіть підштовхнуло до егоїстичного вчинку: ради покликання покинув кохану дівчину, що чекала
від нього дитину. Взяв гріх на душу (що мучило його більшу частину життя), бо роль
батька і сім’янина була тоді ще не на часі. Був надто молодий і саме мав їхати на рік до
Парижа, щоб пізнавати вершини культури, спілкуватися з родичем-поетом і… самому
ставати видатним. (Принесення в жертву ненародженої дитини, скривдження коханої –
породило цілу парадигму образів із семантикою «провини і кари» у його творчості.) А та
жінка? Вона його згодом простила. Через багато років…
Трагічні перипетії долі – психічні розлади молодшого сина, хвороба у старості дружини Яніни – розцінювалися Мілошем, як показано в «Біографії», жертвами того, що він
недостатньо приділяв рідним уваги, недогледів їх. Але не лише таку пекельну ціну платив поет. Передовсім це була жертовність ревної, самовідданої праці. Розповідаючи про
творчий процес, дослідник не раз вказує на поетову żarłoczność – ненаситність. Йдеться,
звісно, не про апетит, хоча любив смачно попоїсти, а про ненаситність світом, ненаситність у його пізнанні, у захопленні, у подивуванні.
Інший синонім цього ж семантичного поля є zachłanność na świat (жадібність, жадливість до світу). Його також застосовує біограф, пишучи про особливості темпераменту
митця. Творчість у цілому характеризує як сповнену porządań – жадань, жаги. Вона завше була найважливішою, становила джерело сил і глибокої радості [1: 647]. Зовсім не
муками називав поет віднаходження необхідного порядку слів.
Ще одне окреслення привернуло нашу увагу – рromienny (променистий). Так називає
у молодості Мілоша Ярослав Івашкевич, який, після знайомства, захопився юнаком, не
без еротичного підґрунтя, з огляду на відповідні нахили своєї натури, і певний час опікувався молодим поетом. Це саме гроші Івашкевича «потонули» у Рейні, під час подорожі
до Парижа, це саме завдяки ньому консул у Страсбургу привітливо прийняв юнаків, що
після аварії човна залишилися без нічого [1: 165]. Мілоша ж захоплювала, як підкреслює
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біограф, поезія старшого колеги. Про стосунки Ярослава Івашкевича й Чеслава Мілоша
Франашек досить детально пише, згадуючи усі їхні фази. Ми лише підкреслимо авторське спостереження про те, що підмічена Івашкевичем зовнішня променистість з віком
поблякла (та ж випробовувань на долю поета випало немало), але поетовій душі «ясності
променисті» були притаманні до глибокої старості. Він був у цьому відношенні дитинним. Адже в душі він завше був дитинний, а «для дитини все є новиною, вона завше
сп’яніла. Геній – це дитинство, віднайдене свідомо» [1: 572], – цитує автор «Біографії».
Будучи непересічною особистістю, все життя, більше, ніж божевілля, боявся «нормальності». Мілош непокоївся, щоб його нормальність не «вхопила» і щоб не став звичайним,
сірим службовцем (скажімо, як його батько). Звісно, він був ненормальним – у гарному
розумінні цього слова – був видатним. Зі свого боку, Мілош пишався, що протягом життя
неодноразово мав щастя спілкуватися з інтелектуальною елітою світу. Про це писав у своїх
есе. Про ці зустрічі і спілкування докладно пише в аналізованій книжці Франашек.
Маючи палку віру (або ж польською obsesyjną – одержиму, маніакальну, як сам на
схилі віку іронічно окреслює) в мету свого шляху, у своє призначення, Мілош перейняв
нею своїх близьких, зокрема, дружину Яніну. І тому вона ще 1945 року в Гощицях (після втечі в час Варшавського повстання зі столиці) при столі, за яким обідало шляхетне
товариство, піднімала тост, починаючи його словами: «Коли Чеслав дістане Нобелівську
премію…». Це реалізувалося 35 років потому. Він до цієї премії йшов, він її прагнув,
можливо, більшою мірою, підсвідомо. Але усе життя свідомо самовіддано працював, і
до Нобеля, і після нього. Вже будучи при смертному одрі, майже втративши зір, слух і
сили, диктував секретарці свої останні медитації, спостереження.
Сам поет не раз окреслював себе і свою творчість епітетом – екстатичний. Цікава деталь: під час перекладу твору Шекспіра, в окупованій Варшаві, він танцював, щоб втрапити в ритм. Його пристрасність друзі назвали діонісійською, що також підмічає дослідник.
Одначе, не лише вулкан енергії та емоцій, водночас – глибокий, могутній інтелект.
«Поет бачить глибше за інших» [1: 281], – посилався на слова Марітена митець. Був
мислителем, постійно задумувався над таємницями цього світу, жорстокого і прекрасного водночас. Він прагнув проникнути в сутність іншого: речі, людини, Бога. Сенсом
його поезії була «яблуковість» яблука, як він висловлювався, а не якісь там егоїстичні
переживання. Уважав поетичну мову мисленнєвим охопленням дійсності. За його поглядами, дійсність, що не описана, не названа поетом (звідси назва однієї зі збірок поета «Nieobjęta ziemia»), минає безповоротно. Про першорядність думки, пізнавальної
функції поезії поет якось висловився у такий спосіб: «Так звана творчість мене мало
обходить, важливо мені лише те, що я мав би сказати людям» [1: 600]. Мав думку гостру,
як діамант, протиставляв її загальнопоширеній маніфестації глупства. Його дратувало
задурювання, здійснюване так званою масовою культурою [1: 587]. «Поезія є авангардом
знань якоїсь епохи про себе саму» [378], – вважав Мілош. На певному етапі виробив собі
програму власної поезії: «інтелектуально тверезої, блискотливо іронічної, що не цурається жарту, сарказму, що бажає вбирати в себе історію, соціологію, філософію, а це все
для того, щоб бути потрібною людям» [1: 401].
Поезія, за Мілошем, є організацією інтелекту. Саме тому в молодості він не пішов
за авангардистами, бо форму вірша, версифікаційну техніку не поставив понад усе. Мав
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переконання, що форма має бути різна, передовсім своя. Від Оскара Мілоша успадкував погляд, що великий поет є законодавцем суспільної уяви [1: 217], посередником між
Богом і людьми, як це сповідували романтики. І не зупинявся у своїй уяві перед найглибшими таємницями. Початковий вибух – народження всесвіту – уявляв як такий, що
містив світло духовне, а не лише фізичне, а поезію трактував як вияв всесвітнього руху,
що поєднує матерію, час і простір.
Звісно, Франашек показує Мілоша не лише як творця інтелектуальної поезії, але і
як автора захопливих есе, зокрема, «Поневоленого розуму», де піддано прискіпливому
аналізові механізм підкорення інтелектуала тоталітарним режимом, «Землі Ульро», у
якій представлено цивілізацію, вихолощену від релігійної уяви та ін. Слушно показує
Мілоша у 1950-і роки інтелектуальним мотором «Культури» Гедройця [1: 535], а в 1990-і,
коли знову повернувся до Польщі і мешкав у Кракові, – митцем такого масштабу, що підпорядковував собі польське літературне життя [1: 733].
Мілош ненавидів духовне збідніння, безрефлексійність, сірість – засилля «пластикових душ» – так назвав характерну рису американського суспільства в час, коли опинився
там уперше як дипломат. Був тоді страшенно розчарований тамтешнім життям, підпорядкованим гонитві за доларом. У такому контексті Франашек наводить цитату-міркування
з приводу того, чим, на думку Мілоша, є поезія: вона є виявом саме «непластиковості»
душі, ознакою гострого сприйняття світу людиною живою. Саме таких людей він стрічав в Америці частіше серед індіанців і негрів. За визначенням Мілоша, – це люди, які
«живуть», а не існують [1: 404]. Поет мусить мати гаряче серце, підкреслював він. Або
інше характерне висловлювання того часу: «Боже, яким огидним є світ неписьменників і
невчених» [1: 429]. Люди нетворчі, немислячі були йому нецікаві, неприємні. Він мав на
таких «погордливий погляд», звисока споглядав на «бездумних їдоків хліба», яких було
вельми багато серед тодішніх польських емігрантів. Дуже переконливо описує Франашек, як на еміграції Мілош зумів жити у польській мові-вітчизні, як творив високі взірці польської культури, адже зумів реалізовувати погляд, що перебування на вітчизні не
мусить означати фізичного життя в кордонах певної країни.
Належну увагу приділив біограф і маніхейській «отруті», присутній у картині світу
Мілоша. Франашек прояснює основні її складові: віру в те, що людина не гине зовсім,
залишаються вічні, невмирущі її частинки, які тривають по той бік часу; а також віру
у зло, у диявола: «Хто вважає нормальним порядок речей, за яким сильні тріумфують,
слабкі гинуть, а життя кінчається смертю – той погоджується на диявольське панування»
[1: 735]. Біограф показує, що побожність Мілоша власне була похідною отого двоїстого
почуття: його захоплення світом і водночас розпачу з приводу жорстокого облаштування.
Його поезія була придатком, продовженням релігії, і завше була проти смерті. Мілош
трактував її як заперечення нігілізму. «Тільки там, де поезія бере участь у борюканні
людини із сенсом слова «бути», вона потрібна» [1: 650].
Власне, це є найвиразніша риса його творчості, яку біограф неодноразово підкреслює: митець умів поєднувати бачення катастрофи, і загалом зла, із захопленням красою
світу. Уперше, за розшуками біографа, провісником цього стану було відчуття малюкаЧеслава, коли батьки його саджали на шкуру ведмедя: «напівжах, напівзахоплення» [1:
15]. Саме так митець умів реагувати на світ протягом усього життя.
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Основу його поетичної енергії все ж становила любов до людей і світу. «Мистецтво
має втішати або принаймні бути солідарним з людьми», – казав Мілош, висловлюючи в
такий спосіб кредо поезії. І саме таке мистецтво «практикував». Як висловлювався Константи Єленський, його вірші є ліками, втіхою, милістю для кульгавого [1: 736]. Адже
ще в молоді роки постановив: «Перш ніж надрукувати вірш, подумай, чим він допоможе
хоча б одній людині у боротьбі з собою і світом» [1: 278]. Доречно тут буде нагадати, що
нобелівський комітет присудив йому премію саме за: «безкомпромісну проникливість, з
якою він показав загрози людини у світі, повному ґвалтовних конфліктів» [1: 684].
Біограф тонко, одна за одною, являє читачеві визначальні риси великого майстра. І
акцентує на головному: поет після певного етапу свого розвитку помітив, що бути великим можна лише тоді, коли виходиш поза «я», в бік «іншого», оскільки мало кому цікаві
«зболілі внутрішні переживання». Мілош вміло практикував роль маски у своїй творчості [1: 351]. Певну роль у цьому зіграло знайомство під час війни з англосаксонською
поезією, зокрема, з Еліотом. Саме вона вразила його своєю відкритістю на іншого. Він
«пекельно» почав цікавитися людськими справами і слухати розповіді про людей, зізнавався тоді, що спостереження за людьми справляє йому величезну приємність [1: 284].
Відтак, пише вірші як «людську ситуацію». Митець багато чого знав, звідав – був свідком ХХ століття, оскільки ж більшість із тих, хто знає, мовчить, бо не має відповідного
дару, він і промовляв за них і для них своїм поетичним словом.
Автор «Біографії» репрезентує читачеві міркування поета про сутність поезії, висловлені в есе та віршах. Зокрема, у «Моральному трактаті», де писав про поезію як про порятунок душі від підкорення цинізмові, брехні, що подаються як природні. Згадує також, як
певного часу на шпальтах «Культури» провадив дискусію про поезію, здійснюючи свої шукання далеко від «сліпого завулка суб’єктивізму». Цитуючи критиків, біограф називає риси
поезії Мілоша, які притягали до неї читачів, в тому числі й читачів перекладних текстів: це
історичний досвід, моральна заангажованість і відсторонення від власного я. Завдяки таким рисам спершу маловідомий емігрант став з бігом часу «найважливішим живим американським поетом» [1: 663]. Його вірші хвилюють, бо «задовольняють потреби поважності
й радості, які слово поезія викликає в кожній мові» [1: 677]. Це тому, що Мілош навчився
зосереджуватися не на рядкові вірша, а на іншій людині і саме для неї заглиблювався у т.зв.
поетичний стан. Ось як сам про це висловлювався на схилі літ: «Я мав раніше такі хвилини
під час писання віршів, тож знаю відсторонення, безкорисливе спостереження, прибирання на себе «я», що є «не-я», але нині так буває постійно, і я запитую себе, що це означає,
невже я увійшов у постійний поетичний стан» [1: 676].
Насамкінець підкреслимо, що поезії Мілоша показані Франашеком як вихоплені з нурту
– часу, тлінності, історії – миті [1: 563], як «вічні моменти», бо саме такими їх зробило слово
поета. А митець представлений як такий, хто належить до покликаних, котрі намагаються
надати сенс байдужому світові. Світові – без цілей, прагнень, утверджень, заперечень, світові ніщоти. «Релігії! Ідеології! Прагнення! Ненависті! Прибувайте, – закликав Мілош. – Щоб
закрити важкою барвистою тканиною це сліпе, яке навіть назви немає…» [1: 738].
Наша розвідка не є прототипною рецензією, вона є відгуком лінгвостиліста на
монументальну працю літературознавця, і відгук цей має на меті підкреслити: книга
Анджея Франашека є важливим внеском у розуміння сутності не лише конкретної
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постаті великого поета Чеслава Мілоша, а й сутності покликання поета загалом і сутності поетичної творчості. Ми також вдячно розглядаємо історико-літературне, біографічне
дослідження автора як джерело пізнання широкого контексту творчості Чеслава Мілоша,
що дозволяє розкодувати не одну герметичну метафору чи алюзію його мовотворчості.
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СПЕЦИФИКА ВАРИАТИВНОСТИ ЛИРИЧЕСКОГО СЮЖЕТА В ЦИКЛЕ
М. ЦВЕТАЕВОЙ «ДОН-ЖУАН»
У статті увагу зосереджено на осмисленні варіативності ліричного сюжету циклу
М. Цвєтаєвої «Дон-Жуан». Специфіка варіативності ліричного сюжету розглядається
в контексті естетики незавершеності та процесу смислопородження.
Ключові слова: варіативність, ліричний сюжет, естетика незавершеності, смислопородження.
В статье внимание сосредоточено на осмыслении вариативности лирического сюжета цикла М. Цветаевой «Дон-Жуан». Специфика вариативности лирического сюжета рассматривается в контексте эстетики незавершенности и процесса смыслопорождения.
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Ключевые слова: вариативность, лирический сюжет, эстетика незавершенности,
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In the article attention is concentrated on the comprehension of variantness of lyric plot of
cycle of M. Tsvetaeva «Don Juan». The variantness of lyric plot is examined in the context of
aesthetics of incompleteness and process of sense-generation.
Keywords: variantness, aesthetics of incompleteness, lyric plot, sense-generation.
Актуальность поставленной проблемы обусловлена интересом современного литературоведения к авторскому миру и его многоуровневым проявлениям. Одним из таких проявлений является феномен вариативности лирического сюжета.
Среди произведений М. Цветаевой, наиболее самобытно отражающих вариативность
лирического сюжета, следует, прежде всего, назвать цикл «Дон-Жуан». В цветаеведении
ряд исследователей давали оценку данному циклу (А. Эфрон [1]) и даже включали его в
поле своего научного поиска (Н. Осипова [2], Т. Ивашина [3]). Но говоря о своеобразии
истолкования М. Цветаевой личности Дон-Жуана и переосмыслении поэтессой пушкинской и даже моцартовской традиций, цветаеведы не уделяли достаточного внимания
осмыслению специфики вариативности лирического сюжета цикла.
Цель данной статьи – поливалентный анализ вариативности лирического сюжета цикла М. Цветаевой в контексте эстетики незавершенности и процедуры смыслопорождения.
Вариативность лирического сюжета, обладая принципиальной незавершенностью,
позволяет реализоваться различным перевоплощениям и трансформациям. Согласно
мысли Е. Фарыно именно вариативность наряду с трансформативностью порождают
«такие образования, как циклы или сборники, приближающиеся к 'поэме'» [4, с. 523].
Одним из основополагающих принципов эстетики незавершенности следует назвать
«установку на диалог с читательским сознанием», способствующий «специфически реализуемому смыслообразующему значению» [5, с. 118].
Обращаясь к художественному опыту М. Цветаевой целесообразно говорить о двух
тенденциях незавершенности. Смысловую доминанту одной из этих тенденций верно
определил Н. Лейдерман, отметив, что «открытый финал становится символом ”выхода
из зримости”, перехода в сферу невыразимого» [6, с. 682]. В качестве более имплицитного
проявления эстетики незавершенности в поэтическом мире М. Цветаевой можно выделить
вариативность лирического сюжета. В данном исследовании внимание будет сосредоточено на осмыслении художественной специфики цикла М. Цветаевой «Дон-Жуан».
Лирический сюжет цикла «Дон-Жуан» организован как различные варианты самопознания лирической героини. Образ Дон Жуана становится «зеркалом», способствующим как самоидентификации героини, так и моделированию различных типов ее ролевого поведения.
Дон Жуан один из самых популярных образов в мировой литературе. М. Цветаева
в цикле «Дон-Жуан» дает свою интерпретацию личности Дон Жуана, переосмысливая
характерные черты и мотивы, связанные с мифом, созданным обширной традицией. В
цветаевском мифе Дон Жуан изображается посредством женского восприятия. Особенностью цикла становится то, что сущность героев раскрывается во взаимосвязи, при
этом именно лирическая героиня, выдвигается на первый план, совмещая в себе повествователя и участницу любовного поединка.
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В цикле, состоящем из семи стихотворений, можно выделить четыре темы. Все стихотворения цикла, кроме последнего, попарно образуют тематическое единство. Тема задается и варьируется в обоих стихотворениях, либо представляя различные ее решения, либо
последовательно развиваясь. Первые два стихотворения образуют некий зачин, их тема
– встреча героев. Третье и четвертое стихотворения эксплицируют сущность лирической
героини, пятое и шестое – определяют психотипы и ролевое поведение обоих героев. Последнее – подводит итог цикла. Новаторство М. Цветаевой в осмыслении темы заключается в принципиальной незавершенности и вариативности характера героя и в соответствии
с этим активизации смыслопорождения и самоопределения лирической героини.
Первое стихотворение цикла «На заре морозной…» строится на противопоставлении Дон-Жуана родине лирической героини – условному месту их встречи. Признаками родины становятся холод («И замерз колодец»), православность («А у богородиц – /
Строгие глаза») и колокольный звон, в поэтике М. Цветаевой символизирующий благословенность (ср. «Стихи о Москве»).
Назначение свидания напоминает фольклорный заговор, заклинание. Лирическая
героиня приглашает Дон Жуана, одновременно вызывая из небытия его дух. При этом
оговаривается, что место их встречи не соответствует ни любовному свиданию («… в
моей отчизне / Негде целовать!»), ни сущности Дон Жуана («Да и вам, красавец, / Край
мой не к лицу»).
Главным условием встречи героев становится необходимость угадывания нового воплощения Дон Жуана, доступное только лирической героине:
Ах, в дохе медвежьей
И узнать вас трудно,
Если бы не губы
Ваши, Дон-Жуан.
Лирическая героиня преодолевает запреты, отказываясь от привычного образа жизни и противопоставляя благочестию пассионарность своей натуры, которая сближает
героиню с Дон Жуаном.
Второе стихотворение цикла «Долго на заре туманной…» продолжает тему встречи
героев, изображающуюся посмертной. Появляется оппозиция: снег и жар. Снег соотносится со смертью («Уложили Дон-Жуана / В снежную постель»), а жар является характеристикой героя («Ни гремучего фонтана, / Ни горячих звезд…»). Лирическая героиня в
одиночестве прощается с героем. Возможность для Дон-Жуана получить в посмертный
дар любовь («Я тебе сегодня ночью / Сердце принесу») и благословение подчеркивает
их особую связь:
А пока – спокойно спите!..
Из далеких стран
Вы пришли ко мне. Ваш список –
Полон, Дон-Жуан!
В третьем стихотворении цикла с образом героя связывается мотив странничества,
который интерпретируется поэтессой как вечный поиск новой любви («После стольких
роз, городов и тостов…»). Лирическая героиня изначально отвергает сближение, мотивируя это выключенностью из жизни обоих участников коммуникации: «… Вы – почти
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что остов, / Я – почти что тень». Уподобление лирической героини тени вводит мотив
смерти и отрешенности от земного мира, что становится отсылкой образу Эвридики и
дочери Иаира. Подобные ассоциации закрепляются благодаря появлению аллюзий, позволяющих расценивать стремление Дон-Жуана к обольщению, как пародирование Орфея спускающего в Аид и безутешности Иаира из-за смерти дочери.
Лирическая героиня, отвергнув попытку обольщения, находит подходящую форму
отношений с героем, выступая, как рассказчица («Нет, уж лучше я расскажу Вам сказку…»). Эта позиция, в контексте творчества М. Цветаевой, является аллюзией поэтического дара, а также кодом особого типа поведения и эротичности, соединяя в себе
соблазн слова и женственности.
Пространство в сказке карнавализируется и напоминает стилизацию театра марионеток («Кто-то бросил розу. Монах под маской / Проносил фонарь»). Фиксируется время
действия – зима («Был тогда – январь»), героиня из тени превращается в Кармен («В
тот самый час Дон-Жуан Кастильский / Повстречал – Кармен»).
Дон Жуана и Кармен сближает общая родина – Севилья, в отличие от России – родины лирической героини. При этом оба героя связанны с музыкой, именно их оперная ипостась способствовала популяризации и романтизации, а главное мифологизации
этих образов. Кроме всего перечисленного, Дон Жуан – персонаж, к которому обращался
П. Мериме, создавший изначальный образ Кармен. Литературность, оперность и своеобразная духовная родственность Дон-Жуана и Кармен, их равносилие обусловливает то,
что согласно цветаевскому мифу, встреча героев возможна лишь в пространстве сказки.
Четвертое стихотворение продолжает развитие лирического сюжета предыдущего.
Доминирующим становится мотив любовного поединка, решаемого как психологическое противостояние героев. Пространство и динамика отношений театрализируются,
приобретая более напряженный, но несколько схематический характер («Ровно – полночь. / Луна – как ястреб»). Присвоение лирической героиней маски Кармен позволяет
изменить стратегию коммуникации. Лирическая героиня сохраняя некоторую дистанцию, стремится к узнаванию и глубинному пониманию природы героя (« – Узнаешь?
– Быть может»). Для Кармен важно не то, кто именно ее коммуникативный партнер,
а ощущение своей внутренней роковой силы, то есть знание, что она Кармен (« –ДонЖуан я. / – А я – Кармен»).
Стоит вспомнить высказывание М. Цветаевой о Дон Жуане, проясняющее отношение и оценку этого образа поэтессой. В 1925 году М. Цветаева в письме к О. Е. Черновой
вновь вернется к осмыслению образа Дон Жуана. «… будь Дон-Жуан глубок, мог ли бы он
любить всех? Не есть ли это «всех» неизменное следствие поверхности? Короче: можно
ли любить всех – трагически? Ведь Дон-Жуан смешон… Или это трагическое всех, трагедия вселюбия – исключительное преимущество женщин? (Знаю по себе)» [7, с. 603].
Возможно, эта мысль сформировалась еще в период работы над циклом и появление
Кармен – не только необходимость введения образа, родственного Дон Жуану. Следуя
за логикой М. Цветаевой, Кармен – образ более трагический и глубокий. В цикле «ДонЖуан» поэтесса сближает лирическое «я» с героем, чтобы более точно охарактеризовать
психотип, соответствующий авторскому мифу, при этом иронизируя над Дон Жуаном и
противопоставляя ему женский образ.
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Заключительное стихотворение цикла «И разжигая во встречном взоре…» строится как монолог лирической героини, обращенный к Дон Жуану. Страсть, по-прежнему,
остается доминантой личности Дон Жуана:
Томленьем застланы, как туманом,
Глаза твои.
В петлице – роза, по всем карманам –
Слова любви!
Мотив странничества, подчеркивает амбивалентность героя («И разжигая во встречном взоре / Печаль и блуд»), которая становится определяющей в авторском понимании
образа. Дон Жуан наделяется одновременно демоническими («зверски-черен») и мученическими («небесно-худ») чертами. Лирическая героиня признает в герое родственную
натуру и достойную пару («Я посылаю тебе улыбку, / Король воров!»). Герой теперь осознается как источник творческого вдохновения для лирической героини.
Необходимость переосмысления образа героя и соответственно высвечивания других сторон психотипа лирического «я» побуждают М. Цветаеву интерпретировать любовный поединок как интенцию творчества:
И узнаю, раскрывая крылья –
Тот самый взгляд,
Каким глядел на меня в Кастилье –
Твой старший брат.
Такой трактовке способствует созвучие слов «Кастилья» и «Кастальский источник»
– символ поэтического вдохновения. Несмотря на то, что этимологически реальный и
мифологический топосы не связаны, можно предположить, что для поэтессы их сближение представляется актуальным. Подобное допущение подтверждается, если вспомнить
слова М. Гаспарова о пристрастии М. Цветаевой к подобного рода эксперементированию «когда слова сближаются не только по смыслу, но и по звуку, и этот звук подсказывает некоторый общий мерцающий, не поддающийся точному определению смысл» [8,
c. 314]. Новая смысловая нагрузка образа Дон-Жуана позволяет соотнести его с поэтическим гением (ср. «на пирах молодой поэзии – Жуана» [9, 4/1, c. 17]), пробуждающим в
лирическом «я» крылатость и поэтический дар.
Возникает идея замены эротического обольщения духовным: соблазном творчества.
Одиночество Дон Жуана, изображенное в последнем стихотворении – это одиночество
поэта, одна из излюбленных тем М. Цветаевой. Именно поэтический дар определяет
равнозначность героев.
Подводя итоги, следует отметить, что вариативность лирического сюжета цикла
«Дон-Жуан» определяется, прежде всего, статусом лирической героини, совмещающей
в себе в неосинкретическом единстве повествователя и участницу любовного поединка.
Внутритекстовая коммуникация дает возможность М. Цветаевой варьировать образную систему. Лирическая героиня попеременно обращается то к маске мудрой женщины,
отрешенной от любви, то к маске Кармен, представляющей роковую силу, равную герою.
Именно Кармен оказывается наиболее подходящей участницей любовного поединка. И
она, и Дон-Жуан символизируют разрушительный характер любви и в то же время, любовь определяет их сущность.
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Если в первых стихотворениях цикла тип коммуникации между героями – это отношения «разминовения», далее развивающиеся как любовный поединок, то в последнем – они
становятся гармоничными, ибо теперь их основа – поэтическое вдохновение.
В данной статье на материале цикла «Дон-Жуан» изучена феномен вариативности
лирического в плане его смыслопорождающего потенциала. Такой подход предлагает
возможный вариант решения проблемы смыслопорождения в поэтическом тексте.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ВОПЛОЩЕНИЯ МОТИВА
АПОКАЛИПСИСА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА
Стаття присвячена виявленню мовних засобів втілення мотиву Апокаліпсиса в творах О.С. Пушкіна. Даний мотив органічно пов’язаний із ідеєю неминучого Страшного
суду за земні гріхи, символом церкви, крові та меча та репрезентований в творчості
автора на всіх рівнях мови – від фонетичного до синтаксичного.
Ключові слова: мотив, Апокаліпсис, символ, внутрішня форма слова.
Статья посвящена выявлению языковых средств воплощения мотива Апокалипсиса
в произведениях А.С. Пушкина. Данный мотив органически связан с идеей неминуемого
Страшного суда за земные грехи, символом церкви, крови и меча и представлен в творчестве автора на всех уровнях языка – от фонетического до синтаксического.
Ключевые слова: мотив, Апокалипсис, символ, внутренняя форма слова.
The article is devoted to the exposure of language means of representation of the motive
of Apocalypse in the works by A.S. Pushkin. The motive given is organically connected with
the idea of inevitable Doomsday for the sins, symbol of church, blood and sword. The motive
analyzed is represented in the author’s works by means of all language levels – from phonetic
to syntactic.
Key words: motive, Apocalypse, symbol, inner context of the word.
В творчестве А.С. Пушкина мотив Апокалипсиса является одним из важнейших
средств воплощения ирреального. Ю.М. Лотман отмечает, что сквозь все произведения болдинского периода проходят «разнообразные образы бушующих стихий: метели
(«Бесы», «Метель» и «Капитанская дочка»), пожара («Дубровский»), наводнения («Медный всадник»), чумной эпидемии («Пир во время чумы»), извержения вулкана («Везувий зев открыл…» – 10-я глава «Евгения Онегина…» [1: 28].
В фольклорной и мифопоэтической традиции образ зимы с метелями, вьюгами связывается с противостоянием, оппозицией свет / тьма, добро / зло, Хаос / Порядок, ассоциируясь у славян с концом света. Как отмечает С. Аверинцев, в христианской эсхатологии «фоном Страшного Суда служит космическая катастрофа, знаменующая конец мира: солнце и
луна меркнут, звезды падают с неба, само небо свертывается, как свиток…» [2: 403].
В повестях «Капитанская дочка» и «Метель» находим подтверждение того, что метель ассоциируется с концом света, что эксплицируется в произведениях употреблением
слов с семантикой предзнаменования. Сравним: «облачко предвещало буран» («Капитанская дочка»), «На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все
казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием» («Метель»).
В «Капитанской дочке» восклицание ямщика «Беда: Буран!..» символизирует зло.
Контактное соположение существительных беда и буран, с одной стороны, противопо© Яковенко Е.А., 2013
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ставляет их по семантике абстрактного (беда) и конкретного (буран), что подкрепляется разнородовым противопоставлением – существительные представлены женским и
мужским родом, с другой стороны, аллитерация звука Б в начале обоих слов и их соположение, оформленное двоеточием, выявляет в них контекстуальные синонимические
отношения и сопоставляет их по признаку общего / частного.
В поэме «Медный всадник» ирреальность происходящего подчеркивается введением
в повествование образа водной стихии: символ воды занимает одно из важнейших мест в
мировой мифологии и характеризуется амбивалентностью, символизируя как рождение,
так и смерть. Потоп в поэме связывается с идеей Страшного суда, что эксплицируется в тексте с помощью метафоризации: «Народ зрит божий гнев / И казни ждет/».
Идея Страшного суда вербализирована фразеологизмом божий гнев и существительным
казнь. Народ, видя бурлящую реку, воспринимает ее как природное, земное, реальное
проявление гнева Божьего и ожидает смерти.
Идея Страшного суда в рамках христианских представлений воплощается в принципе принятия ответственности за содеянное и неминуемой расплаты за грехи земные.
М.М. Дунаев отмечает исключительность трагедии «Борис Годунов», в которой «во всей
полноте осуществляется Божья воля и Божья премудрость в великих созданиях искусства, пророческих без всяких оговорок. Такова трагедия «Борис Годунов» [4: 241].
Устами Григория Отрепьева в трагедии эксплицируется представление о неизбежности Страшного Суда для всех без исключения, даже для царя: «И не уйдешь ты от суда
мирского, / Как не уйдешь от божьего суда» [3 (6: 30)].
Приведенные два стиха представляют собой параллельные синтаксические конструкции, в составе которых обнаруживаем полный повтор глагола уйдешь с отрицательной частицей не, хиазм – перекрестное расположение антонимичных прилагательных
мирского – божьего и антитезу суда мирского – божьего суда. Лексическое наполнение
и синтаксическая организация данных стихов воплощают идею неминуемой расплаты за
прегрешения как на земле, так и на небе.
Сам Борис осознает неизбежность Страшного Суда, словосочетание небесный гром
является перифразой божьего суда: «Ни власть, ни жизнь меня не веселят; / предчувствую небесный гром и горе» [3 (6: 35)].
Вместе с тем, Царь не испытывает угрызений совести, не признает свои грехи: «Борису несколько раз представляется возможность покаяться в грехе – и тем изменить ход
истории, над которой тяготеет нераскаянное убийство, но каждый раз он отвергает дарованное, и история движется к непреложному страшному возмездию» [4: 248].
Рассмотрим два монолога Бориса:
«Живая власть для черни ненавистна, / Они любить умеют только мертвых. /
Безумны мы, когда народный плеск / Иль ярый вопль тревожит сердце наше! / Бог насылал на землю глад, / Народ завыл, в мученьях погибая; / Я отворил им житницы,
я злато / Рассыпал им, я им сыскал работы – / Они ж меня, беснуясь, проклинали! /
Пожарный огнь их домы истребил, / Я выстроил им новые жилища / Они ж меня пожаром упрекали!» [3 (6: 35)];
«И тут молва лукаво нарекает / Виновником дочернего вдовства / Меня, меня, несчастного отца!.. / Кто ни умрет, я всех убийца тайный: / Я ускорил Феодора кончину,
/ Я отравил свою сестру царицу, / Монахиню смиренную…всё я!» [3 (6: 36)]
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Оба монолога раскрывают неспособность Бориса к раскаянию, самооправдание, что
выражается языковыми средствами разных уровней. В первом монологе в стихах Живая
власть для черни ненавистна, / Они любить умеют только мертвых наблюдается противопоставление живых мертвым с помощью хиазма и антитезы, основанных на антонимических отношениях между сопоставляемыми словами. Упоминаются две кары Божьи
– голод и пожар: Бог насылал на землю глад, Пожарный огнь их домы истребил; неполногласные славянские лексемы придают речи Бориса пафосность. В обоих монологах Борис
резко противопоставляет себя народу, что находит выражение во многократных местоименных оппозициях. В первом монологе наблюдаем четырехкратный повтор местоимений
Я – Им (Их) в составе параллельных конструкций, а также использование приема инверсии, во втором монологе доминирует личное местоимение я в именительном и родительном падежах: двукратный повтор меня и четырехкратный повтор местоимения я.
Обилие форм личного местоимения я создает эффект самооправдания, подчеркивания своих заслуг перед народом. Мысль Годунова о незаслуженном порицании народом
его царствования выражена в тексте существительным молва и наречием лукаво, семантически связанным с обманом («лукавый – хитрый и умышляющий, коварный, скрытный и злой, обманчивый и опасный, криводушный, притворчивый, двуличный и злонамеренный» [5 (2: 272)]). Наречие лукаво из второго монолога и деепричастие беснуясь из
первого, хоть и расположены дистантно, в описании народа актуализируют общую сему,
отсылающую к нечистой силе («лукавый – бес, дьявол, сатана, нечистый, злой дух» [5
(2: 272)]). Борис не только не признает свою вину, но и считает, что недовольство народа
его правлением вызвано происками нечистой силы.
Вместе с тем, непризнание Борисом вины тоже – самообман. Рассмотрим следующий монолог:
«Но если в ней единое пятно, / Единое, случайно завелося, / Тогда – беда! как язвой
моровой / Душа сгорит, нальется сердце ядом, / Как молотком стучит в ушах упрек, /
И все тошнит, и голова кружится, / И мальчики кровавые в глазах… / И рад бежать,
да некуда…ужасно! / Да, жалок тот, в ком совесть нечиста» [3 (6: 36)].
Данный фрагмент передает внутренние переживания Бориса, он признает, что совесть его нечиста (прилагательное нечиста ассоциируется с нечистой силой, то есть
с грехом, тут – убийством), вместе с тем в его словах снова звучит самооправдание.
Словосочетание единое пятно, повтор слова единое (одно), и вынесение его в сильную
позицию начала стиха, актуализация внутренней формы наречия случайно отображают
представление Бориса о том, что убийство было всего одно и произошло не по его вине,
а по воле случая. «Борис совершает не просто уголовное преступление, он противостаёт
воле Божией, поскольку покушается на жизнь, волею именно Творца, а не слепого случая предназначенную на царство…У Бога ничего случайного нет» [4: 247]. То, что Борис
снимает с себя ответственность за преступление, по мнению Ю.М. Лотмана, первый шаг
к убийству, когда утверждается, что «убийца – лишь исполнитель чьей-то высшей воли и
личной ответственности не несет» [1: 138].
В монологе использован прием меризм, состоящий в перечислении частей целого.
При описании переживаний Бориса автор переходит от абстрактного существительного
душа, называющего внутреннюю сущность, к конкретным существительным, номини334

рующим части тела: сердце, уши, голова, глаза, которые объединены субстантиватом все
с семантикой полноты. Меризм и повтор соединительного союза и…и передают интенсивность душевных мук Бориса и их переход в реальную, физическую боль.
Главным злодеянием Бориса было убийство младенца, и переход от единственного
числа к плюральной форме существительного мальчики, подкрепленной согласованным
в числе прилагательным кровавые, передает эмоциональные метания и угрызения совести Бориса. Сравнение пятна на совести с язвой моровой изображает смертные муки
совести: прилагательное моровая происходит от слова мор, этимологически связанным
с понятием смерти [6: 651].
Отметим, что Борис признает лишь вероятность своей вины: «Дитя мое! судьба мне
не судила / виновником быть вашего блаженства. / Я, может быть, прогневал небеса, / Я
счастие твое не смог устроить. / Безвинная, зачем же ты страдаешь? – » [3 (6: 56)]
В данном фрагменте воплощается христианское представление о неизбежности расплаты детей за грехи отцов, что выражено предикативной конструкцией Я прогневал небеса – ты страдаешь (сделал нечто, вызывающее гнев Высших сил, то есть согрешил).
Примечательно обращение Бориса к дочери, он называет ее безвинная (субстантиват,
семантика которого подчеркивает признак отсутствия вины). Прилагательное безвинная
контекстуально отсылает читателя к образу убитого царевича – кровь невинного младенца, актуализируя общую внутреннюю форму, тем самым подчеркивает, что за грех против невинного существа отвечает тоже невинное существо. Вместе с тем, Борис снова
снимает с себя ответственность за судьбу дочери, что проявляется в первом стихе судьба
судила, где идея судьбы, рока воплощена в актуализации общей этимологии слов (судьба
есть «суд», «приговор» [2: 405].) Актуализация корня суд- снова отсылает читателя к образу убитого царевича, когда в уста Григория Отрепьева вкладываются слова о жребии
(судьбе) младенца: «Борис, Борис! все перед тобой трепещет, / Никто тебе не смеет и
напомнить / О жребии несчастного младенца» [3 (6: 30)]. Таким образом, происходят
переклички идеи судьбы, жребия и невиновности жертвы.
В «Видении короля» («Песни западных славян») мотив Апокалипсиса реализуется
в эпизоде осквернения церкви врагами. Как и в других произведениях А.С. Пушкина,
наступлению Апокалипсиса предшествуют предзнаменования: «Часто он подходит к
окошку; / не услышит ли какого шума? / Слышит, воет ночная птица, / Она чует беду
неминучу» [3 (3: 258)]
В первой строфе способностью предчувствовать наделяется птица. Ряд глаголов услышит – слышит – чует воплощает идею ожидания трагедии. При этом подчеркивается, что
птице дано ощущать приближение зла не только слухом, в отличие от человека, но многими чувствами, так как «чуять – познавать чувствами, ощущать, чувствовать; ощущать,
особенно осязаньем, обоняньем, вкусом, а также слухом, но не зрением» [5 (4: 616)].
«Не сова воет в Ключе-граде, / Не луна Ключ-город озаряет, / В церкви божией
гремят барабаны, / Вся свечами озарена церковь, / Но никто барабанов не слышит, /
Никто света в церкви божией не видит, / Лишь король то слышал и видел; / Из палат
своих он выходит / И идет один в божию церковь» [3 (3: 258)].
В приведенном фрагменте ключевым является словосочетание церковь божия, символ которой в мифологическом сознании связывается с архетипом мирового дерева.
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Двукратный прием хиазма церковь божия – божия церковь, четырехкратный повтор
слова церковь, троекратный повтор прилагательного божия подчеркивают важность,
святость описываемого места как безопасного, спасительного пространства. Предикативные конструкции свечами озарена церковь, гремят барабаны в данном контексте
приобретают отрицательную коннотацию, ассоциируясь с концом света (яркий свет и
громкий звук ночью). Параллельные конструкции никто барабанов не слышит, никто
света не видит, использование частицы лишь, а также числительное один актуализируют изоляцию короля.
Описание видения короля передает ужас увиденного:
«Тут он видит чудное виденье: / На помосте валяются трупы, / Между ими хлещет кровь ручьями, / Как потоки осени дождливой, / Он идет, шагая через трупы, /
Кровь по щиколотку ему досягает… / Горе! в церкви турки, и татары, / и предатели,
враги богумилы / На амвоне сам султан безбожный, / Держит он наголо саблю, /
Кровь по сабле свежая струится / С вострия до самой рукояти» [3 (3: 258)].
Мотив Апокалипсиса, проявляющийся в актуализации символа церкви в данном
произведении, органически связан с символами крови и меча. Символ крови пронизывает все повествование, дистантно эксплицируясь в тексте в третьем и пятом стихе
первой строфы и в пятом стихе второй строфы существительным кровь. Символ карающего меча представлен повтором существительного сабля, описание которой детализировано: вострие, рукоять.
Восклицание Горе! обобщает пространственную картину, реализацией мотива Апокалипсиса в данном произведении является описание кровопролития в святом месте
– церкви божией, а также присутствия в церкви иноверцев, представленных существительными турки, татары, богумилы (согласно примечанию А.С. Пушкина к «Песням
западных славян») – «некоторые иллирийские раскольники» [3 (3: 287)]. Контекст
«Видения» актуализирует внутреннюю форму слова богумил – милый Богу, но существительные враги, предатели создают в повествовании семантическое противоречие
между внутренней формой слова и его семантикой.
Кощунственность происходящего подкрепляется стихом На амвоне сам султан
безбожный, так как слово амвон (из греческого) означает «возвышенное или поднятое
место для проповедника, сказателя речи; в православной церкви, место перед иконостасом, где читаются ектении, Евангелие, проповеди» [5 (1: 14)]. Святое место священника в православной церкви занято султаном, представителем другой веры, что
в сочетании с прилагательным безбожный, в данном контексте также актуализирует
внутреннюю форму (без Бога, без веры).
Рассмотрим следующий фрагмент: «И отступник бил челом султану, / Трижды
пол окровавленный целуя» [3 (3: 259)]. Отступник кланяется султану трижды, здесь
актуализируется символика числа три, которое в христианстве считается святым, а
в сочетании с символом крови (пол окровавленный) оно приобретает отрицательную
характеристику, воплощая мотив Апокалипсиса.
В произведениях А.С. Пушкина мотив Апокалипсиса связан с молитвой как способом обретения спасения. В «Видении короля» композиционно это выражается в чтении
молитвы, когда король входит и выходит из церкви:
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«Но великую творит он молитву / И спокойно в церковь божию входит» [3 (3:
258)]; «И король ощупью в потемках / Кое-как до двери добрался / И с молитвою на
улицу вышел» [3 (3: 260)];
молитва становится спасительной: «Громко мученик господу взмолился: / «Прав
ты, боже, меня наказуя! / Плоть мою предай на растерзанье, / Лишь помилуй мне душу,
Иисусе!» [там же].
Обращение к Богу звательных форм боже, Иисусе воплощает христианскую идею
единства Бога, и именно обращение к Иисусу несет спасение: «При сем имени церковь
задрожала, / Все внезапно утихнуло, померкло / Все исчезло – будто и не бывало» [там
же]. Спасение в данном контексте выражается глаголами прошедшего времени утихнуло, померкло, исчезло.
В песне «Янко Марнавич» мотив Апокалипсиса реализуется путем описания душевных мук, мук совести человека, совершившего грех:
«Что в разъездах бей Янко Марнавич? / Что ему дома не сидится? / Отчего двух
ночей сряду / Под одной кровлей не ночует?»
«Но он бродит, как гайдук бездомный, / С той поры, как Кирила умер»
«С того времени он, тоскуя, бродит, / Словно вол, ужаленный змиею» [3 (3: 260261)].
Обстоятельство в разъездах, безличная конструкция дома не сидится, дистантный
повтор глагола бродит, сравнение как гайдук бездомный, деепричастие тоскуя изображают безрезультатный поиск очищения, раскаяния, а сравнение словно вол, ужаленный
змиею описывает душевную боль, переходящую в физическую (символ змеи связывается
с образом нечистой силы).
Во фрагменте, приведенном ниже, находим объяснение душевных страданий Янко
Марнавича: «В церкви Спаса они братовались, / И были по богу братья; / Но Кирила
несчастливый умер / От руки им избранного брата» [3 (3: 261)]. Мотив братоубийства
структурирует композицию всей песни и является аллюзией убийства Авеля Каином. В
данной строфе мотив братоубийства реализуется на языковом уровне с помощью лексических единиц, входящих в словообразовательный ряд с корнем брат-: братовались,
братья, брата, а определение по богу подчеркивает греховность братоубийства.
В данной песне также мотив Апокалипсиса также связан с символом церкви и спасительной молитвы: «И вошел в церковь святого Спаса. / Там целый день он молился богу,
/ Горько плача и жалостно рыдая» [3 (3: 261)]
В стихотворении «Какая ночь!» мотив Апокалипсиса воплощается с помощью образа казни: «А площадь в сумраке ночном / Стоит, полна вчерашней казни. / Мучений
свежий след кругом: / Где труп, разрубленный с размаха, / Где столп, где вилы; там
котлы, – / Остывшей полные смолы; / Здесь опрокинутая плаха; / Торчат железные
зубцы, / С костями груды пепла тлеют, / На кольях, скорчась, мертвецы / Оцепенелые
чернеют…» [3 (3: 18-19)].
Данный фрагмент рисует картину площади, заполненной орудиями и результатами
казни, где существительное казнь выступает в качестве гиперонима по отношению к
существительным столп, вилы, котлы, смола, плаха, зубцы, существительные кости,
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пепел, мертвецы соотносятся с представлением людей об адских мучениях. Указательные слова где, где, где, там, здесь структурируют пространство, детализируя его, создавая многомерную картину площади.
Описание казни мирской перекликается с описанием пространства ада в «Набросках
к замыслу о Фаусте»: «А этот бес – как важен он, / Как чинно выметает вон / Опилки,
серу, пыль и кости» [3 (2: 343)].
Анализ репрезентации мотива Апокалипсиса в творчестве А.С. Пушкина показал,
что данный мотив является одним из основополагающих в произведениях автора. Этот
мотив представлен в произведениях поэта на всех текстовых уровнях – композиционном, лексическом, морфологическом и синтаксическом. Мотив Апокалипсиса представлен введением в повествование образов стихий, традиционно воспринимаемых
человеком как физическое проявление Божьего гнева: метель в сознании славян связана с Первобытным Хаосом, потоп характеризуется амбивалентностью, символизируя
как рождение, так и смерть. Подчеркивается неотвратимость мирского и Божьего суда,
отсутствие раскаяния влечет за собой смерть либо расплату детей за грехи отцов. Мотив Апокалипсиса связан с символом церкви, крови, меча, а также молитвы как способа
обретения спасения.
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ПАССИОНАРНОСТЬ КАК ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО Н.С.ГУМИЛЕВА
В статье речь идет о пассинарности Н.С.Гумилёва как его жизненном кредо, его
мировоззрении и взглядах.
Ключевые слова: пассионарность, мировоззрение, кредо, влияние, творчество.
В статті йде мова про пасіонарність М.С.Гумильова, його життєве кредо, його
світосприйняття та погляди.
Ключові слова: пасіонарність, світосприйняття, кредо, вплив, творчість.
The article deals with the creative attitudes and the world outlook of M.S. Gumilyev.
Key words: world outlook, credo, influence, creative activity.
В 2011 году исполнилось 125 лет со дня рождения и 90 лет со дня гибели Н.С.Гумилева.
Много позитивного и негативного было сказано после знакомства с наследием поэта литературоведами разных стран и читателями. В данное время судьба поэта, его творчество
вызывают жгучий интерес, поскольку вокруг личности поэта идет много споров, хотя
нынешний читатель воспринимает поэта как своего современника, несмотря на то, что
Гумилев творил в эпоху «серебряного века». Секрет его заключался в том, что стихи
поэта наполнены новизной остроты чувств, смелостью, искренностью, правдивостью.
Со времени открытия творчества поэта у литературоведов разных стран появился неподдельный интерес к его имени, научные дискуссии вокруг наследия поэта становятся
все оживленнее. На какие только темы о творчестве поэта не писали, всех не перечислишь. Его литературное наследие рассматривали с разных сторон: экзотика, Муза дальних странствий, путешествия, рыцарство, любовная лирика, жизненные взгляды.
Как только не называли Н.Гумилёва: поэт-воин, рыцарь, латник, ратник, конквистадор… Но никто из литературоведов не объединил эти названия в одно целое. Исследователи, рассматривая жизненные взгляды поэта, не обратили должного внимания на
пассионарность и не назвали поэта пассионарием. А ведь, действительно, это так, поскольку Н.С.Гумилёв с детства сформировал себя, создал таким, каким мы, читатели,
увидели его в творчестве.
Поэт был пассионарием, и пассионарность как жизненное кредо, черта характера
сыграла большую роль в его становлении. Много предпосылок способствовало этому:
1) здоровье (в детстве был слабым, хилым и болезненным ребенком);
2) чтение книг (поскольку здоровьем не блистал, то произведения выбирал о людях
сильных и мужественных);
3) окружение поэта (ведь окружала поэта не только творческая элита, не только собратья по «цеху поэтов», но и люди других профессий, например, С.Колбасьев – моряк).
Но начнем по порядку. Исследуя биографию поэта, мы нашли подтверждение своим догадкам в работах следующих авторов – А.Давидсона, А.Доливо-Добровольского,
В.Полушина, В.Шубин-ского и др.
© Сорокина Е.Р., 2013

339

Что же касается людей других профессий, в частности – моряков, то хочется отметить следующее. Любовь к морю была у Гумилёва в крови, наверное, потому, что дядя
поэта по материнской линии – И.И.Львов был адмиралом, да и отец Гумилёва имел отношение к морю, поскольку долгое время служил корабельным врачом.
В одной из книг, посвященных Гумилеву /в большинстве своем книги, ему посвященные
– изумительные, наверное, не хватит слов, чтобы расточать дифирамбы данным книгам/,
а именно – в сборнике, весьма ценном, составленном Вадимом Крейдом «Николай Гумилев в воспоминаниях современников» есть очень точные слова, характеризующие поэта как
незаурядную личность. Так, например, в статье «Рыцарь на час» Вас.Немирович-Данченко
характеризует поэта следующим образом: «Он был на своем месте в средние века.
Он опоздал родиться лет на четыреста!
Настоящий паладин, живший миражами великих подвигов. Он увлекался бы красотою невероятных приключений, пытал бы свои силы в схватках со сказочными гигантами, на утлых каравеллах в грозах и бурях одолевал неведомые моря».
Таким образом, описывая характер Гумилева, Немирович-Данченко характеризует
его как настоящего пассионария. Т.е., Неми-рович-Данченко, сам, того не подозревая,
еще в 20-е годы ХХ века, охарактеризовал поэта как пассионария и дал очень точную
оценку сборнику «Романтические цветы», в котором поэт показал фантастические превращения, легендарные мотивы.
А пассионарность как черта стала зарождаться в характере поэта еще с детства и
усовершенствована была в юности. Начнем с самого начала, откуда появилась пассионарность. Для всех поклонников творчества поэта не секрет, что в детстве Гумилев был
хилым и слабым, довольно болезненным, это его очень сильно задевало. А поскольку
поэт еще с детства любил читать, и сначала читал все подряд, то со временем стал отдавать предпочтение приключенческим романам, героическим мифам разных народов /
со временем в его поэзии возникают образы Синдбада, Одиссея/. Не зря же в это вре-мя
у него появляются строки:
Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка.
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.
Под влиянием этих неординарных личностей – мореплавателей и стрелков и формировался характер поэта. Он с самого начала показывает себя конквистадором:
Я конквистадор в панцире железном,
Я вышел в путь и весело иду.
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду…
Как мы знаем из курса всемирной истории, конквистадоры (Сonquistado – завоеватель) – в период конца XV – XVI веков испанские или португальские завоеватели территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки..
Но Гумилев старался брать как от исторических личностей, так и от литературных
героев только позитивные черты. Недаром же он говорит устами своего лирического
героя:
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Я конквистадор в панцире железном.
Я вышел в путь и весело иду.
Он не зря подчеркивает, что герой «весело идет», поскольку для последнего важны
не материальные блага, не кровопролитные войны, а нечто возвышенное, духовное, что
характерно для истинного пассионария, т.к. последний, обладая мужественным характером, стремился преодолевать все невзгоды на пути, не поддаваясь унынию, скуке. Т.е.,
автор ещё раз подчеркивает, что его интересовали не только личности с сильным характером, но и оптимистически настроенные.
Но от сборника к сборнику, он, показывая образ пассионария, совершенствует его.
Поэт по-новому подошел к жизни, к миру, и это нашло отражение в его творчестве:
Как смутно в небе диком и беззвёздном!
Растёт туман, но я молчу и жду,
И верно, я любовь свою найду…
Я конквистадор в панцире железном.
Чтобы ближе узнать о характере поэта и его привычках, обращаешься вновь и вновь
к воспоминаниям современников Гумилева, к воспоминаниям людей, близко его знавших и оставивших нам в наследство такое бесценное сокровище. Ведь только благодаря
данным воспоминаниям и представляешь облик самого поэта. Один из близких друзей
юности – Сергей Ауслендер писал: «Юношеское целомудрие, скромность ученика, быть
может, не всегда позволяют Гумилеву быть свободным, все последние тайны души отдавать своим строкам. Этот молодой рыцарь является на турнир еще с лицом, закрытым
забралом. Поэтому-то так старательно каждую мысль, каждое переживание окутывает
он описаниями пыльных картин веков прошедших, стран далеких, фантастических, к
которым постоянно влечется его воображение романтика».
Многие зачитываются в детстве Майн Ридом, Жюлем Верном, Гюставом Эмаром,
но почти никто не осуществляет впоследствии, в своей «взрослой жизни героического
авантюризма, толкающего на опасные затеи, далекие экспедиции.
Он осуществил. Упрекали его в позёрстве, чудачестве. А ему просто всю жизнь было
шестнадцать лет. Любовь, смерть, стихи. В шестнадцать лет мы знаем, что это прекраснее всего на свете. Потом – забываем: дела, делишки, мелочи повседневной жизни убивают романтические фантазии. Забываем. Но он не забыл, не забывал всю жизнь».
Поэт с детства стремился не убегать от трудностей, старался идти по линии наибольшего сопротивления. Недаром же предпринял несколько экспедиций в Африку, столь им любимую. Как вспоминал В.Немирович-Данченко: «Мусульманский Восток и африканские
пустыни тревожили наше воображение». Даже, несмотря на то, что он недавно женился на
женщине, руки которой так долго добивался, – Анне Ахматовой, его это не останавливает,
и он снова уезжает в свою любимую Африку. Это еще раз говорит о том, что он – настоящий пассионарий и стремится только вперед, навстречу неизвестному и непознанному.
Ведь Гумилев стремился увидеть не только экзотику дальних, неизвестных стран, но и
узнать о быте, истории и обычаях тамошних народов. Он не только увидел экзотику, но и
показал её с внутренней стороны, с изнанки. Не зря же долгие годы после его отъезда о
нем с теплотой вспоминали туземцы, поскольку он пришел туда с добрыми намерениями.
Даже, несмотря на то, что он недавно женился на женщине, согласия которой так долго
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добивался, – Анне Ахматовой, его это не останавливает и он снова уезжает в свою любимую Африку. Это ещё раз го-ворит о том, что он – настоящий пассионарий и стремится
только вперед, навстречу неизведанному и непознанному.
В годы Первой мировой войны, он, ни минуты не колеблясь, за- писывается добровольцем на фронт, хотя, по состоянию здоровья призыву не подлежал, и считался «белобилетником». Гумилев был готов к войне, к сражениям, хотел защищать свою Родину
и исполнить воинский долг перед ней. Поэт показал все тяготы войны, но показал это
очень поэтично:
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
И залитые кровью недели
Ослепительны и легки…
Пассионарность он продолжал проявлять и на фронте. О его смелости в полку ходили легенды, хотя некоторые продолжали считать его позёром. Но только истинно бесстрашный человек мог сказать:
Победа, слава, подвиг,
Слова, затерянные ныне,
Звучат в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.
В одном из писем своему другу – Михаилу Лозинскому с передовой поэт писал: «В
жизни пока у меня три заслуги – мои стихи, мои путешествия и эта война. Из них последнюю, которую я ценю менее всего, с досадной настойчивостью муссируют все, что
есть лучшего в Петербурге. Меня поддерживает только надежда, что приближается лучший день моей жизни, день, когда гвардейская кавалерия одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин».
Впечатления от войны отразились в прозе поэта, а именно – в «Записках кавалериста». Основательно о пребывании Гумилева на войне рассказал в своих заметках «Поэт
на войне» Евгений Степанов. Автор показал, как раскрывался характер поэта перед лицом опасности.
После окончания войны и победы большевиков в Октябрьской революции, когда многие соотечественники, не понявшие необходимость революции и не принявшие её, уезжали в эмиграцию, в основном, на всю жизнь, поэт стремился в советскую Россию, не подозревая даже, какие испытания ждут его на Родине, глубоко им любимой и почитаемой.
Но несмотря на все жизненные перипетии, которые подбрасывала ему жизнь, он не
лишился пассионарности, твердости духа. Проявление этого мы видим в позднем творчестве, после 1917-го года и отражение в сборниках «Костер», «Шатер», особенно в последнем, где речь идет о столь любимой им Африке.
Победой Октябрьской революции открывается новая страница в истории и общественной жизни России. И у Николая Степановича тоже новая страница в жизни. К 1917му году он, как поэт, был очень популярен в России. После революции, можно сказать,
-вдвойне. Его стихотворные сборники выходили многочисленными тиражами, он возоб342

новляет занятия с молодыми поэтами, уделяет много внимания переводам зарубежных
поэтов, пишет критические статьи. В это же время он становится председателем Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов.
Жизнь поэта оборвалась в самом расцвете в застенках Петроградской ЧК за участие в заговоре против большевизма, в так называемом «деле Таганцева». Но в 1987
году в журнале «Новый мир» была опубликована статья генерального прокурора СССР
Г.Терехова о реабилитации Н.Гумилёва за отсутствием состава преступления. Впоследствии начались споры среди литературоведов о том, был ли Гумилев причастен к этому
или нет. Недавно даже был снят фильм об участии Н.Гумилёва в Таганцевском заговоре,
который так и называется «Гумилёв против диктатуры», где подается новая точка зрения
на события тех далеких 20-х гг. ХХ века. В фильме рассказывается, что Гумилёв, будучи
по характеру монархистом, вступил в организацию с единственной целью – вместе с
единомышленниками вернуть старые порядки. Но свои взгляды поэт никогда не скрывал.
Хотя стихов, восхваляющих царя и старые устои, у него нет. Но согласно большинству
воспоминаний современников, Гумилев никому не рассказывал о своем участии в заговоре, даже словом не обмолвился, за исключением, почему-то, Ирины Одоевцевой, оставившей этот эпизод в своих воспоминаниях «На берегах Невы», и на которые ссылаются
многие литературоведы, невзирая на то, что эти воспоминания – беллетризированы.
Николай Степанович Гумилёв пронес пассионарность через всю жизнь, и отразил
это в своем творчестве. В памяти почитателей поэзии Гумилева навсегда сохранится образ поэта-пассионария.
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ
В ЛІТЕРАТУРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
(на прикладі жанру роману)
У статті досліджуються основні механізми творення художнього світу в літературі
постмодернізму, а також на матеріалі художніх творів простежуються ключові жанрові
модифікації роману в зарубіжній літературі другої половини ХХ століття.
Ключові слова: абсурд, свідомість, художній світ, роман, жанрова модифікація,
особистість, постмодернізм, гра, історія.
В статье исследуются основные механизмы создания художественного мира в
литературе постмодернизма, а также на материале художественных произведений
прослеживаются ключевые жанровые модификации романа в зарубежной литературе
второй половины ХХ столетия.
Ключевые слова: абсурд, сознание, художественный мир, роман, жанровая модификация, личность, постмодернизм, игра, история.
The main mechanisms of creating the artistic world in the literature of postmodernism
are investigated in the article. Also the main genre modifications of the novel in the foreign
literature of the second half of the 20th century are traced.
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Постмодерна реальність, яка прийшла на зміну модернізму разом з другою світовою
війною, величезними примарами ядерної та екологічної катастроф, стрімким науковотехнічним прогресом і водночас загрозою повного витіснення особистості на марґінеси соціального життя, принесла із собою нову суспільну та культурну свідомість і розставила цілком неочікувані акценти у сучасній концепції світовідчуття. Відтак, друга половина ХХ ст.
відзначається крахом старих ідеалів, повною руйнацією моральних орієнтирів, зародженням
новітніх філософсько-естетичних доктрин (постструктуральних, деконструктивістських, екзистенційних та інших) і фактично “нульовою точкою відліку” в царині культури та історії
(якщо взяти до уваги повне заперечення попередньої традиції). Відчуття завершеності історії
і остаточної деструкції свідомості породжує постмодерністську думку про нездатність людини осягнути і систематизувати невпорядкований, абсурдний, вічно змінюваний світ. А отже
неможливим виявляється існування вічних і абсолютних цінностей, орієнтирів, суспільних
маркерів. Таким чином, дійсність постає багатоликою та неоднозначною, і відтворити її таку
можна тільки завдяки плюралізму художніх форм світобачення.
За словами Вальтера Йенса: “...Тільки неповне, скалка, фрагмент ще символізують розколотий світ, який перебуває у стані змін... Світ, який за строкатими фасадами постає як
неясний, примарний знак, може бути представлений... лише у шифрах... ” [Цит. за 1: 216].
Ситуація перманентного хаосу, абсурду, невизначеності і невпорядкованості в повсякденному житті природно спричинює виникнення специфічних художніх моделей перетворення “буття” на “художню дійсність” саме через мистецьке засвоєння абсурдистських
умонастроїв і завдяки сучасному хаотично/фрагментарно впорядкованому світогляду. При
цьому, логічно, відбувається свідома/несвідома відмова від традиційних схем оповіді і
практично повне заперечення класичних жанрових моделей. Теоретики “нової літератури”
(основні тенденції розвитку її вивчають Дж. Барт, У. Еко, І. Хасан, Т. Денисова, Д. Затонський, Н. Маньковська, О. Киченко та інші) вважають, що навіть саме звернення митців
слова до існуючих жанрів нині можна вважати підозрілим, це призводить до “відлучення”
від “справжньої” літератури. На думку І. Млєчиної, будь-яка спроба зарахувати сучасний
літературний твір до певного жанру загрожує винесенням вироку повної безжиттєвості
самому тексту [1: 216].
Слід відзначити, що думка про тотальну деконструкцію традиційних жанроформ присутня у багатьох працях, присвячених дослідженню сучасного літературного процесу.
Криза гуманізму в суспільстві, об’єктивна неможливість прогресивних мистецьких ідей гармонізувати сучасний соціум призводить, у свою чергу, до кризових явищ у
культурі та літературі, “що набуває в західній Європі та Америці мало не універсального
характеру” [2: 98]. Відтак, чи не єдино можливими способами художнього засвоєння
сьогоденної дійсності, магістральними поняттями якої є “жах” і “абсурд”, стають колаж,
фрагментизація, “механічний монтаж”. Отже, зрушення відбуваються як на змістовому,
так і на формальному рівнях повіствування.
Об’єктивне “бальзаківське” споглядання-розгортання подій у класичному романі
ХІХ ст. поступається “кафкіанській” естетиці суб’єктивізму в модерністській прозі ХХ
ст., а звідти вже недалеко й до постмодерністського роману. Якщо раніше (в літературі
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реалізму) письменник послужливо і послідовно викладав перед читачем події свого твору, дбайливо знайомив із власним творчом задумом, отже був одноосібним творцем, то в
літературі постмодернізму він уже не впевнений у порядку розгортання подій чи їх потрактування у власному творі, не готовий пояснити вчинки своїх героїв, часто підсовує
читачеві ненадійних нараторів і замість того, щоб розплутувати загадки, затримує момент їх розв’язання чи взагалі залишає їх без відповіді.
Підпорядкування функцій автора функціям тексту, набуття текстом “універсальних
просторово-часових координат” (на перетині найрізноманітніших культурних кодів), художня практика “текстуального закодовування-та-безкінечно множинної інтерпретації”
явищ дійсності як єдино можливого способу засвоєння останньої, розмивання кордонів
між текстами породжує нову концепцію тексту як такого: будь-який текст (про це свого часу говорив Р.Барт) сприймається як частина одного спільного макротексту з усіма
можливими (як свідчить Л.П. Ржанська) “нелітературними дискурсами і ... сферами життя, ними описаними”, а відтак перетворення світу на текст (а тексту, в свою чергу, на
світ) є питомою рисою світовідчуття ХХ ст. [3: 554]. А отже текст постає як сукупність
ремінісценцій, цитат, алюзій, що продукують культурні коди минулого, забезпечуючи у
такий спосіб зв’язок між минулим і сьогоденням, і водночас виражаючи інтенцію автора
поєднати “культурні уламки“ в єдине ціле і створити таким чином цілісну картину буття.
Літературознавці часто називають літературу постмодернізму “вторинною”, оскільки вона
цілком відкрито живиться духовними надбаннями попередніх епох. Відверте запозичення архетипних образів, позачасових мотивів, наскрізних сюжетів і “вічних” ідей слугує
митцеві засобом демонстративного підкреслення своєї творчої вторинності [4: 11].
Піддаючись загальним тенденціям еволюціонування жанрів, роман із замкнутої
на собі, завершеної структури з лінійним розгортанням подій, які подаються компетентним оповідачем; трансформується у відкриту, незавершену систему, основним
структуротворчим принципом якої часто стає “колаж”, що поступово приводить не
просто до діалогізму зовсім різних цінностей і світоглядів, а й до зіткнення неозорої
кількості смислів і необмеженої полівалентності знаків, символів, і врешті – до повної
невпорядкованості і, на думку Л.П. Ржанської, ентропії як змістового, так і формального
рівнів твору [3: 548].
Гра стає одним із основних принципів художнього засвоєння дійсності. Складна
для усвідомлення і постійно змінювана реальність більше не піддається цілісному і
послідовному засвоєнню. Тільки скептицизм і тотальна іронія можуть ще зарадити в
процесі творчого перекодування дійсності. Відкрита структура постмодерного твору
зробила можливою практику активного “конструювання” тексту реципієнтом: текст
може бути прочитаним у будь-якому порядку розташування частин. Це так званий прийом “комбінаторної гри” – один із найпоширеніших у літературі постмодернізму. Відтак,
письменники самі інспірують “запрошення” читачеві моделювати текст на власний розсуд – починаючи від вільного прочитання абзаців і аж до можливості обирати “більш вдалий” на думку реципієнта фінал твору (романи Х. Кортасара, Дж. Фаулза, М. Павича, Р.
Федермана). “Я намагаюсь дати читачеві можливість самому вирішувати, де починається
й де закінчується роман, – зазначає з цього приводу автор роману “Хозарський словник”
М. Павич, – яка зав’язка й розв’язка, якою буде доля головних героїв” [Цит. за 5: 9].
346

Актуалізація чуттєвого сприйняття дійсності і деталізація предметного світу стають
головними конституентами художньої реальності в німецькій літературі 70-х років –
“кельнська школа’’ (Р. Брінкман, Г. Зойрен, Г. Гербургер, Д. Веллерсхоф), а також “Група47“ (Г. Ріхтер, А. Андерш, В. Вайраух). Ознайомлення з творчістю німецьких прозаїків
цього періоду дозволяє виявити передумови формування жанру роману в добу постмодерну. Це своєрідний “місток” на шляху від авангардистських літературних практик початку
ХХ ст. до власне постмодерністського роману. Для творчості митців цього часу притаманне пізнання світу “через деталі, які споглядаються крізь замкову шпарину...” [1: 217]. І
тут, безперечно, рельєфно проступає зв’язок з естетикою французького “нового роману”:
відчутний відгомін “шозизму” А. Роб-Грійє і “тропізмів” Н. Саррот – твори Д. Брінкмана,
Д. Веллерсхофа. Митці моделюють реальність із випадкових спалахів свідомості і незначних деталей, асоціацій, уривків подій, моментів і речей предметного світу. У кінцевому
результаті тексти, “змонтовані” із випадкових фрагментів буття, позбавлені будь-якої
логічної закономірності побудови і не мають жодних формально-семантичних зв’язків між
окремими компонентами. При цьому випукло, підкреслено значущими подаються не якісь
головні колізії чи центральні персонажі твору, навпаки: акцентуються ті чи інші дріб’язкові
деталі, предмети, другорядні факти і миттєві асоціації. Мода на такі “тексти” у 70-і р.р. ХХ
ст. (зокрема в німецькій літературі) призвела до крайнього загострення кризи романного жанру, повної абсурдизації художнього відтворення дійсності у межах епічного твору:
практика монтажу поширилась не лише на механічне конструювання текстів з незначних
фрагментів дійсності, у хід пішов усілякий “мотлох сучасного соціально-культурного буття”: комбінації із окремих слів, графічні композиції, безглузді анкети, окремі уривки газетних статей, фрагменти радіопередач, віршовані або прозові уривки різних за стилістикою
та композиційними особливостями текстів. У зв’язку з цим, безперечно, на думку спадають художні практики початку ХХ ст. – дадаїстів, сюрреалістів та інші.
Якщо твори аргентинського письменника Х.Л. Борхеса у 40-х р.р (“Алеф”,
“Вавілонська бібліотека”, “Другий” та інші) прогнозують кардинальний злам у концепції
світосприйняття (що почне активно оприявнюватися саме у другій половині ХХ ст.), то
поява змін на формальному рівні в епічному творі простежується зокрема у зазначених
вище “текстах” (романах) німецької літератури, які, в свою чергу, живляться ідеями колажування тексту, запропонованими різними авангардними течіями початку ХХ ст. Водночас
французька школа “нового роману” (К. Симон, Н. Саррот, А. Роб-Грійє, М. Бютор) взагалі
заперечує класичний романний канон, свідомо відкидаючи і традиційні прийоми лінійного
розгортання подій, і наявність певною мірою логічно структурованої і хронологічно
впорядкованої сюжетної лінії (ліній), і навіть – присутність у творі персонажів.
Англійські прозаїки Дж. Барнс (“Кохання і таке інше”, “Як усе було”) та Г. Свіфт
(“Останні розпорядження”, “Світло дня”) демонструють читачеві цілісну модель людського буття, сконструйовану із мозаїки незначних повсякденних подій і вражень. Відтворюючи
епізоди із життя персонажів за допомогою прийомів “стоп-кадр”, “потік свідомості”, а також несподіванно занурюючи читача у вир абсолютно невідомих перипетій своїх творів,
вони, як не парадоксально, досягають ефекту реалістичності і цілісності оповіді. Наплив неочікуваних повідомлень, вражень, думок теж нагадує хаотичний потік спогадів,
відчуттів, асоціацій, притаманних свідомості кожної людини в її реальному існуванні.
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Проте найбільш яскраво вираженими характеристиками фрагментарної оповіді
володіє роман Дж. Барнса “Історія світу в 10 ½ розділах”, який за своєю зовнішньою та
внутрішньою організацією фактично протиставляє себе всьому жанровому канону роману.
Під загальною назвою об’єднано зовсім різні за змістом, ідейним спрямуванням новели,
які поєднують тільки образи води і різних плавзасобів (від ковчега до невеликого човна).
Товариське звертання барнсівського героя до читача (наявність якого відчувається
майже фізично) у романі Дж. Барнса “Кохання і таке інше” свідчить про появу діалогізму
як внутрішнього чинника руху перипетій твору, який приходить на зміну монологічним
формам оповіді, коли автор (одноосібно) послужливо повідомляв читачеві про розгортання подій у своєму творі. Завдяки майстерно створеному ефекту фізичної присутності
реципієнта в тексті (“Привет. Мы уже встречались. Стюарт. Стюарт Х’юз. Да, я совершенно уверен”) [6: 1] створюється атмосфера товариської невимушеності, довірливості,
інтимності. Це, в свою чергу, ставить автора і читача на один рівень, зменшує дистанцію
між ними, сприяє появі ілюзії співтворчості. Отже, досягається поставлена митцем художня мета – позірне залучення реципієнта до “творення” тексту. А відтак, слід згадати
бахтінський постулат про діалогічну природу романного повіствування.
У романі “Безсмертя” М. Кундери оповідачеві, який спостерігає за літньою дамою,
несподівано спадає на думку ім’я Аньєс. Він щиро зізнається, що жодної жінки з таким
ім’ям він ніколи не знав [7: 10]. Усе розпочинається із роздумів про те, “хто ж така Аньєс”.
Герой Кундери, який говорить від імені самого автора, зізнається: “...Аньес возникла из
жеста той шестидесятилетней дамы, что помахала возле бассейна инструктору и чьи
черты уже расплываются в моей памяти” [7: 13]. Поступово плід уяви наратора стає головною героїнею однієї із сюжетних ліній роману. “Когда я проснулся, было уже почти
полдевятого, и я представил себе Аньес. [...] Кто же, однако, может быть мужем Аньес?”
[7: 13]. Прикметно, що далі історія цієї жінки змальовується як цілком реальна і оповідач
уже зовсім не виражає сумнів щодо реальності її існування. Отже, дійсність примарна,
ілюзорна, межа між реальним світом і світом уявним практично відсутня. Один плавно переходить в інший, вони зливаються, нашаровуються один на інший. Це є свідченням того,
що поступово чітких обрисів набувають симуляційні коди, які з часом проникають у всі
сфери сучасного життя. Симулякри – “образи неіснуючої реальності” – все більше заступають класичні образи. Недаремно постмодернізм називають “мистецтвом симулякрів”.
Вельми продуктивним у сучасній літературі стає прийом “варіантів і можливостей”, який декларує непевність буття, відсутність єдино можливої істини, розвиває
“симуляційну концепцію” реальності. Так, у романі німецького прозаїка М. Фріша
“Назву себе Гантенбайном” образ оповідача розщеплюється на два конкуруючих образи: Ендерліна і Гантенбайна. Середніх років доктор філософії Ендерлін вирішує
перевтілитись в іншу людину – сліпця Гантенбайна. Для цього йому доводиться придбати атрибути сліпих (темні окуляри, ціпок) і навчитися поводитись відповідним чином.
У такий спосіб він хоче подивитись на світ в іншому ракурсі, адже люди, думаючи що
він сліпий, роблять такі речі, на які не наважуються в присутності зрячої людини. Отже,
будучи Гантенбайном, герой прагне побачити оголену сутність оточуючих. При цьому
роздвоєння образу призводить до розщеплення свідомості оповідача, межа між подіями в
житті Ендерліна і Гантенбайна поступово стирається, а відтак можливість варіацій у розвитку подій, прийом “примірювання героям різних історій, як костюмів” є декларацією
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втраченої ідентичності особистості. Виникає так званий “ефект Гантенбайна”. “Я представляю себе: Таким мог быть конец Эндерлина. Или Гантенбайна? Скорее Эндерлина.
[...] Я представил его себе, а теперь он отшвыривает мне мои представления назад, как
хлам; ему не нужно больше историй”... [8: 207]. Поява як реальних, так і вигаданих другорядних персонажів, які співіснують і взаємодіють одне з одним на сторінках роману,
ще більше загострює конфлікт між реальністю та світом уяви, фантазій.
Зазначений вище мотив присутній і у романі М. Фріша “Штіллер”. Раптове зникнення цюрихського скульптора Анатоля Штіллера і поява невідомого містера Вайта, в
якому всі близькі скульптора одностайно впізнають зниклого, визначає основну колізію
твору. Для оточуючих очевидним є факт, що все, що відбувається, це незрозуміла примха
скульптора, жарт, який надто затягнувся. Утім, містер Вайт (який напевно насправді і є
зниклий Штіллер, адже всі факти однозначно вказують на це) не відчуває себе Штіллером. Він намагається втекти від своєї колишньої реальності, яка здається йому штучною,
брехливою, обтяжливою. Відтак, містифікована дійсність такою й залишається до кінця
роману, сумнів у ідентичності головного героя, попри всі очевидні факти, залишається
на розсуд читача. Водночас, на противагу доказам, що засвідчують ідентичність особи
Штіллера, виступає семантика імені Вайт (білий) – асоціація з білим аркушем паперу, на
якому можна написати вигадану історію життя [9]. М. Фріш напрочуд послідовно розробляє концепцію непевності пізнання дійсності людською свідомістю, піддає сумнівам
можливість існування єдиної істини, містифікує реальність. Отже, образ відсутньої дійсності, “правдоподібної реальності” поступово заступає саму реальність, стає “власним
чистим симулякром” (за Ж. Бодріяром).
Герой літератури цього періоду теж докорінним чином відрізняється від індивіда
бальзаківсько-флоберівського типу. Митців не цікавлять його взаємини із соціальним
середовищем, боротьба за чільне місце в суспільній ієрархії. Творцеві не належить виключне право знати все про подальшу долю свого героя – адже тепер він легковажно і
беззастережно довіряє її своєму читачеві. Непідвладна йому і свідомість героя, він уже
не може знати все, про що той думає, йому невідомі імпульси, які визначають поведінку
його героя. Сара Вудраф (“Жінка французького лейтенанта” Дж.Фаулза), Жан-Батіст Гренуй (“Колекціонер” П.Зюскінда), Урсула і Хосе-Аркадіо Буендіа (“Сто років самотності”
Г.Г.Маркеса) вельми показові в цьому плані. Герой постмодернізму чужий соціуму,
він перебуває “на узбіччі” суспільного життя, соціум не приймає його в своє лоно. Так
підкреслюється ворожість сучасного світу, його незатишність для існування окремого
індивіда. Тут можна назвати і Ж.-Б. Гренуя, і С.Вудраф, і Ф.Клегга (роман Дж.Фаулза
“Колекціонер”), і головного героя роману Кобо Абе “Жінка в пісках” тощо.
Абсурдність людського існування, ілюзорність і оманливість буття взагалі, трагічна
відсутність сенсу існування становлять основу світовідчуття у творах Х.Л.Борхеса. Життя
– це безкінечний і вельми заплутаний лабіринт, проходження через який обтяжливе і
незрозуміле для людини (“Вавілонська бібліотека”). Борхес, твори якого формують концептуальну основу постмодерного світогляду, напрочуд точно відчуває пульс епохи, безпомилково визначає “портрет” сучасного індивіда, його місце в постмодерному світі.
Людина втрачає “головні ролі” в “театрі сьогодення” і натомість обіймає периферійні посади; ідея децентрації, якою просякнуті всі сфери суспільного існування, невідворотно
штовхає її на “марґінеси історії”.
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Відчуття завершеності історії, криза гуманізму в еру постмодерну породили романсповідь, роман-антиутопію, роман-попередження. Інтелектуальний роман демонструє
інтенцію митців-постмодерністів гуманізувати дійсність, знайти варіанти можливих
виходів із ситуації загального абсурду, повернути індивідуальність особистості (творчість
Дж.Фаулза, А.Мердок, У.Еко, М.Кундери та ін.) .
Жанр наукової фантастики актуалізує проблему згубного впливу технічного прогресу на існування людини; розвиваючи прогностичні та антиутопічні мотиви, попереджає
про нівелювання особистості, розчинення її в механістичному світі машин. Вплив
інтелектуалізму визначає символіко-алегоричний та філософський характер науковофантастичного роману (Дж. Апдайк, Дж. Толкієн, Р. Бредбері та інші).
Іронічний модус літератури другої половини ХХ ст. визначає розвій псевдожанрових різновидів роману – “псевдоісторичного” (“Ім’я троянди” У. Еко), “псевдодетективного” (“Ім’я троянди” У. Еко, “Межа тіні” Д. Веллерсхофа. Завдяки пародійному пафосу постмодернізму можливим стало існування соціально-філософського роману, якому
бракує аналізу соціальних зв’язків; історичного роману, у якому фактично немає історії і
психологічного роману з дуже примарними рисами психологізму; як також і детективного
роману із ледь прокресленою детективною лінією сюжету.
Неможливість створення в літературі постмодернізму соціально-психологічного
роману за класичною моделлю визначається естетичною позицією постмодерністів,
що виходить із “звички” сумніватися в усьому. Незважаючи на наявні, на перший погляд, у багатьох творах другої половини ХХ століття соціальне мотивування та демонстративну об’єктивність зображуваного, усе зводиться до безперечного суб’єктивізму, в
якому повністю нівелюється навіть натяк на соціальний аналіз. Психологізм, який має
витікати із детального опису чуттєвого сприйняття персонажів, насправді обертається
“псевдопсихологізмом”, оскільки їхній внутрішній світ так і залишається загадкою для
автора. Отже, правомірніше буде назвати такий твір “імітацією” соціально-психологічного
роману (Дж. Барнс “Кохання і таке інше”, Г. Свіфт “Світло дня” та ін.).
Дискредитація історії, яка мала місце у ХХ ст., мала б, напевно, підірвати віру в
історичний роман. Проте, незважаючи на прогнози культурологів минулого століття, які
пророкували його смерть, останній продовжує існувати, однак у досить трансформованому вигляді. В епоху деконструктивізму та постструктуралізму історія перестала бути “безперервною” (за словами М. Фуко). “Світова історія” вже не сприймається як єдине ціле
– вона розпадається на безліч метанаративів. Відтак, у постмодерністському романі мирно співіснують різні історії, версії, інтерпретації. З огляду на один із ключових постулатів
постмодернізму – децентрацію – у сучасного митця виникає інтерес до марґінальних явищ,
приватних моментів історії, усього того, що остання завжди замовчувала. І взагалі, історія,
яку ми вивчаємо завдяки історикам – це лише суб’єктивний погляд на події, що відбувались
насправді, одна із можливих інтерпретацій. Саме тому в літературі другої половини ХХ ст.
відбувається відкрите глузування, пародіювання історії. Відверта іронія звучить, наприклад,
уже в самій назві роману Дж. Барнса “Історія світу у 10 ½ розділах”, на сторінках якого британський прозаїк не просто виражає сумнів, а відкрито насміхається над загальновідомими
фактами: він подає біблійну історію про безгрішного Ноя у пародійному ключі. Той постає
на сторінках першої новели барнсівського твору ледь не покидьком: “Ной не был хорошим человеком. Разумеется, я понимаю, как неприятно вам это сообщение, ведь все вы
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его потомки; но факт есть факт. Он был чудовищем – самодовольный патриарх, который
полдня раболепствовал перед своим Богом, а остальные полдня отыгрывался на нас” [10:
17]. Ліричний герой, від імені якого ведеться оповідь, це шашель, що мешкає у відмерлій
деревині. Така наративна стратегія (оповідь від імені комахи, яка ледь досягає в довжину
п’яти міліметрів), безумовно, свідчить про кардинальне зміщення “історичних акцентів”
і появу надмірної уваги до марґінальних постатей, �������������������������������������
a переписування (тобто іронічне переосмислення) відомої біблійної легенди і водночас зміна її пафосу демонструє aктивний
процес розвінчання міфів, нав’язуваних попередньою історією. Автори постмодерністських історичних романів (Дж. Барнс, Дж. Фаулз, П. Акройд, Г. Свіфт, У. Еко) свідомо переосмислюють історію, розраховуючи на пародоксально орієнтоване читацьке сприйняття
[11]. Художня мета митця – розхитати віру читача в достовірність фактів історії, ключовий
концепт: історія – це фальсифікація, підробка. Постмодерністи, зацікавлені у минулих подіях, прагнуть самостійно розслідувати їх, дати їм власну інтерпретацію.
Отже, розпад дійсності на шматки, руйнація всіх підвалин, абсурдизація буття, виштовхування особистості на периферію суспільного існування, поглинення індивідуума технізованою та машинізованою реальністю – ці посутні зрушення у житті людства вимагали нових
принципів перетворення буття на художню реальність. Зміни у навколишньому світі і, відповідно, в свідомості людства відбувались протягом усього ХХ століття. Класичні наративні
стратегії, які передбачали передовсім лінійне розгортання подій, логічну послідовність розташування цих подій і їхню взаємообумовленість, подання подій від імені компетентного
оповідача тепер не годні були відтворити всю складність нового світу та інакших взаємин
у ньому. Таким чином, на зміну приходять сучасні механізми перетворення дійсності на художню реальність. Прийом “стоп-кадр”, фрагментизація, монтаж, а також прийоми інтертекстуального письма стають вельми актуальними в літературі постмодернізму.
Вороже ставлення людини до навколишньої дійсності, викликане соціальними та політичними катаклізмами ХХ століття, зневіра в колишніх моральних цінностях, трагічна
невідповідність між очікуваними позитивними перетвореннями життя в результаті динамічно зростаючого технічного прогресу і реальною загрозою поглинення особистості
світом машин викликали до життя песимізм, іронію, недовіру митців і спричинили трагіфарсове сприйняття дійсності. Гра як спосіб найменш болісного перетворення абсурдної дійсності на гармонійний художній світ стає одним із найпопулярніших прийомів у
літературі постмодернізму.
Таким чином, постмодернізм підбив певні естетичні підсумки, відзначивши серед інших
посутніх художніх надбань цієї доби і нові жанрові утворення в літературі, які кардинально
диференціюються від попередніх. Не оминула ця тенденція і жанр роману. Як бачимо, “прихід” постмодернізму засвідчує зовсім не “смерть роману” (як вважали деякі культурологи
та літературознавці), а лише еволюцію його форм, можливість його чиcленних модифікацій. Художня традиція, сформована в лоні “нового роману”, не викреслює роман із “живих” реально існуючих жанрів, а навпаки, прокладаючи шлях для нового стилю письма
і утверджуючи нове світовідчуття, фактично реанімує роман, дає йому “друге дихання”,
пропонує інші форми художнього вираження.
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Сапожникова Ю.Л.
(Смоленск, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЙ РАБОВ, НАПИСАННЫХ
АВТОРАМИ-МУЖЧИНАМИ
Статья посвящена рассмотрению историй рабов, написанных писателямимужчинами, и выявлению основных особенностей, которые отличают их от произведений того же жанра, вышедших из-под пера авторов-женщин. В первую очередь,
авторы-мужчины привлекают внимание к важности грамотности как средства достижения свободы. Другой значимой особенностью данных произведений является
особый акцент на изображении рабынь как беспомощных жертв распущенных белых
хозяев. В произведениях темнокожих писателей Бог чаще выступает в виде Боже© Сапожникова Ю.Л., 2013

352

ственного провидения, готового оказать содействие отдельным людям, тем, кто более достоин этого.
Ключевые слова: афро-американская литература, истории рабов, рабство, грамотность, рабыни как жертвы распущенных хозяев, Провидение.
The article is dedicated to the study of slave narratives written by men and to the determination
of the main peculiarities that set them apart from the works of the same genre written by women.
The first thing that men writers draw attention to is the importance of the ability to read and write
as a means of achieving freedom. Another peculiarity is connected with the special emphasis that
men writers lay on the depiction of female slaves as helpless victims of licentious white masters.
In the works written by male ex-slaves God is usually presented as Heavenly Providence that is
ready to help certain people who are worthier of its help than the rest.
Key words: African American literature, slave narratives, slavery, the ability to read and
write, female slaves as victims of licentious masters, Providence.
Первыми произведениями, которые заложили основу афро-американской литературы, стали истории рабов. Это автобиографические повествования, рассказанные белым
переписчикам-редакторам или написанные самими беглыми или освобожденными рабами.
По мнению историков, общее количество материалов в разных формах, написанных в этом
жанре, составляет около 6 000 свидетельств [13]. Таким образом, этот жанр в целом представляет собой основополагающую традицию в афро-американской литературе и культуре.
Многие особенности построения и содержания переходили из одного повествования
в другое, т.к. сначала аболиционисты помогали авторам построить свои рассказы с оглядкой на известные тогда литературные жанры, а кроме того беглые/ освобожденные рабы,
которые собирались писать историю своей жизни, знали произведения своих собратьев и
многое сами перенимали друг у друга. Однако некоторые особенности этих произведений
связаны с гендерной принадлежностью автора и встречаются в основном либо в повествованиях, вышедших из-под пера мужчин, либо женщин. Рассмотрев некоторые произведения, написанные темнокожими писателями, можно выделить ряд общих черт, характерных
для большинства из них, в том числе и для произведения Ф. Дугласа “Повествование о
жизни Фредерика Дугласа, американского раба” (“Narrative of the Life of Frederick Douglass,
an American Slave Written by Himself”). Произведение Ф.Дугласа считается большинством
критиков кульминацией всего жанра, однако, многие особенности, нашедшие свое отражение в его автобиографическом повествовании, появились в произведениях предшественников Ф.Дугласа и стали обязательной чертой последующих историй рабов.
По мнению И.М. Удлер, уже в повествовании Б. Хэммона (1760) можно найти некоторые характеристики, ставшие впоследствии непременными атрибутами всех историй
невольников: 1) направленность рассказа на белого читателя и его вовлечение в описываемые события, 2) провиденциализм, 3) обращение к Библии и опора на нее, 4) самоидентификация по расовому признаку, которая, в основном, закреплена в названии, 5) поиск
возможностей побега, жажда свободы, 6) стремление к документальности, 7) описание
подробностей путешествия через Атлантику [1].
Истории рабов предназначались, в первую очередь, белым читателям, так как рассказы о страданиях темнокожих должны были пробудить в них сострадание к несчастным
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невольникам и вызвать мысли о необходимости отмены рабства. Однако сначала нужно
было показать, что всё описанное – не выдумка, а реальность. Чтобы убедить читающую
публику в достоверности излагаемого упоминались конкретные имена, географические
детали, которые чаще всего подтверждались прилагаемыми к повествованию документами, а редакторы этих произведений постоянно подчеркивали, что слова рассказчиков
были точно переданы, и всё повествование является ничем не приукрашенной передачей
всего сказанного (например: у С. Бейли – this unadorned narrative [3: iii], his own simple,
unvarnished style [3: vii], у Л. Пике – in her own language, as taken from her lips by the writer
[11: 6], у Дж. Хенсона – The substance of it, therefore, the facts, the reflections, and very often
the words, are his; and little more than the structure of the sentences belongs to another [8: iii]).
Подтвердив реальность описанных фактов, т.е. документальность всего повествования,
писатели переходили к убеждению, для чего часто прибегали к риторическим приемам,
которые, скорее всего, начали использовать (с подачи аболиционистов) в своих антирабовладельческих выступлениях во время лекционных туров (чем занималось большинство
беглых рабов). Риторика, как оружие в языковом дискурсе белых, играла особую роль в
литературе и публицистике Америки того времени в связи с конкретными историческими
событиями (Война за независимость и связанные с этим выступления политических деятелей и мыслителей). Во многих повествованиях первых темнокожих писателей можно найти использование известного лозунга Патрика Генри “…дайте мне свободу или смерть!”
(“…give me liberty or give me death!”) в применении к положению рабов. Авторы постоянно подчеркивали, что если нет свободы, то лучше умереть (например: у Г. Бибба – I had
determined <…> that I would be free or die [4: 33], у Г.Б. Брауна – I was determined that come
what may, I should have my freedom or die in the attempt [6: 51]). С этим напрямую связано
описание превращения, которое, по мнению авторов, происходило с ними после побега на
свободе – из собственности (т.е. чего-то неодушевленного и духовно мертвого) они переходили в состояние человека (т.е. приобщались к настоящей жизни) (например: у Г. Бибба
– To be changed from a chattel to a human being [4: xi], у Странствующей Истины – advances
from a state of chattelism towards that of a woman and a mother [12: 38]).
Эти цитаты помогают увидеть, что проблема самоопределения, осознания того, что
представляет собой их “Я” очень важна для темнокожих авторов. Мы не можем согласиться с мнением И.М. Удлер, что самоидентификация этих писателей шла в основном в рамках их расовой принадлежности. Странствующая Истина, как видно из отрывка, осознавала себя, в том числе, и через материнство, Генри Б. Браун говорил, что хотел бы определять
себя через свою аболиционистскую деятельность (…being anxious to identify myself with
that public movement (Anti-slavery) [6: 59]). Белые свели всю сущность темнокожих к расовой составляющей, к цвету их кожи как символу испорченности и греховности, поэтому
сами они хотели заглянуть внутрь себя, понять и вернуть свое настоящее “Я” (у Г.Б. Брауна
– they robbed me of myself [6: 2], одна из глав у С. Аги называется Self-history).
Другой аспект, ключевой для всех повествований, связан с верой и Богом. В первой
группе историй рабов, представляющей собой рассказы о религиозном спасении, все
внимание сосредоточено исключительно на обращении и изменении человека под воздействием веры. В текстах второй группы (с антирабовладельческой направленностью) у
писателей-мужчин cитуация меняется. Бог чаще выступает в виде Божественного прови354

дения, которое приходит на помощь в самых опасных ситуациях, спасая от, казалось бы,
неизбежной поимки или даже смерти (повествования Б. Хэммона, О. Кьюгоано, Г. Бибба,
У. Крафта и т.д.). Например, у О. Кьюгоано мы встречаем: “This Lord of Hosts, in his great
Providence [5: 44]; thanks be to God for his good providence towards me [5:45]”. Больший
акцент на провидении, а не на Боге, несет, как нам кажется смысловую нагрузку, ведь
Бог должен помогать всему избранному народу (темнокожие, переработав библейскую
историю о египетском иге и спасении из него, стали считать себя избранными Богом,
подробнее об этой метафорике будет сказано ниже). Провидение, в свою очередь, может
оказать содействие отдельным людям, тем, кто более достоин этого. Не удивительно поэтому, что многие авторы противопоставляют себя другим представителям своей расы,
отмечая свою большую силу и выносливость (Дж. Хенсон), большее свободолюбие (Г.
Бибб), большую склонность к раздумьям и постижению мира (Дж. Гроньосо), меньшее
невежество (С. Ага), что тем самым объясняет оказанную им помощь.
Другой причиной разговоров о Боге и вере становится необходимость показать лицемерие и лживость официальной религии рабовладельцев. Это достигается через описание наказаний, а иногда и убийств, совершаемых теми хозяевами, которые считают себя
истинными христианами. Многие авторы историй рабов отмечают, что белые не жалеют
денег на то, чтобы отправить в Африку миссионеров для обращения в веру язычников, в
то время как сами запрещают своим рабам (под страхом страшного наказания) узнавать
слово Божье. Для этой же цели используются цитаты из Библии, например, в повествовании Крафтов говорится о принятии Закона о беглых рабах, и в этой связи цитируется
отрывок из Библии, призывающий помогать беглецам: “Thou shalt not deliver unto his
master the servant which is escaped from his master unto thee <…> thou shalt not oppress
him… <…> Hide the outcast…” (Isa. xvi. 3, 4.) [7: 98]. В целом, по мнению Г.Б. Брауна,
например, белые используют христианство как покров, скрывающий их грехи.
Библия, в которой прорабовладельчески настроенные белые черпали аргументы в
пользу рабства, постепенно становится оружием и для темнокожих. В ней они искали
цитаты, которые могли бы быть истолкованы как доказательство неправомерности теории о Хаме и, соответственно, о том, что негры созданы, чтобы быть рабами. Самой
частотной цитатой в этой связи становится фраза о том, что все люди созданы Богом из
одной крови, что должно было показывать их равенство (“God had made of one blood all
nations of men” – в повествованиях Крафтов, истории Шарлоты Брукс и других рабов).
Кроме того, темнокожие искали в Библии утешения, и они нашли его в книге Исхода.
История народа, находившегося в рабстве у египтян, которые не только заставляли сыновей и дочерей Израилевых работать под присмотром надсмотрщиков, но и убивали их
детей, давала американским невольникам веру в возможность собственного спасения.
Именно эта книга Библии становится основой верований рабов и находит свое отражение в их спиричуэлс, художественных метафорах и сравнениях (Г. Бибб сравнивает
свое положение с ситуацией невольников в египетском рабстве и проходит к выводу,
что им жилось лучше; Г.Б. Браун ждет, когда Бог пошлет его народу их Моисея; Крафты
замечают, что им пришлось жить в Южном Египте; С. Бейли утверждает, что услышал
те же слова, что Бог говорил детям Израилевым у Красного моря). Многие авторы используют и другую символику: под угрозой продажи, а значит, вечной разлуки с семьей,
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Дж. Хенсон отказывается идти на убой, как агнец; добравшись до свободных штатов,
Г.Б. Браун описывает свое состояние как воскрешение из могилы. Другой активно применявшийся темнокожими авторами метафорический ряд, уходящий корнями к Библии
и ее символике, связан с их трактовкой дьявола. Авторы историй рабов изображали белых приспешниками дьявола либо вообще приравнивали отдельных рабовладельцев к
нему. Доказательства тому можно найти практически в каждом повествовании: у Г. Бибба – He looked like a saint <…> and acted at home like the devil [4: 110], he was far more
like what the people call the devil… [4: 112], I had almost as soon come in contact with Satan
himself [4: 142]; у Г.Б. Брауна – evinced more of the disposition of demons than of men [6:
3], his diabolical disposition… [6: 23]; у Крафтов – neither the Fugitive Slave Law, nor any
other Satanic enactment [7: 100]. Дополнением этому сравнению с дьяволом становится постоянное упоминание кровожадности как самих белых, так и их надсмотрщиков,
для описания которой большинством темнокожих авторов используется прилагательное
“blood-thirsty”. Чтобы подчеркнуть эту мысль, первые темнокожие писатели описывают
то ощущение восторга, которое наполняет рабовладельцев, когда они наблюдают за муками рабов, что также приравнивает их к дьяволу (например, у Г. Бибба – it was music for
him to hear them scream, and to see their blood run [4: 105]).
Наряду с выделенными И.М. Удлер особенностями, на которых мы подробно остановились, нам кажется необходимым выделить еще некоторые общие черты историй рабов. В первую очередь, это использование метафор из животного мира. Как в случае с
Библией, когда первоначально эта символика выступала как оружие в дискурсе белых,
приравнивавших негров к зверям, тем самым оправдывавших их статус рабов, она затем
вошла в арсенал риторических средств темнокожих авторов. Они, конечно, показывали
отношение белых к себе через использование метафор из животного мира (наиболее частотными становятся слова: beasts – у С. Аги, у Г. Бибба, у Крафтов; dogs – у Ш. Брукс,
Г.Б. Брауна; partridges – у С. Бейли; ox – у Г. Бибба; hogs / pigs – у Г.Б. Брауна, у Ш. Брукс,
у Крафтов; asses – у О. Кьюгоано). Но при этом авторы историй рабов начинают выделять в этих сравнениях с животными другую сторону: 1) какую-то черту, которая помогает животным выживать (у Г. Бибба говорится, что он бежал от преследователей так
быстро, как олень (deer), ту же метафору использует и Странствующая Истина в одном
из эпизодов своего повествования); 2) то, что животные свободны и вольны делать, что
хотят, поэтому в этом аспекте рабы хотели бы стать равными им (у Г. Бибба − Oh, that I
had the wings of a dove, that I might soar away to where there is no slavery… <…> I thought of
the fishes of the water, the fowls of the air, the wild beasts of the forest, all appeared to be free…
[4: 29 – 30]). Кроме того, писатели используют слова-метафоры из животного мира для
описания белых, выбирая при этом самых страшных и вызывающих отвращение животных (wolves, tigers − у Г. Бибба, у Странствующей Истины; vipers − у Г. Бибба; bears
– у Г.Б. Брауна; vultures – у Странствующей Истины). С этим метафорическим рядом
связано и понятие “обмана” (восходящее к африканскому трикстеризму), применение
которого большинство авторов историй рабов пытается оправдать как одно из немногих
средств в арсенале бесправных рабов, помогающих им выжить и сбежать.
Другой важной особенностью историй рабов становится то, что все писатели подчеркивают разрушительное с моральной точки зрения влияние рабства на всех, как на рабов,
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так и на их владельцев. Кто-то, как Г.Б. Браун, прямо говорит об этом, кто-то, как Г. Бибб,
не дает прямой формулировки, но через описание поведения белых, свидетельствующего
об их полной нравственной деградации, заставляет читателя прийти к такому же выводу.
Никто из авторов не отрицает, что рабы часто полностью теряют человечность, легко предают своих соплеменников (для чего белые практикуют разделение темнокожих на группы
– рабы для работы в поле или дома – и выделяют последних с помощью ряда привилегий),
смиряются с унижениями и живут, как животные. Однако такое состояние невольников показано не как следствие греховности негритянской природы, а как результат планомерного
воздействия системы рабства, убивающей в рабах все человеческое. Те, в ком еще есть
остатки человеческого достоинства, стараются освободиться, либо бежав (в северные штаты или Канаду; о бегстве в Канаду говорят Г. Бибб, Дж. Хенсон, дядюшка Стивен (Uncle
Stephen) в истории Ш. Брукс и других рабов) либо найдя какое-то средство противостоять
поркам и издевательствам хозяина и надсмотрщика. В этой связи в повествованиях появляются описания колдунов (conjurers), которые обрели свое умение еще в Африке, хорошо
разбирались в корнях и травах и могли помочь рабам в тяжелой ситуации. Однако у Г.
Бибба, например, показано, что все средства, которыми снабжали его колдуны, не действовали. Т.е. этот путь не всегда приводил к нужным результатам.
Еще одним значимым аспектом в историях рабов, написанных авторами-мужчинами,
становится грамотность. Некоторые писатели показывают, как умение читать и / или
писать, помогло им бежать (например, Г. Бибб научился подделывать пропуски), другие
говорят уже о свободных неграх, подчеркивая, что только образование наделит их истинной силой (так дядюшка Сефас (Uncle Cephas) в истории о Ш. Брукс и других рабах несколько раз повторяет следующую фразу: “Education, property, and character, to my
mind, have ever been the trinity of power <…> for our complete redemption in this country ”
[9: 127]). Однако многие авторы начинают осознавать, что владение словом имеет и некоторые недостатки. Во-первых, оно показывает, в какой бездне невежества человек жил
до этого, что часто погружает его в отчаяние (таково, например, состояние Дж. Хенсона
после того, как его собственный сын начал учить его читать). Во-вторых, писатель часто понимает, что не может полностью выразить свои чувства с помощью письменного
слова (фраза “no pen can describe it” встречается в тех или иных вариациях во многих
повествованиях мужчин).
Наконец, другой чертой, характерной для историй рабов, написанных мужчинами,
становится изображение рабынь как беспомощных жертв распущенных белых хозяев
(вся семья слов “licentious” активно используется писателями-мужчинами). Авторы всячески подчеркивают, что рабыни не могут противостоять домогательствам хозяев и их
сыновей, и лучшим выходом для невольниц становится смерть (ведь тогда им удается
сохранить свою чистоту), что однако случается не так часто. Большинство рабынь смиряется со своей незавидной участью и рожает новых рабов от своих хозяев. Г. Бибб,
например, узнав, что его жена подверглась такой доле, считает ее мертвой: She has ever
since been regarded as theoretically and practically dead to me as a wife, for she was living
in a state of adultery, according to the law of God and man [4: 189]. Это показывает, что в
своих суждениях о соплеменницах-женщинах авторы-мужчины исходили из представлений белых о женщине, о том, какой она должна быть. Они забывали, что в отличие от
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них женщины не могли сбежать на свободу, бросив на произвол своих детей, а потому
должны были выживать в рабстве, как могли.
Таким образом, в историях рабов можно выделить те характеристики, которые роднили все повествования, вне зависимости от гендерной принадлежности автора. К ним
относятся, в первую очередь, направленность рассказа на белого читателя, обращение
к Библии и интерес к проблеме самоидентификации. Кроме того, важными как для
авторов-мужчин, так и женщин, становятся использование метафор из животного мира и
их пересмотр, а также тезис о разрушительном воздействии рабства на всех, и хозяев, и
рабов. Однако в историях рабов можно выделить и ряд особенностей, которые обусловлены гендерной принадлежностью писателя. В первую очередь, авторы-мужчины привлекают внимание к важности грамотности как средства достижения свободы. Другой
значимой особенностью данных произведений является особый акцент на изображении
рабынь как беспомощных жертв распущенных белых хозяев. В произведениях темнокожих писателей Бог чаще выступает в виде Божественного провидения, готового оказать
содействие отдельным людям, тем, кто более достоин этого. В этой связи многие авторы
противопоставляют себя другим представителям своей расы, отмечая свои отличительные черты (большую силу и выносливость, большее свободолюбие меньшее невежество,
etc), тем самым объясняя оказанную им помощь.
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ИВАН БУНИН – МАСТЕР ЛИТЕРАТУРНОЙ МИНИАТЮРЫ
І.О. Бунін завжди мріяв про літературну форму, вільну від суворих канонів композиції, обов’язкового сюжету та інших компонентів епічного жанру. Письменник охоче
працював у жанрі коротких оповідань побутового, психологічного та філософського
змісту, створивши серію літературних мініатюр.
Ключові слова: діференціація жанрів, коротке оповідання, літературна мініатюра.
И.А. Бунин всегда мечтал о литературной форме, свободной от строгих канонов
композиции, обязательного сюжета и других компонентов эпического жанра. Писатель
охотно работал в жанре коротких рассказов бытового, психологического и философского содержания, создав серию литературных миниатюр.
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Ключевые слова: дифференциация жанров, короткий рассказ, литературная миниатюра.
I.A. Bunin always dreamed about a literary form, free of composition’s strict canons,
obligatory plot and other components of epic genre. The writer willingly worked with the genre
of short stories of common, psychological and philosophical content, creating the series of
literary miniatures.
Key words: differentiation of genres, short story, literary miniature.
Иван Алексеевич Бунин прожил долгую жизнь (1870-1953) и оставил большое литературное наследство. Полное собрание его сочинений составляет девять томов, куда входят повести и рассказы, стихи и путевые очерки, роман «Жизнь Арсеньева», переводы
на русский язык поэмы Генри Лонгфелло «Песни о Гайавате», некоторых сонетов Адама
Мицкевича, мистерий Джорджа Байрона. За свою литературную деятельность И.А. Бунин дважды был удостоен Пушкинской премии Российской академии наук. Высочайшим
международным признанием таланта Ивана Алексеевича Бунина стало присуждение ему,
первому русскому писателю, в 1933 году Нобелевской премии в области литературы «за
строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».
Исследовательские работы о жизни и творчестве И.А. Бунина многочисленны и разнообразны. Это монографии И.П. Вантенкова «Бунин-повествователь (рассказы 18901916 г.г.)», Минск, 1974; А.А. Волкова «Проза Ив. Бунина», М., 1976; Т.М. Бонами «Художественная проза И.А. Бунина», М., 1963; О.Н. Михайлова «Иван Алексеевич Бунин.
Очерк творчества», Тула, 1987; В.А. Гейдеко «А.Чехов и Ив. Бунин», М., 1987; А.А.
Никонова «Горький и Ив. Бунин. История отношений. Проблемы творчества», Л., 1984
и другие. Далее, это воспоминания современников об И.А. Бунине: В.Н. МуромцеваБунина «Жизнь Бунина», Париж, 1958; В.П. Катаев «Трава забвения» (об И.Бунине и
В.Маяковском), М., 1967 и другие. Среди журнальных статей необходимо упомянуть
следующие публикации в сборниках и материалах научных конференций: Т.А. Никонова «Тема России и русской культуры в произведениях Бунина периода эмиграции» в
книге «Воронежский край и зарубежье», Воронеж, 1992; О.Н. Михайлов «Проза Бунина» в журнале «Вопросы литературы», 1957, №15; В.А. Назаров «Темпоральная структура рассказов Бунина» в книге «Актуальные проблемы лексикологии и стилистики»,
Саратов, 1993; Бунинский сборник «Материалы научной конференции, посвященной
100-летию со дня рождения И.А. Бунина», Орел, 1970 и другие. Следует отметить также
диссертационные работы С.С. Кошут, О.М. Петриашвили, Е.Т. Атамановой, Л.Н. Юрченко, Е.Е. Ермаковой и других, которые в качестве научного исследования избрали различные аспекты изучения творчества И.А. Бунина.
В 2013 году исполняется 60 лет со дня смерти замечательного русского писателя и
поэта Ивана Алексеевича Бунина, и целью данной работы избрано исследование феномена миниатюры в литературном наследии этого замечательного писателя. Вслед за
И.А. Тургеневым («Стихотворения в прозе»), М. Горьким («Песнь о Буревестнике»),
А.И. Куприным («Маленькие рассказы») Ив. Бунин продолжил традицию литературных
миниатюр («Короткие рассказы»).
По определению «Современного толкового словаря», «миниатюра (франц. miniature,
от лат. minium – киноварь, сурик), 1) художественное произведение (обычно живопис360

ное) малых размеров, отличающееся особо тонкой манерой наложения красок. Первоначально миниатюрами назывались выполненные гуашью, акварелью и другими красками
иллюстрации, инициалы, заставки и т. п. в рукописных книгах… Название «миниатюра»
перешло и на живопись (главным образом портретную) малого формата, исполняемую на
кости, пергаменте, картоне, бумаге, металле, фарфоре, нередко на бытовых предметах – табакерках, часах, перстнях. 2) В литературе, театре, музыке, цирке, на эстраде – жанр «малых форм», небольшое по размеру произведение (рассказ, пьеса, водевиль, интермедия,
скетч, разговорная, хореографическая, вокальная или музыкальная сценка, эстрадная или
клоунская реприза и т.д.). На миниатюрах строится репертуар театров миниатюр» [1].
Отличительным признаком литературной миниатюры является небольшой объем,
часто страница или полстраницы, даже небольшой абзац. Малый объем требует особо
тонкого литературного мастерства, сопоставимого с работой художника-миниатюриста,
каждое слово должно быть взвешено и тщательно отобрано, чтобы сложилось законченное произведение. Литературные миниатюры – это, как правило, отражение процессов,
происходивших в литературе рубежа XIX-ХХ веков: разрушение рамок традиционных
жанров, дифференциация их структур, создание новых жанровых форм, к числу которых относится и миниатюра. Обращение к ней впрямую связано с незавершенностью,
фрагментарностью, мозаичностью жизни рубежа веков. В настоящее время жанр миниатюры вновь возрождается: «Камешки на ладони» В. Солоухина, «Затеcи» В. Астафьева,
«Трава-мурава» Ф. Абрамова, «Мгновения» Ю. Бондарева и др.
Ускоренный темп жизни, отсутствие времени на чтение объемистых книг, распространение книжных изданий в формате покетбук, вездесущие рекламы, анекдоты со
своими краткими сюжетами, – всё это диктует краткость форм современных произведений. Как отмечает С.В. Тарасова, «Теория малой и минимальной прозы – один из
самых обсуждаемых сегодня вопросов. Это связано с практически назревшей необходимостью пересмотреть сложившуюся жанровую иерархию. Многочисленные литературные эксперименты с малой формой вызвали значительные смещения в традиционной системе жанровых координат. Жанры, которые ранее составляли литературную
«периферию» – анекдот, афоризм, эпиграмма, – перемещаются в центр литературного
процесса, а их место занимают новые жанровые образования, часто еще не классифицированные и не названные... В современном состоянии рассказ постоянно стремится
к сокращению. Правомерно говорить, как предлагают некоторые исследователи, о поджанре малой прозы, который можно назвать «маленький рассказ». Сокращение уводит
современную форму рассказа всё дальше от канонических жанровых форм, в результате чего в современной малой прозе рассказ часто похож на анекдот: в центре – одно событие, набор деталей – предельно скупой, а минимализм выбора деталей обусловливает символическую нагрузку на них; героев – максимум двое. В целом, анекдот оказался
благодатной почвой. Универсальная структура анекдота позволяет как разворачивать
из него повествование крупной формы, так и «сворачивать» его еще далее, сокращая до
уровня однострочной, однофразовой миниатюры афористического типа. Кроме того,
минимальный жанр, как правило, не предоставляет читателю словесно оформленного
вывода или морали, то есть присутствует достаточный набор условий, необходимых
для создания притчи» [2].
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Ив. Бунин всегда мечтал о такой литературной форме, которая, в отличие от традиционной, была бы свободна от сковывающих ее канонов композиции, обязательного
сюжета и других компонентов эпического жанра. Свою «философию жанра» он выразил
в короткой зарисовке «Книга» (20 августа 1924 года): «Всё читаете, всё книжки выдумываете. А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой
и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим
на тех, что прославлены! И вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что
есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законного выражения,
то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!» [3 (3: 100)]. Эти слова свидетельствуют, что И.А. Бунин тяготел к бессюжетным произведениям или произведениям
с ослабленным сюжетом, он охотно работал в жанре коротких рассказов бытового, психологического и философского содержания, создав серию миниатюр.
На это обстоятельство обратил внимание И.П. Вантенков в 1974 году: «Конечно, о
действии как таковом применительно к бунинским миниатюрам можно говорить с большой натяжкой. В большинстве из них нет четко очерченного традиционного сюжета,
содержащего интригу, или действия человеческих характеров. Вместо этого на первом
плане – поток мыслей и чувств лирического героя, тонко чувствующего и рефлектирующего, страстно влюбленного в жизнь и одновременно мучимого ее загадками» [4:40].
Первой философско-психологической миниатюрой следует считать «Перевал» (18921898 г.). Этот монолог-размышление-аллегория содержит те особенности миниатюр, которые позже будут развиты Ив. Буниным:
«Ночь давно, а я всё еще бреду по горам к перевалу, бреду под ветром, среди холодного тумана, и безнадежно, но покорно идет за мной в поводу, мокрая, усталая лошадь,
звякая пустыми стременами...
«Скоро перевал, – говорил я себе. – Скоро я буду в затишье, за горами, в светлом,
людном доме...»
– Боже мой! Неужели я заблудился?..
Но странно – мое отчаяние начинает укреплять меня!
Я начинаю шагать смелее, и злобный укор кому-то за всё, что я выношу, радует меня.
Он уже переходит в ту мрачную и стойкую покорность всему, что надо вынести, при
которой сладостна безнадежность...
Вот наконец и перевал, но мне уже всё равно... Я не тороплюсь, я иду, стиснув зубы»
[5 (1:168)].
Характерной для Ив. Бунина сюжетной миниатюрой является короткий рассказ
«Красавица» из цикла «Темные аллеи» – маленький, на одну страничку шедевр, наполненный эмоционально-психологическим драматизмом. Это печальная история осиротевшего маленького мальчика, оставшегося без матери. Новая жена отца «красавица
спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у
него нет и никогда не было сына» [6 (4:44]. Живой, ласковый ребенок «в своем круглом
одиночестве на всем свете» вынужден был затаиться в собственном доме и «жить неслышной, незаметной жизнью», стать как бы несуществующим. В мировой литературе немало произведений, сюжет которых построен на взаимоотношениях мачехи и
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падчерицы/пасынка. Достаточно вспомнить некоторые из них, это трагедия Эврипида
«Федра», литературная сказка Шарля Перро «Золушка», пьеса Оноре де Бальзака «Мачеха». Однако в бунинской миниатюре сквозит отчаянная безысходность проявления
злых начал во всей наготе. При этом, чем сильней открыта душа Ив. Бунина для понимания человеческой боли, тем внешне безучастнее, эмоционально сдержаннее повествует он о трагической истории маленького человека. Писатель ставит здесь проблему добра и зла в глобальном, космическом масштабе, вызывая у читателя эффект
сострадания и сопереживания.
К бессюжетным зарисовкам можно отнести рассказ «Надежда» (1902-1932), бунинский прозаический аналог стихотворения Михаила Лермонтова «Парус», с той
лишь разницей, что у Лермонтова выражены мысли и чувства юного поэта, ищущего
свои пути в жизни, а у Ив. Бунина – удаляющаяся за горизонт, а может быть, и вовсе
угасающая надежда умудренного жизнью русского писателя. Необходимо учесть тот
факт, что к этой миниатюре Ив. Бунин обращался дважды. Первый вариант относится к 1902 году, и символика надежды может быть прочитана иначе: «И, ярусами
подняв свои паруса, сузившись в отдалении, «Надежда», как сказочная плавучая колокольня, четко серела на той зыбкой грани, где море касалось неба. Она была одна и
необыкновенно подчеркивала эту ровную ширь, во всей полноте воскрешая своими
парусами поэзию старого моря» [7 (1:269)]. «Поэзия старого моря», корабль с парусами, точно «королевский бриг», противостоит «неуклюжим пароходам», с «приземистыми трубами», напоминающими фабрики. Здесь симпатии писателя имеют не
только художественно-эстетический, но и предполагают социальный смысл, идейный подтекст – неприятие капиталистического общества, сожаление об уходящем
веке дворянства.
Следует подчеркнуть, что талант Ивана Алексеевича Бунина по-особенному выразителен именно в коротких рассказах. В крупных по объему произведениях писательская
мысль ветвится и расслаивается, возникают параллельные линии сюжета, вводятся детали и подробности, больше внимания уделяется портретной и пейзажной живописи. От
всего этого свободны короткие рассказы-миниатюры, где писательская мысль парит на
крыльях поэтической фантазии. Бунинские короткие рассказы и зарисовки напоминают
миниатюры старинных художников, где каждый штрих продуман, рисунок лаконичен и
малая форма несет большую смысловую и эстетическую нагрузку.
Есть у Ив. Бунина и «сверхкороткие» рассказы, созданные в 1930 году. Это «Убийца», «Людоедка», «Капитал», «Слезы», «Комета», «Стропила», «Дедушка», «Канун». Их
можно было бы отнести к эскизам, наброскам для будущих рассказов. Действительно,
спустя десять лет «сверхкороткий» рассказ «Людоедка» лег в основу миниатюры «Дурочка», где бытовой, заурядный сюжет превратился в остросоциальный, и всё произведение приобрело совсем иной характер.
Последний из вышеперечисленных рассказов – «Канун» – имеет символическое название. Действующее лицо в нем «господин лет за сорок, широкий и стриженный бобриком, в золотых очках на плоском носу с наглыми ноздрями... всё поправляет на сетке
свои хорошие, в крепких чехлах чемоданы и чемоданчики. Аккуратный и уверенный в
себе господин, спокойный за своё благополучие и строгое достоинство...
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Шла, однако, уже осень шестнадцатого года» [8 (3:262)]. Читатель, конечно, уже догадывается, какая судьба ждет этого «господина лет за сорок», да и не только его, а всю
Россию – глобальные потрясения двух революций 1917 года.
Авторское повествование большинства миниатюр Ивана Бунина идет от первого
лица, произведения напоминают страницы дневника лирического героя, который является единственным персонажем короткого действия. Не все миниатюры можно охарактеризовать как лирические, в таких произведениях, как «Дурочка» или «Красавица», автор
занимает открытую социальную позицию, а в ориенталистском сюжете «Сто рупий»
звучит писательский сарказм, и достигается этот эффект минимальными, лаконичными
средствами литературной миниатюры.
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Автором концепции крымского текста в русской литературе является культуролог и
литературный критик Александр Люсый. Крымский текст был выделен им на основе методологии изучения пространственного фактора. В формировании концепции крымского
текста ученый опирается на сформулированное В.Н. Топоровым понятие «петербургский текст». А. Люсый называет крымский текст южным полюсом петербургского литературного мифа (см. [6]).
В рамках крымского текста А. Люсый выделяет и крымскотатарскую тему,
выраженную, по его мнению, в неприятии сталинских депортаций, одной из жертв
которых стал крымскотатарский народ (см. [1]).
Не все писатели, посещавшие Крым в послевоенные годы, осмеливались поднимать
тему несправедливо репрессированного народа. Профессор А. М. Эмирова назвала писателей, сочувствующих крымским татарам, «печальниками татарского Крыма», к ряду
которых она отнесла Виктора Некипелов, Бориса Чичибабина, Ирину Шашкову. «Печальник – это тот, кто скорбит за других, страдает из-за чьих-то печалей, горестей. Печальник – это тот, кто печётся, заботится о ком- или чём-либо» [7: 237].
Постановка проблемы. Крымскотатарская тема в творчестве С. Славича до сих пор
не была объектом научного исследования.
Цель статьи – выделить крымскотатарский текст как часть крымского текста в творчестве С. Славича.
Объект исследования – повести «Три ялтинских зимы» (1979), «Гараж для лошади»
(1994), «В поисках Киммерии» (1974), рассказ «Молитва» (2000). Далее произведения
анализируются в порядке хронологии отраженных в них событий.
Из первых изданий повести «Три ялтинских зимы», посвященной партизанскому
движению в оккупированном фашистами Крыму, советской цензурой были исключены
любые упоминания об участии крымских татар в партизанском движении. В текст переизданной в 2005 году повести С. Славич включил удаленные ранее эпизоды. В них автор
рассказывает о партизанах – крымских татарах: «Десятилетия спустя, в 1979 году, из
уже готовой – набранной, свёрстанной, вычитанной – книги «Три ялтинских зимы»
были в последний момент выброшены, вычеркнуты по требованию цензуры даже те
немногие татарские имена, что в ней были» [2: 232].
В этом же фрагменте писатель называет политрука Абдурамана Абраимова, который
возглавлял группу партизан, фактического руководителя кореизского подполья Нафе Усеинова, расстрелянного немцами за распространение «Крымской правды» Рефата Сейдаметова. «Всех высланных вместе с татарами в списки подпольщиков не вносить. А списки
на татар вообще уничтожить» [2: 231], – следуя этому приказу, герой повести, руководитель подполья и организатор 10-го Ялтинского партизанского отряда Андрей Казанцев, не
внес в списочный состав южнобережной подпольной организации 50% ее состава.
В одном из эпизодов повести «Гараж для лошади» старик-татарин, рискуя собственной жизнью и жизнями членов своей семьи, укрывает в своем сарае от немецких оккупантов двух партизан – Илью и Пионера. Этот поступок старика спасенные им юноши
помнят на протяжении всей жизни. «Тогда подумалось: его-то, этого старика, зачем?
Обреченно-спасительно мелькнуло: лес рубят – щепки летят... И под самый конец: интересно, кто были те его домашние, жизнями которых старик, что ни говори, тогда
рисковал? Женщины, наверное, и дети» [4].
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В течение нескольких лет после войны Илья пытается понять, почему некоторые
народы, в том числе крымских татар, были высланы из Крыма. А много лет спустя он
размышляет, почему крымским татарам препятствуют возвращаться на родину. Вызывает
возмущение у главного героя произведения и враждебное отношение жителей Крыма к
крымским татарам, которые с конца 80-х годов стали массово возвращаться на родину.
Дочь Ильи рассказала отцу, что по радио призвали не пускать детей в школы и детские
сады: якобы крымские татары «замышляют какую-то провокацию». Поинтересовавшись, он узнал, что такое предупреждение и в самом деле. «Бред какой-то. Но кому-то
он нужен...» [4], – подумал Илья.
Авторское отношение к крымскотатарской трагедии в этой повести вызывает ассоциации с бессмертной строкой Бориса Чичибабина: «Как непристойно Крыму без татар!»:
«Жить в этом краю и не возвращаться хотя бы мыслями к татарам было невозможно.
Поражали иной раз оголтелость и злобность, с какими говорили о них, причем чаще
всего люди, которые с татарами никогда не сталкивались. В последние годы, после реабилитации, злобность неожиданно даже возросла, так что вначале возникло догадкой,
а потом укрепилось: а ведь это идет сверху, от властей. Зачем им это?» [4].
Рассказ «Молитва» отражает события 60-х годов. Несмотря на то, что написан он
был в 1969 году, по известным причинам был напечатан только спустя 30 лет. Первая
публикация рассказа состоялась в журнале «Брега Тавриды» (№ 2–3). По инициативе
профессора Эмировой и с согласия автора рассказ был напечатан в крымскотатарской
газете «Голос Крыма» в январе 2001 г., а в начале февраля того же года был переведен на
крымскотатарский язык и напечатан в газете «Янъы дюнья». Десять лет спустя вторично
был опубликован в газете «Авдет» на русском языке.
В произведении рассказывается история крымского татарина – Рефата Сейдаметова,
приехавшего по просьбе своего депортированного деда в Крым, чтобы посетить деревню
предков и привести деду горсточку родной земли. События развиваются в то время, когда был опубликован пресловутый Указ Президиума Верховного Совета СССР № 493 «О
гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму» (1967 г.). Согласно
этому указу, крымским татарам разрешалось посещать Крым, но клеймо изменников с
них не было снято. Основная тема рассказа – неприятие крымских татар в Крыму. Новые
знакомые Рефата – аджарец Асан и башкир Муртаза – беспрепятственно поселяются в
гостинице, дав администратору взятку в двадцать пять рублей. А крымского татарина с
угрозой выставляют за двери гостиницы, еще и обвинив в даче взятки.
Кульминация сюжета: Рефат, испытав унижение и остро почувствовав свою чуждость и ненужность Крыму, достает дедовский молитвенник и, повернувшись лицом на
Восток, становится на молитву: «Расстелив дедовский коврик, поднял руки до уровня
плеч и внятно сказал: «Аллах акбар». Продолжая стоять, вложил, как когда-то учил
дед, левую руку в правую. Теперь, прежде чем опуститься на колени, надо было еще чтото сказать. Но что? Что? И тогда, не затрудняя себя раздумьями, крикнул: «Ля илях
илля ллах!» Нет божества, кроме Аллаха» [5].
События, описанные в повести «В поисках Киммерии», развиваются в 60-70-е годы.
Писатель использует своеобразный прием, который можно назвать фигурой умолчания:
ни в одном из эпизодов этого произведения не говорится о выселенных крымских та366

тарах. Рассказчик, главный герой произведения, путешествуя по Крыму, периодически вспоминает эпизоды из его истории. Автор не акцентирует внимания на отсутствии
коренных жителей в Крыму, но в то же время отмечает их следы в истории полуострова.
Тексты насыщены «крымскотатарскими» аллюзиями и реминисценциями, которые могут быть интерпретированы как выражение сочувствия к крымским татарам.
Проанализированный материал можно представить на более высоком уровне в виде
тематического поля крымские татары. Ядром поля выступают субстантивные номинации словного и сверхсловного типа [7: 204]: татары, старик-татарин, мусульманин. Остальные элементы тематического поля можно расположить вокруг ядра в виде
концентрационных кругов.
В круг первый включены субстантивные номинации специфически тюркских, в том
числе крымскотатарских, и исламских, реалий: Аллах, мулла, Пророк Мухаммед, барашковая шапка, базар, ишачок, лепешка и др.
Круг второй составляют топонимы и антропонимы. В число первых входят исторические названия населенных пунктов, которые после депортации крымских татар
в 1944 году были изменены: Узунджи, Дерекой, Тюзлер, Биюк Озенбаш. К топонимам
крымскотатарского происхождения примыкают также названия горных вершин, водопадов, хребтов, которые встречаются в анализируемых текстах: Учан-Су, Шайтан Мердвен, Кермен, Демерджи, Чатырдаг. Небольшое количество антропонимов – Рефат,
Абдураман Абраимов, Нафе Усеинов и др. – объясняется тем, что крымские татары в
проанализированных произведениях являются эпизодическими персонажами.
В статье выявлено авторское отношение к «наказанным народам», которое свидетельствует об открытом неприятии сталинских депортаций. Осознание бесчеловечности
актов депортации и сочувствие к народам, выселенным из Крыма – не только к крымским
татарам, на чем настаивал писатель незадолго до кончины в разговоре с А.М. Эмировой
– не могли не отразиться в его творчестве. Сказанное позволяет с полным основанием
причислить Станислава Славича к ряду «печальников татарского Крыма».
Проведенный выше анализ представляет собой первую попытку выделить феномен
«крымскотатарский текст» как часть крымского текста в творчестве С. Славича.
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ФОКАЛІЗАЦІЯ У СТРУКТУРІ НАРАТИВУ В РОМАНІ
Д.Г. ЛОУРЕНСА “СИНИ І КОХАНЦІ”
Стаття присвячена розкриттю специфіки побудови оповідного простору в романі
Лоуренса “Сини і коханці” крізь призму наративного підходу. У результаті дослідження
визначено особливості наративної структури художнього твору, з’ясовано роль фокалізації та її окремих різновидів в оповідному просторі і розкритті гендерної проблематики роману.
Ключові слова: фокалізація, точка зору, оповідь, оповідач, гендерна проблематика.
Статья посвящена раскрытию специфики построения повествовательного пространства в романе Лоуренса “Сыновья и любовники” сквозь призму нарративного подхода. В результате исследования определены особенности нарративной структуры художественного произведения, выяснена роль фокализации и ее отдельных разновидностей в
повествовательном пространстве и в раскрытии гендерной проблематики романа.
Ключевые слова: фокализация, точка зрения, рассказ, рассказчик, гендерная проблематика.
The article is dedicated to the specific construction of narrative space in Lawrence's novel
“Sons and Lovers” through the prism of narrative approach. The study identified features
of narrative structures work of art, has elucidated the role of focalization and its individual
species in the narrative space.
Key words: focalization, point of view, the narration, the narrator, problems of gender.
Мета цієї статті – дослідити, як у романі Лоуренса “Сини і коханці” простежуються
особливості наративної структури, тобто специфіка побудови оповідного простору за допомогою фокалізації.
У сучасній наратології існують різні підходи до питання фокалізації. Під фокалізацією в широкому сенсі слова мається на увазі перспектива, кут зору, під яким передаються
певні події. Американський професор Урі Марголін визначає фокалізацію як наратив,
що включає текстову репрезентацію специфічних існуючих сенсорних елементів текстуального світу оповіді, які сприймаються та реєструються (записуються, зображуються,
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кодуються, моделюються та зберігаються) певною свідомістю або записуючим засобом,
який є членом цього світу [7, c. 42]. Французький дослідник Жерар Женетт, автор даного
терміну, замінивши термін point of view на focalization [5, p.72], пропонує типологію не
за відмінностями між тим, хто бачить або говорить, а до критерію “наскільки більше за
персонажа бачить і знає наратор” [8, p. 54].
Ж. Женетт виділяє такі види фокалізації: 1) нульова фокалізація (zero focalization),
тобто оповідь від імені всезнаючого автора; 2) внутрішня фокалізація (internal focalization)
– коли оповідач говорить лише те, що знає персонаж, а події передаються з точки зору одного або кількох персонажів; 3) зовнішня фокалізація (external focalization) – оповідач говорить менше, ніж знає окремий персонаж, обмежуючись описом поведінки персонажів
(біхевіористична нарація, яка розглядає персонажів ззовні). Оповідач може перебувати
поза або всередині нарації, бути чи не бути її персонажем. Сам наративний текст містить
декілька подій, утворюючи складні метадієгетичні конструкції [5, p. 74-79].
Деякі дослідники не погоджуються з таким трактуванням фокалізації. Зокрема,
М. Бел [4] пропонує об’єднати нульову та зовнішню фокалізацію у єдину підгрупу зовнішньої фокалізації (не тому, що події описуються «ззовні», а тому що вони передаються
з точки зору автора, який знаходиться ззовні по відношенню до оповіді). Також дослідниця проводить розмежування між зовнішнім фокалізатором – наратором та внутрішнім
фокалізатором – персонажем, який знаходиться всередині світу оповіді. Урі Марголін [8,
c. 41] звужує сферу вживання терміну фокалізація до безпосередніх учасників оповіді
– персонажів та їх ментальної і текстової репрезентації світу оповіді. На думку дослідника, наратори не можуть виступати в ролі фокалізаторів, за винятком особливих випадків, коли наратор обмежує свою перспективу точкою зору одного з героїв. Тобто подібне
трактування фокалізації У. Марголіном відповідає внутрішній фокалізації в класифікації
Ж. Женетт. Т. Єш та М. Штайн [7, c. 59] розглядають фокалізацію як відбір інформації
про вигаданий світ, що здійснюється автором, тоді як під перспективізацією дослідники
мають на увазі суб’єктивне сприйняття світу вигаданими персонажами, тобто героями
оповіді або наратором (тобто те, що У.Марголін вважає фокалізацією).
Зупинимось детальніше на романі Д.Г. Лоуренса “Сини і коханці”. Спершу звернемо
увагу на те, що автор фокалізує свою увагу на Місіс Морел (або ж Гертруді Морел), одній з головних персонажів роману, яка постає перед читачем в образі розумної, вольової
і вихованої в кращих консервативних традиціях старої Англії жінки, хоча і не є представницею вищого класу, як, зрештою, і більшість героїнь. З іншого боку, її можна розглядати
як пасивну і надмірно покірну жінку, рабиню дітей і вічно п’яного чоловіка. Таким є
парадокс читацького сприйняття героїні роману. Лоуренс представляє Місіс Морел як
амбівалентну фігуру.
Автор спрямовує увагу читача таким чином, щоб він упродовж роману виявляв співчуття і був повністю прихильним до головної героїні виключаючи навіть натяк на будьякі негативні прояви її характеру. Хоча, якщо прискіпливо читати роман, можна помітити
негативні дії і з боку місіс Морел, коли вона налаштовує дітей проти батька, що безпосередньо наратором не описується, але все таки може бути помічено: “She hated her
husband because, whenever he had an audience, he whined and played for sympathy. William,
sitting nursing the baby, hated him, with a boy’s hatred for false sentiment, and for the stupid
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treatment of his mother”. (“Коли в чоловіка з’являвся слухач і він починав скаржитись і
шукати співчуття, вона ненавиділа його. Вільям, який тримав на руках дитинча, з дитячим хлопчачим запалом ненавидів батька за його безглузду поведінку з матір’ю”) [6,
c. 31]. Звідси випливає, що ненависть у Вільяма сама собою не з’явилась, її йому хтось
нав’язав, а саме місіс Морел виховала у Вільямі палку ненависть до батька. Згодом читач отримує можливість простежити взаємини місіс Морел і Уолтера Морела упродовж
їхнього подружнього життя. При знайомстві з Гертрудою Коппард і Уолтером Морелом
оповідач висвітлює часову й оціночну точку зору імпліцитного автора, хоча оціночну
точку зору можна виявити також з боку Гертруди Коппард. Оповідач від початку їхніх
взаємин акцентує чітке розрізнення між ними з психологічної точки зору: “He was so
full of colour and animation, his voice ran so easily into comic grotesque, he was so ready
and so pleasant with everybody”. (“Він був таким яскравим, таким жвавим і сповненим
життя, таким люб’язним зі всіма, так природно і комічно звучав його голос”) [6, c. 8].
Гертруда ж була іншою: “She herself was opposite. She had a curious, receptive mind which
found much pleasure and amusement in listening to other folk. She was clever in leading folk
to talk. She loved ideas, and was considered very intellectual. What she liked most of all was
an argument on religion or philosophy or politics with some educated man”. (“Вона ж, у свою
чергу, була його протилежністю. Вона мала допитливий, сприйнятний розум і з превеликим задоволенням і зацікавленістю слухала інших. Вона вміла розговорити людину. Любила пофілософствувати і вважалася дівчиною інтелектуальною. Понад усе вона любила
порозмовляти з кимсь добре освіченим на релігійні, філософські чи політичні теми”) [6,
c. 8]. Описуючи відносини Уолтера і Гертруди, які з часом стали погіршуватись, автор
керується зовнішньою фокалізацією, особливо почалось це з народженням першої дитини, на котру місіс Морел сфокусувала усю свою увагу, що призвело до ревнощів з боку
Уолтера Морела і як наслідок, презирства з боку місіс Морел.
Доречно зауважити, що наратор також висвітлює психологічну точку зору самої Гертруди Коппард, де вона порівнює Уолтера Морела і свого батька: “Her own father had a
rich fund of humour, but it was satiric. This man’s was different: soft, non-intellectual, warm, a
kind of gamboling”. (“Її батько мав добре розвинене почуття гумору, але якесь сатиричне.
Цей чоловік був інший: м’який, нехитромудрий, сердечний, якийсь веселий”) [6, c. 8].
Місіс Морел порівнює чоловіка з своїм батьком, й кожного разу, виходячи з фокалізації
самої Гертруди Морел, воно наштовхує на висновок, що їхні взаємини приречені: “Her
father was to her the type of all men. And George Coppard, proud in his bearing, handsome,
and rather bitter… – he was very different from the miner”. (“Взірцем чоловіка їй здавався
батько. А Джордж Коппард, з гордою поставою, гарний і доволі дошкульний, різко відрізнявся від цього вуглекопа”) [6, c. 9]. Чому ж вона все-таки, при такій відмінності її
батька і Уолтера, обрала і в перспективі вийшла заміж за цього вуглекопа? Виходячи з
міркувань Гертруди Коппард і точки зору імпліцитного автора, Гертруда Коппард підсвідомо прагнула звільнитись від пуританської ідеї її батька: “She was puritan, like her father,
high–minded, and really stern. Therefore the dusky, golden softness of this man’s sensuous
flame of life, that flowed off his flesh like the flame from a candle, not baffled and gripped
into incandescence by thought and spirit as her life was, seemed to her something wonderful,
beyond her”. (“Як і її батько, вона була пуританкою, величною в думках і істинно суворою
370

в поведінці. І саме через це смагляво-золотиста м’якість чуттєвого полум’я життя, якою
віяло від Морела, немов від полум'я свічки, котру не могли придушити чи загасити ні
думка, ні душевне налаштування, як і в неї самої, здавалась їй дивовижною, незбагненною”) [6, c. 9]. Така відмінність Уолтера Морела від її батька і стала вирішальною у їхніх
подальших взаєминах.
Вони одружились, і використовуючи часову точку зору імпліцитного автора, оповідач повідомляє читачеві, що певний час вони були щасливі в шлюбі: “The next Christmas
they were married, and for three months she was perfectly happy: for six months she was very
happy”. (“Наступного Різдва вони одружились і перших три місяці вона була цілковито
щаслива, і ще півроку теж були щасливими”) [6, c. 10].
Практично всі дії у виконанні Морела так чи інакше призводили до якихось негативних наслідків і вже на початку роману і психологічні, і оцінні точки зору по відношенню
до Уолтера Морела наштовхують на думку, що метою імпліцитного автора було побудувати взаємини місіс Морел і Уолтера Морела як приречені, що логічна послідовність такої
функційності Морела приведе до остаточного розриву. Це можна побачити з нескінченної кількості суперечок. Характерною видається така ситуація роману: під час чергової
сварки місіс Морел сама зізнається, що пішла б від чоловіка, та оскільки у неї багато
дітей вона не може цього зробити. Звертає на себе увагу читача той факт, що напружені
взаємини між ними почалися [6, c. 13], ще коли у них була якраз одна дитина і місіс Морел мала, з її ж слів [6, c. 20], добрий шанс припинити свої страждання і залежність від
Уолтера Морела. Природно виникає висновок про те, що місіс Морел усвідомлено пішла
на залежність від чоловіка та дітей, обравши роль пасивної жінки. Водночас місіс Морел,
роздумуючи про погане матеріальне становище, в яких вона з дітьми перебуває, припускає, що ще одної дитини буде занадто (на момент цих роздумів у неї уже двоє дітей),
вона просто не зможе боротись із бідністю: “This coming child was too much for her”. (“Ще
одна дитина їй не під силу”) [6, c. 5]. А після цього вона народжує ще двох дітей. Дещо
раніші слова наратора дають читачу зрозуміти, що місіс Морел розчарувалася в Уолтері
Морелі задовго до народження Вільяма (першого з дітей Морелів). Як виявилось, Уолтер
Морел був нещирим і безвідповідальним по відношенню до місіс Морел.
Пізніше у романі присутній слід надмірної любові місіс Морел до її синів, що можна
прослідкувати на прикладі неодноразового вияву ревнощів з її боку до Вільяма, а потім і
до Пола. Дуже добре це помітно, коли Вільям подорослішав і почав ходити на танці, які
матері були ненависні, адже саме на танцях вона познайомилася з батьком, тому можна
зробити висновок, що танці стали їй ненависними виключно через особистий невдалий досвід. Коли дівчата почали приходити до Вільяма, місіс Морел напрочуд жорстко
з ними поводилась: “I don’t approve of the girls my son meets at dances. And he is not at
home”. (“Я не схвалюю дівчат, з якими мій син знайомиться на танцях. До того ж його
немає вдома”) [6, c. 47].
Зрештою, коли Вільям виголошує про свій намір одружитися з Лілі, матір зауважує:
“I should consider it again, my boy”. (“Я б ще як слід подумала, хлопчику мій”) [6, c. 115].
Власне, автор наштовхує на думку, що місіс Морел не хотіла одруження Вільяма з Лілі
насамперед через її особисту неприязнь до Лілі, а лише потім через її бездумність і душевну пустоту, адже Вільям все про їхні стосунки розповідав матері, що можна вважати
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відголоском ще досі неподоланого едіпового комплексу: “He was accustomed to having all
his thoughts sifted through his mother’s mind; so, when he wanted companionship, and was
asked in reply to be the billing and twittering lover, he hated his betrothed”. (“Він, у свою
чергу, звик пропускати всі свої думки через сприйняття матері, й тому, коли йому було
потрібне душевне розуміння, а від нього чекали лише ніжних поцілунків і любовного
щебету, він починав ненавидіти свою наречену”) [6, c. 115].
Як писав Д.Г. Лоуренс у неопублікованому пролозі роману “Сини і коханці”, Вільям
Морел занапастив своє життя і помер, не зумівши вистояти в боротьбі між фізичним потягом до молодої і спустошеної дівчини та справжнім і щирим почуттям до своєї матері.
Місіс Морел – це персонаж на який потрібно дивитись з великою обережністю.
Вона, здається, лише тим і займається, що віддає усю свою любов і увагу дітям, (до
речі, варто звернути увагу, що свою любов вона переважно виливає на Вільяма і
Пола, інші двоє дітей у романі не отримують такої ж палкої материної опіки), а саме
Полу і Вільяму, але насправді ця любов виливається в смерть одного і душевного
каліцтва та невизначеності іншого, оскільки після досягнення хлопцями (Полом і
Вільямом) статевої зрілості матір і надалі залишилась їх ідеалом, що цілком є безперечною заслугою місіс Морел. Власне, відповідальність за їхню подальшу долю
теж лягає на її плечі. Місіс Морел була настільки важлива в житті Вільяма і Пола, що
коли в ньому з’являлась ще якась жінка, їй там просто не було місця, адже її неможливо було порівняти з місіс Морел. Зрештою, не можна стверджувати, що Гертруда
Морел не хотіла щастя своїм синам. Хоча вона робить майже неможливим для Пола
побудувати стосунки з коханою дівчиною (Міріам), вона не бажає йому зла і не хоче,
щоб він залишився самотнім. Місіс Морел хоче, щоб Пол був щасливий у шлюбі,
вона впевнена, що він може досягти цього, одружившись із жінкою, яка б відповідала його душевному теплу і розумовому рівню, яких він набув за допомогою місіс
Морел, тобто душевному теплу самої місіс Морел.
Саме це й пояснює неприязнь місіс Морел до Міріам Ліверз, першого кохання Пола.
Гертруда Морел була вороже налаштована проти Міріам, оскільки молода дівчина не
відповідала її вподобанням. Ця дівчина становила реальну загрозу в боротьбі за Пола,
позаяк місіс Морел могла “поділитися” своїм сином у фізичному (тілесному) плані, але
ні в якому разі і ніколи не в інтелектуальному (власне, Лоуренс усе своє свідоме життя
шукав ідеал жінки – жінки котра б могла суміщати і тілесне, і духовне). Для Пола Міріам у плані розуму і творчого натхнення важила більше, ніж матір, що й набуло їй негативної репутації в родині Морелі. Але взаємини Пола і Міріам приречені, оскільки все,
що вона може йому дати, – це платонічне кохання, а Полу (як і Лоуренсу) потрібно все:
і її музичність, і тілесність. Вона налаштована прожити життя, віддаючи себе небесам
і природному містицизму, духовному, а не банальним плотським бажанням. Міріам, на
відміну від Пола, завжди намагалась поглинути духовне і природне, а не жити з ним в
гармонії, і згодом, як подумав Пол (до думки підштовхнула матір), вона поглине і його
життя. В таких випадках Пол просто ненавидів Міріам. Отже, в плані сексуальних
відносин Міріам – цілковито пасивний персонаж, адже, з одного боку, вона несамовито кохає Пола, з іншого – намагається уникнути фізичного зв’язку, бо зв’язок такого
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характеру, за словами її матері, це одна з повинностей шлюбу, яку потрібно терпіти і з
якою потрібно змиритися.
Міріам – доволі заплутаний персонаж, адже до кінця так і не зрозуміло, чого вона
хоче від життя і Пола. Вона, з одного боку, абсолютно пасивна, з іншого ж – описується
оповідачем як муза, що надихає Пола творити, допомагає йому розібратись, що ж він
написав, що пасивністю назвати аж ніяк не можна. Інколи навіть здається, що сам імпліцитний автор намагається розібратись у тому, хто ж Міріам Ліверз насправді.
Не менш цікавий персонаж у цьому романі Клара Доус, ще одна жінка Пола Морела,
яка була старшою від нього. Саме з Кларою Доус Пол отримує перший сексуальний досвід. Вона описується оповідачем як сучасна жінка двадцятого століття. Клара постає в
образі самовпевненої, незалежної, така собі “поствікторіанська жінка”, яка щойно покинула свого чоловіка. Зрештою – це вираження оціночної точки зору імпліцитного автора,
який хоче, щоб читач бачив у ній феміністку радикального настрою, хоча оцінка самого
Пола не відповідає фокалізації імпліцитного автора. Клара розумна й розсудлива жінка,
але ці аспекти не дуже помітні, оскільки розповідач концентрує увагу читача на її фізичному потягові до Пола. На відміну від Міріам, Клара – пристрасна особистість.
Клара – найкращий приклад для Пола, оскільки вона ідеально підходить йому, як
розумна й чуттєва жінка, і до того ж не викликає неприязні та ненависті до себе з боку
матері Пола. Місіс Морел побачила в Кларі саму себе: вольову, розумну і, головне, дорослу жінку і саме тому місіс Морел не побачила в Кларі тої суперниці, яку вона бачила
в Міріам. Крім того, Клара приваблювала Пола саме фізичним, а не духовним боком її
єства, чого і треба було місіс Морел. Її син духовно, внутрішньо належав їй. Але щодо
відчуттів Пола і його сумісності з Кларою, тут знову передбачається поразка, оскільки
Клара принесла в його життя фізичний досвід, вона не могла надихати його так, як це могла зробити Міріам, а Міріам у свою чергу не могла йому дати те, що могла дати Клара.
Окрім того, Пол підтримує занадто близькі стосунки з місіс Морел, якій він дозволяє жити його життям і досвідом, розповідаючи про всі свої здобутки і поразки, як на
побутовому рівні, так і на рівні стосунків з його жінками. Він розповідає матері абсолютно про все, що відбувається у його житті, дозволяючи їй, таким чином, впливати на
рішення, які він приймає, що чітко бачимо на прикладі Міріам, котру місіс Морел почала
ненавидіти, не знаючи її близько і безпосередньо. Місіс Морел зробила певні висновки
стосовно Міріам, виходячи зі слів її сина, адже ніхто інший не міг забезпечити її такою
інформацією. Неважко зрозуміти, що місіс Морел повністю володіє Полом, а точніше –
його життям, і саме такі відносини Пола і місіс Морел призводять до поразки Пола у відносинах з іншою жінкою: “He might have married her; but his circumstances at home made
it difficult”. (“Він і одружитись із нею міг би, але цьому завадять несприятливі умови
вдома…”) [6, c. 244].
Роман “Сини і коханці” – це дослідження складної діалектики кохання чоловіків і
жінок. Місіс Морел демонструє несамовиту любов до своїх синів і нездатність своєчасно
припинити боротьбу за їхнє щастя і добробут. Образ матері формується на перетині різних точок зору як розповідача й імпліцитного автора, так і низки персонажів. Боротьба,
яку в різних ракурсах спостерігає читач, припиняється лише зі смертю місіс Морел, що
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дає можливість хоча б одному з її синів побудувати своє життя і подальшу долю самостійно, без стороннього втручання. Однак і Пол не може позбутися впливу матері, що перейшов у глибинну сферу його психіки. Він розривається між платонічним, просякнутим
духовністю коханням до Міріам і пристрасним, тілесним коханням до Клари. Ці стосунки і в першому, і в другому випадку не приносять Полу щастя, оскільки він внутрішньо
неспроможний об’єднати духовний і фізичний бік кохання до жінки. Єдиною людиною,
котра могла б стати для Пола ідеальним партнером, була його мати, яка виховала в ньому
надто категоричне й однобічне сприйняття навколишнього світу та людей у ньому.
Підсумовуючи, констатуємо, що фокалізація є важливим чинником організації наративного простору в романі “Сини і коханці”. Лоуренс продуктивно використовує прийом
переключення різних фокусів розповіді і в такий спосіб акцентує увагу на важливості
гармонії у відносинах між чоловіком і жінкою, яка може бути досягнута за умови поєднання духовного та фізичного у гендерному просторі існування людини.
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ФРЕНК О’КОННОР – СПІВАК ІРЛАНДСЬКОГО НАРОДУ
У статті робиться спроба познайомити читача з постаттю видатного ірландського майстра оповідання Френка О’Коннора, розповісти про його життєвий шлях
та творчість.
Ключові слова: оповідання, Ірландія, Френк О’Коннор.
В статье делается попытка познакомить читателя с личностью известного ирландского мастера рассказа Фрэнка О’Коннора, рассказать про его жизненный путь
и творчество.
Ключевые слова: рассказ, Ирландия, Фрэнк О’Коннор.
The article introduces the reader to the prominent figure and outstanding Irish master of a
short story Frank O'Connor, his life and his works.
Key words: short story, Ireland, Frank O’Connor.
Постать Френка О’Коннора широко відома читачам і критикам Європи та США. Освічені американці пишаються тим фактом, що цей майстер оповідання, «Чехов» ірландської
літератури, як назвав його поет та драматург Вільям Батлер Єйтс, провів певний період
свого життя в їх країні. Втім, творчість Френка О’Коннора не вивчається в Україні, і його
ім’я залишається незнайомим для багатьох літературознавців. Тож, метою цієї невеличкої
розвідки є висвітлити життєвий шлях та діяльність цього ірландського автора.
В одній із своїх праць доктор університетського коледжу Корку, Ірландія, Хіларі Леннон сказав, що писати про Френка О’Коннора досить важко, тому що, незважаючи на
його величезний внесок і важливість останнього для ірландської літератури, його роботи
та життєвий шлях потерпають від нехтування критиків. Водночас, було зроблено декілька спроб проаналізувати й інтерпретувати творчість та життя цього митця. Серед них
можна назвати роботи Вільяма Томорі Френк О’Коннор (1980), Моріса Волгелернтера
Френк О’Коннор: Передмова (1977), Майкла Стайнмана Френк О’Коннор за роботою
(1990), Джеймса МакКеона Френк О’Коннор: Життя (1998), Роберта Еванса та Ричарда
Харпа Френк О’Коннор: нові перспективи (1998). Проте, наголошує Леннон, тільки у
1998 році американському літературознавцю Джеймсу Меттьюзу вдалося створити критичну біографію Френка О’Коннора (Голоса: життя Френка О’Коннора) [1].
Таке ігнорування з боку літературних критиків має під собою декілька підстав. З
одного боку, Френк О’Коннор не був типовим ірландцем, яким би ми могли його уявити,
а саме звичайним героєм анекдотів, частим відвідувачем пабів, баламутом або романтичним мандрівником. Насправді, дуже важко знайти будь-яку незвичайну, ексцентричну
рису його характеру, навколо якої можна було б створити цілісний образ видатного митця. З іншого боку, він був простим, звичайним представником ірландського народу, як і
багато його персонажів.
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Френк О’Коннор – це псевдонім Майкла О’Донована, народженого 17 вересня 1903
року у місті Корк, Ірландія. Він був єдиним сином хатньої служниці Мінні О’Коннор та
солдата Майкла О’Донована. Хлопчик народився, коли батько воював, і коли останній
повернувся, то життя на краще не повернулось. Його дитинство пройшло у бідності, бо
батько не був спроможний мати постійну роботу через п’янство. І так як мати забезпечувала сім’ю більш-менш постійним заробітком, то саме вона значно вплинула на Френкове сприйняття світу та майбутнє життя. Хлопчик часто не ладнав з батьком, через погане
ставлення останнього до матері. Саме тому він взяв мамине прізвище як псевдонім, коли
почав писати. Водночас, псевдонім надавав йому можливість уникати втручання роботодавців у його літературну діяльність [2: 329].
Для того, щоб мати достатнє уявлення про дитинство письменника, достатньо тільки
прочитати його спогади-оповідання Єдина дитина. На початку 20 сторіччя дітлахи Корку
проводили свій вільний час на вулиці, тому що мало хто з них міг запросити товариша додому, та й коли батьки поверталися з роботи, то діти були тільки зайвим клопотом. Люди жили
в тісноті, і майже у кожній сім’ї було дещо, що треба було приховувати від сторонніх очей:
старенька бабуся або батько-п’яниця, або просто той факт, що у будинку немає чого їсти [3].
За словами Френка О’Коннора, діти збиралися компаніями, які різнилися одна від одної суспільним статусом їх батьків. Френк же не дуже любив проводити вільний час з однолітками свого кола, бо волів належати до людей, яким суджено від народження мати чоботи
та освіту. Окрім природного тяжіння до знань, яке він мав, він розумів, що це єдиний шлях
вибратися з того становища, у якому знаходився. Тому ті старі журнали, брошури, путівники та розмовники, які перепадали йому інколи з маминої роботи, допомагали хлопцеві
уявляти той світ і життя, про які людина його кола не могла б навіть мріяти.
Френк О’Коннор отримав початкову освіту у національній школі святого Патріка, де
у той час працював Деніел Коркері, відомий ірландський політик, письменник та вчитель,
який вивчав ірландську поезію 18-го століття. Згодом Френк відвідував середню школу
Північного монастиря та технікум, і вже у чотирнадцять років він почав працювати на
Великій Південній та Західній залізниці. Усвідомлюючи, що це не є його покликанням,
юнак багато вчиться під керівництвом свого вчителя і товариша Деніела Коркері у бібліотеках міста, захоплюється ірландською мовою та культурою. Він також вивчає німецьку
та французьку мови, адже вважає за необхідне кожній освіченій людині їх знати.
Слід зазначити, що на початку 20 століття Ірландія боролася за незалежність від Великобританії. Ідея національного ідеалізму захопила багатьох, і вже у 1918 році Френк
приєднався до Першої бригади ірландських добровольців (ІРА) та приймає участь у
спротиві британському пануванню. Результатом боротьби за незалежність стало підписання англо-ірландського договору у 1921 році, за яким північна Ірландія залишалася автономним домініоном у складі Британської імперії, у той час як південна частина Ірландії ставала незалежною країною. Такий договір спричинив розкол у лавах націоналістів
і, відповідно, призвів до громадянської війни між націоналістами (Ірландською республіканською армією) та прихильниками договору. Під час громадянської війни (червень
1922 – травень 1923) Френк О’Коннор був військовим репортером, але дуже скоро його
було заарештовано та ув’язнено у Горманстоні, графство Міт. Коли Френка звільнили,
йому було двадцять років. Він не мав ані роботи, ані грошей. А той факт, що він був на
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стороні переможених націоналістів, робив неможливим для нього знайти гарну посаду
при новому уряді. Проте, знання ірландської мови дуже допомогло, бо за новими правилами всі вчителі мали оволодіти ірландською мовою, і це дало Френкові змогу давати
приватні уроки та заробляти на життя.
Варто віддати належне уряду нової країни, який намагався певним чином зберегти національну ідею в освіті. Повсюди створювалися сільські бібліотеки, і відчувався брак освічених бібліотекарів. Ці нові установи були досить дивними. З одного боку, каталог «Три
тисячі найкращих книг», створений кимось у Белфасті, був далеко не найкращим для виховання естетичного смаку пересічного читача. З іншого боку, наголос у таких бібліотеках
був не на масовості, кількості книжок, а на академізмі. Тобто для науковця це був рай, бо
окрім згаданого каталогу вибір книжок був не гіршим ніж у бібліотеках провідних університетів, хоча вони були в одному екземплярі. Тож для Френка О’Коннора це, по-перше,
була єдина можливість отримати офіційну роботу. По-друге, він мав змогу задовольняти
свою жагу до знань та читати твори найкращих письменників. Саме тут молодий письменник перечитував російську та європейську літературу, насолоджувався поезію Єйтса.
Через деякий час Френк О’Коннор потоваришував з Джорджем Вільямом Расселом,
відомим ірландським поетом, художником і теософом, який зробив великий внесок у
відродження ірландської культури та працював у той час редактором газети Айріш Стейтсмен. Останній не тільки запропонував Френку О’Коннору друкувати його твори, але й
познайомив його з Єйтсом. Відтоді дружні посиденьки з Єйтсом стали звичайною справою. Навіть коли Френк О’Коннор жив у іншому місті, він приїздив до поета.
Коли Френк О’Коннор повернувся до рідного Корку, він продовжив працювати у бібліотеці та вивчати ірландську мову середніх і давніх віків, згодом письменник приєднався до Драматичного гуртка Корку та разом з Єйтсому 1932 році став членом-засновником
Ірландської академії з літератури, яка нагороджувала свого часу таких відомих діячів як
Бернард Шоу (1935), Джордж Рассел (1935), Вільям Єйтс (1935), Дуглас Хайд (1937),
Едіт Сомервілл (1941), Еон МакНейл (1944), Стівен Гвін (1949), Шеймас О’Салліван
(1957), Остін Кларк (1968), Мері Лавін (1974) та Джон Хьюіт (1984).
Перша дебютна збірка Френка О’Коннора Гості нації з’явилася на світ у 1931 році, і її
основною темою була боротьба за національну незалежність ірландського народу. З цього
часу письменник став постійним і плідним автором оповідань для журналу Нью Йоркер,
а згодом і для Нью Йорк Таймз Ревю, Айріш Таймз, Ель Ревю, Нью Стейтсмен та інших.
Френк О’Коннор писав не тільки художню прозу, він також займався літературною критикою, писав дорожні нотатки, багато перекладав з ірландської мови. У тридцяті роки світ
побачили такі збірки як Яблуко розбрату (1936), Троє літніх братів (1936), Святий та
Мері Кейт (1936), переклад з ірландської Гніздо дикої пташки (1932) та інші.
У 1935 році письменник став членом ради директорів Театру Абатства у Дубліні, одним із засновників якого був Вільям Батлер Єйтс, а через два роки його директором. Він
обіймав цю посаду аж до 1940 року, коли звільнився через конфлікт з новими членами
ради директорів через рік після смерті Єйтса. На той момент О’Коннор був переконаний,
що часи змінилися і для письменника більше немає місця у громадському житті. До речі,
працюючи у театрі, митець спробував себе у написанні драматичних п’єс, створивши
Кишеню часу та у співавторстві драми Непереможні та Скеля Мойсея.
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Сорокові роки були досить плідними у творчому плані, але досить важкими. На початку декади Френк О’Коннор працював у компанії Бі-бі-сі в Лондоні. Водночас він дуже
багато перекладав і писав. Проте його громадянська позиція перешкоджала його роботі.
Попередня громадянська війна перетворила письменника з романтичного націоналіста
на розчаровану людину, яка виступала проти уряду нової вільної країни та проти політики, яку провадила католицька ірландська церква. Він дуже любив свою країну і все ще
сподівався, що одного дня Ірландія таки об’єднається. Френк О’Коннор також відкрито
засуджував позицію Ірландії під час Другої світової війни. Звичайно ж, що письменник
піднімав питання, які хвилювали його, у своїх творах. Саме тому під час другої світової
війни його ім’я було включено можновладцями до «чорного списку», в результаті чого
митець втратив вигідну роботу на радіо Бі-бі-сі, його сім’я не отримувала продовольчі
картки та зазнавала фінансові труднощі протягом сорокових. З цих самих причин багато
з його робот було заборонено в Ірландії, приміром Голландська душа (1940), Тризвуччя
(1947), Нотатки мандрівника (1951) та переклад книги Брайана Меррімана з ірландської
Північний суд (1945). Звичайно, що все це не співпадало з поглядами письменника на
культурний розвиток Ірландії, і у 1950 році він вирішив прийняти запрошення викладати
у Сполучених Штатах Америки, де було опубліковано багато з його оповідань і де вони
мали великий успіх. Протягом сорокових також вийшли збірки Три повісті (1941), Желе
з диких яблук (1944), Збірка оповідань (1946). Деякі ж оповідання звучали на Бі-бі-сі як
радіоп’єси [1].
Наступну декаду Френк О’Коннор працював у США та багато писав для американських журналів. Успіх письменника в Америці та майже нехтування його доробку
в Ірландії можна пояснити ще й тим фактом, що перша половина двадцятого століття в
Ірландії була під знаком трьох китів: Єйтса, Джойса та Бекетта. Експерименти із стилем
та техніками написання прози цих великих майстрів залишили у тіні жанр оповідання як
такий. У той же час стрімкий розвиток преси у США зумовлював зацікавлення журналів
у співробітництві з багатьма відомими письменниками, які творили у жанрі оповідання,
бо він якнайкраще підходив їм за форматом та користувався попитом читачів. Ще Едгар
По писав, що оповідання, це історія, яка може бути прочитана за один раз, тож читач не
залишиться незадоволеним. Редактори зрозуміли це і заохочували відомих письменників
високою платнею. Водночас письменники мали змогу апробовувати нові ідеї майбутніх
романів у цих оповіданнях, це був потужний стимул розвивати манеру письма. Серед
американських митців активним донором своїх оповідань був Френсіс Скотт Фіцджеральд. Також у пресі публікували свої твори Ернест Хемінгвей, Джон Стейнбек, Джін
Стаффорд, Юдора Велті, Джером Девід Селінджер, Фленнері О’Коннор та інші.
Тож протягом п’ятдесятих окрім публікації своїх оповідань у пресі Френк О’Коннор
опублікував шість збірників оповідань, серед яких збірка ностальгічних оповідань Сімейні справи (1956). Також світ побачила збірка критичних есе Дзеркало на шосе (1956)
та переклади у формі антології Королі, лорди та громада (1959).
Шалений успіх ірландця в Америці підтверджує і той факт, що в одній із своїх промов 1963 року Джон Кеннеді посилався на твір Френка О’Коннора, бо кожен освічений
американець знав цього письменника. До речі, творчість митця і зараз є програмною в
США в курсі літератури ХХ століття [4: 91-106].
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У 1960 році Френк О’Коннор повернувся до Ірландії. Протягом наступних шести років він написав критичну роботу про оповідання Самотній голос (1962), огляди для Нью
Йорк Ревю, відредагував книгу Золота скарбниця Ірландської віршованої поезії 600-1200
нашої ери (1967) та продовжив працювати над створенням ще однієї збірки оповідань.
Помер письменник 10 березня 1966 року, залишивши по собі 11 зібрань оповідань,
два романи, одну збірку поезії, біографію та автобіографію, три книжки з розповідями
про мандрівки Ірландією, вісім п’єс, три вибрані антології Ірландської прози, п’ять збірок літературної критики та більше трьохсот статей і оглядів стосовно питань культурного, соціального та політичного життя.
Френк О’Коннор був дуже плідним письменником, і варто сказати, що він був тим
рідкісним прикладом, коли роботи митця одночасно серйозні та зворушливі. Романтичний запал захоплення національною ідеєю пройшов, але бажання відновлювати ірландську культуру вплинуло на тематику творів письменника. Френк О’Коннор писав про
проблеми «маленького ірландця», його тривоги та прагнення, про життя провінційних
містечок. Водночас, він був дуже вимогливим до себе. Він експериментував з матеріалом, використовуючи модерністські техніки та ідеї. Задля кращого результату міг переписувати твір багато разів. Так, приміром, оповідання Іуда змінювалось протягом багатьох років. Перша його публікація з’явилася у 1947 році під назвою Ніч зірок, а остання
версія була надрукована аж у 1964 році. Найбільшою проблемою для автора був образ
Кіті. Щоб зробити її емоційним каталізатором, який змінить життя Джері, щоб досягти необхідного балансу між її невинністю та привабливістю, Френк О’Коннор постійно
змінював її образ від люблячої дружини головного героя та відданої матері його дітей до
егоїстичної невістки. Фінальна ж версія зовсім інша та більш лаконічна [5].
Після смерті ірландця його доробок нехтувався на його Батьківщині. І тільки наприкінці ХХ століття літературні критики із зацікавленням звернулись до його постаті. Сучасні
науковці отримали друге дихання, осмислюючи по-новому літературний процес на відстані часу. Деякі з них погоджуються з Єйтсом і стверджують, що Френк О’Коннор зробив
для ірландської літератури так само багато, як і Антон Чехов для російської. Тож, Мюнстерський літературний центр міста Корк з 2000 року проводить фестиваль імені Френка О’Коннора, присвячений оповіданню. Цей фестиваль вважається одним з найдовших
щорічних фестивалів. Між іншим, існує також Міжнародна нагорода у жанрі оповідання
імені Френка О’Коннора за найкращу збірку оповідань англійською мовою, що з’явилася
протягом року, який передує фестивалю. Отже бачимо, що творчість Френка О’Коннора залишається актуальною для зарубіжних літературознавців та письменників, вона привертає
увагу читачів, а тому не може залишатися непоміченою для українських науковців.
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БЛУДНИЦЯ ЯК ТРАГІЧНИЙ ПЕРСОНАЖ ТУРЕЦЬКОЇ
ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХХ СТ.
У статті проаналізовано образ блудниці, представлений у турецькій драматургії
кінця ХХ ст., виділено типи героїнь легкої поведінки, окреслено причини появи негативно
забарвленого образу сучасної жінки.
Ключові слова: блудниця, трагічний персонаж, турецька драматургія.
В статье проанализированы образ блудницы, представленный в турецкой драматургии конца ХХ в., выделены типы героинь легкого поведения, обозначены причины появления негативно окрашенного образа современной женщины.
Ключевые слова: блудница, трагический персонаж, турецкая драматургия.
The article analyzes the image of woman represented in the Turkish drama of the late twentieth century, selected types of heroines of easy virtue, outlined the causes of negatively colored
image of the modern woman.
Keywords: whore, a tragic character, Turkish drama.
Намагання турецьких драматургів поставити проблему кардинальних змін у
суспільстві, що проявляються у втраті усвідомлення вродженої цінності людини, виборі
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зу блудниці. «Осучаснення» втручається у спосіб життя суспільства, яке кардинально
змінюється з часів періоду Танзімату. Проблема блудництва як поняття нецноти жіночої
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вання цього симптому зміни принципів узагальнюється на явища суспільного характеру.
Аналіз жіночого образу розпусниці, повії, зображеного у творах турецьких драматургів, є
порівняно новим, тому дана спроба має на меті встановити позиції інтелектуального задуму авторів драм, чим і зумовлена актуальність обраної теми. Об’єктом дослідження
є концептуальні та узвичаєні рівні образу блудниці у турецькій драматургії кінця ХХ ст.
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Аналізуючи образи жінок легкої поведінки, що представлені у п’єсах сучасних турецьких драматургів Дінчера Сюмера, Ермана Джанатана, Озена Юли, Октая Араїджи та
Улькер Кьоксал, можна виділити такі типи героїнь: жінка-блудниця як перехідна ланка
до повноцінного образу повії, для якої її власне життя важливіше за сімʼю й материнство;
повія-жертва, яка стала на шлях блудниці не за своєю волею; дівчина-жертва, яка на крок
від того, щоб стати повією; повія-дружина, яка усвідомлює необхідність повернутися
до правильного життя і до свого призначення бути дружиною й матір’ю. Усі зазначені
персонажі є трагічними і виступають як опозиція до персонажів-матерів.
Соціальна ситуація в країні, рівень освіченості, спосіб життя людей вплинули на
формування долі героїні комедії Октая Араїджи «Псевдонім Гонджагюль» (1981), повії
Айшен. Вона не могла ужитися з матусею, яка була досить релігійною людиною, і подалася до міста у пошуках обранця. У місті вона познайомилася з чоловіком, який запропонував їй одружитися. Після укладання фіктивного шлюбу вони провели десять днів
медового місяця, та одного ранку Айшен прокинулася в ліжку з незнайомим чоловіком:
Айшен: Ми поїхали ніби подорожувати. Десять днів гуляли, їли, пили, спали. Усе ніби
чудово, я нічого не запідозрювала. Я просто була щаслива, і все. Але коли після нічної
гульби і багато випитого спиртного, коли я вранці прокинулася і побачила, що поряд
лежить зовсім інший чоловік, то почала кричати. Він приставив мені дуло до голови й
каже: «Я сплатив за це ліжко з тобою». Мене було продано [2: 220].
Айшен опинилася у домі терпимості, з якого їй з часом вдалося втекти. Але погляд
на життя, на людські, моральні цінності в неї змінювався не у кращий бік. Абсолютну
відсутність моногамної психології підтверджують такі її слова:
Айшен: А я вже вчетверте розлучаюся.
Інсаф: Ти ж казала, що твій чоловік заробляє добре, і взагалі хороший?
Айшен: Так, він займається бізнесом, магазини свої в аренду здає, ну і таке інше...
Але ж він хоче, щоб я вдома сиділа і чекала на нього з роботи. Але ж жінка має прикрашатися, дивитися за собою. А на перукаря, на косметику грошей немає... Ну який
нормальний чоловік буде бити дружину за те, що вона взяла з його кишені тисячу лір?
Він і гроші тепер не носить в кишенях, навіть дріб’язок. Коли питаю, каже що в кишенях важко носити. Якось ми охолонули одне до одного... Якщо маму слухати, то для неї
кожне моє розлучення – це кінець світу [2: 220].
Автор у своїй пʼєсі малює образ розпутниці, полігамної, невірної, непостійної жінки.
Постать Айшен – наче перехідна ланка до повноцінного образу повії.
На думку австрійського психолога О. Вейнінгера, жінка-повія не звертає уваги на
критерії цінностей, не підкоряється ідеям цнотливості, навіть протестує проти них то
у прихованій формі, як світська дама, то відкрито, як вулична повія. Тільки цим можна
пояснити статус повії: поза законом, поза правом, поза соціальної поваги [1: 312]. Повія
насищена руйнівними інстинктами, вона керується принципом легковажності, не думає
про майбутнє, вона прагне мати купу грошей, щоб розкидатися ними, вона обожнює розкіш, а не комфорт, шум, а не спокій, повія хоче знищитися і знищити [1: 334].
Полігамним, непостійним персонажем з руйнівними інстиктами є Белькис, мати Мурата з пʼєси «Далекі» (1984) Улькер Кьоксал. Вона міняє чоловіків направо й наліво,
прикриваючись бажанням створити з ними нову міцну сімʼю. Мурат засуджує поведінку
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матері, адже розуміє, що всі її любовні історії не заради нього, а заради ствердження її
жіночного «я»:
Белькис: А чим ти гірший за інших? Якщо ти захочеш, то зможеш і гори звернути.
Слухай, це ще не все. (Пауза) Я заміж збираюся.
Мурат (знайома тема): Ти ж і так заміжня, за татом. Тобі спочатку треба розлучитися.
Белькис: Розлучення – це формальність. Чоловік, за кого я збираюся заміж, пречудова людина. Його звати Седат. Я найбільше хочу створити сім’ю заради тебе.
Мурат: Не думай про мене, слухайся свого серця.
Белькис: Я вірю в те, що Седат зможе стати для тебе справжнім батьком.
Мурат: Та мені вже й не потрібен батько, так краще.
Белькис: Я стільки років терпіла, і все заради вас. Сестра вже заміж вийшла... Ви
виросли... Тепер і мені можна заміж. (Мурат усміхається). Тобто... Я запросила Седата завтра на вечерю до нас.
Мурат: Я все зрозумів. Завтра я до друга піду. А Наілє я до сестри відведу, чи ще
кудись... Не переживай.
Белькис: Я знала, що ти мене зрозумієш. Седат хоче одружитися... Але трохи боїться. Він теж, як і я, мав перший шлюб, невдалий. Я сказала Седатові, що ти більше
часу з батьком живеш, я розумію, що це не дуже правильно, але ж він хай трохи звикне.
А потім вже, коли ми одружимося, все зміниться на краще.
Мурат: Не переживай, мамо. Я тебе не видам. Коли у вас буде медовий місяць, я до
батька піду жити. Сподіваюся, ти будеш щаслива.
Белькис: Ти не образився? Я як зможу, одразу ж познайомлю тебе з Седатом, добре?
Мурат: Мамо, яка ти смілива. Ще не встигла позбутися одного шлюбу, як вступаєш
у інший.
Белькис: Я маю вийти заміж, розумієш? Я боюся лишитися сама.
Мурат (занепокоєно): Мамо, а ти взагалі сказала Седатові, що в тебе є син, чи...?
Белькис: Звичайно ж сказала [4: 64].
Белькис заради своєї вигоди, красивого життя готова поступитися загальнолюдським
нормам моралі. За зовнішньою маскою люблячої матері приховується натура легковажної людини, бажання бути щасливою змушує забути про існування найближчої їй людини – сина. Персонаж Белькис уособлює в собі ті неминучі й насущні проблеми сучасного
суспільства, і не лише турецького, які призводять до трагічної розвʼязки: невиховані
належним чином діти, неповні сімʼї, скалічені долі, аморальне суспільство:
Белькис: І тобі не соромно? Тобі вже двадцять, а ти й досі не можеш школу закінчити. Я стільки грошей віддала за ці приватні уроки... А в результаті... Як ти можеш
бути таким безвідповідальним?
Мурат: Це в мене з народження. Це невиліковно, можеш навіть не старатися.
Белькис: Як може в такої матері, як я, бути такий син. Я з самого твого народження намагалася дати тобі тільки найкраще. Ми ходили у кращі ресторани, купляли
найдорожчі іграшки, брендовий одяг, найкращі готелі... І все для тебе, я навіть заміж
не виходила, щоб тебе не ранити... Все життя тобі віддала...
Мурат: Помиляєшся, мамо. Мені ще у дитинстві так тебе бракувало. Як не звернуся до тебе, тебе немає. У батька купа коханок, у тебе – чоловіки, потенційні наречені. А
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я з валізою то в тебе, то в нього. І завжди самотній... Лише одного разу я був щасливий,
коли ми всією сім’єю пішли до луна-парку. Ми сиділи разом, їли смачненьке. Тоді я справді
був щасливий... Я такий нещасливий, мамо. Лише картини змушують мене забути про
всі мої переживання [4: 74].
Трагічним персонажем пʼєси «Стамбул білий, горілка кольорова» (1998) Озена Юли є
Айла, жінка-повія, яку деморалізувало велике місто Стамбул. Повія у автора – це радше
не професія, а нещаслива мандрівна доля жінок з маленьких міст, яких буквально проковтнув урбаністичний простір:
Айла: Привіт, мамо.
Давно не чулися.
У далекому місті
Я пізнала самотність
У тілах інших.
Все різні люди
Навчають мене життю,
Почуття продажні.
Я старію у цьому місті [6: 23].
Цей дощ не в змозі відмити це місто,
Не може очистити мою душу [6: 24]...
Я все віддала,
Крім душі,
Хай решта лишається
Цьому гидкому Стамбулу [6: 43]...
Як я тебе знову знайду
Серед цього пекла? [6: 48]
Образ дівчини-жертви яскраво представлений у п’єсі Дінчера Сюмера «Рабині ночі»
(1988). Авторові вдалося на прикладі двох персонажів з різними долями розкрити важливі проблеми суспільства, які підштовхують молодих дівчат на необдумані кроки, а саме
неосвіченість, синдром популярності, осуд і ґендерні стереотипи народної моралі. Героїня п’єси на ім’я Ґюльден, молода, світловолоса, струнка дівчина, не витримуючи осуду
з боку жителів маленького містечка, тікає у велике місто, де стає співачкою у нічному
кафе. Не маючи власного житла, вона винаймає номер у готелі, яким завідує сутенер
Бахрі. Дізнавшись про те, що Бахрі вже поступило замовлення на неї, вирішує тікати з
готелю, але все ж вагається, бо не знає, що краще для неї в цьому житті – стати повією
чи змінити своє життя на краще:
Ґюльден: Я втечу... Цієї ж ночі... Сяду в автобус, чи в потяг... Я не можу тут лишитися... Я не знаю, що правильно, а що ні... Чи краще лишитися? Чи може, краще
втекти? [5: 47].
Раптом в її житті знову зʼявляється Ерол – парубок з заможної родини, який давно вже
її кохає, але якому батьки не дозволяють з нею одружитися:
Ґюльден: Мене виховували прийомні батьки... Вони були такі хороші... Але в моєму
житті зʼявився Ерол, ми почали зустрічатися, так, нічого інтимного, просто в кафе
сиділи, розмовляли... Потім я стала помічати, що люди навколо якось дивно на нас дивляться. Почалися пересуди. Мені перед батьками було дуже соромно. І я сказала, що ми
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маємо обручитися... Та його батьки купили йому білет на літак і відправили до Стамбула, подалі від мене. Потім ні листа, ні телефонного дзвінка... І тут через стільки часу
він знову з’явився... Знайшов у готелі... [5: 49, 50].
Ґюльден вчасно приймає правильне рішення і вирішує пов’язати своє життя з Еролом.
Інша ж героїня цієї пʼєси – дівчина на імʼя Нур, теж на крок від життя блудниці, адже її
неосвіченість і прагнення стати відомою бере гору над розумом. Вона знайомиться з Бахрі,
який обіцяє їй славу на телебаченні. Бахрі влаштовує їй зустріч з другом, який нібито підбирає собі зірок для шоу. На щастя, в Нур є дбайлива мати, яка завжди і всюди поряд:
Нур: Я на тебе ображена, Бахрі абі. Той режисер, до якого ти мене відправив, вже
три дні не телефонує. Ти ж обіцяв, що мене по телевізору покажуть.
Бахрі: Фіг тебе покажуть.
Нур: Я що, негарна? У мене що, голос поганий? Я йому не сподобалася?
Бахрі: Сподобалася.
Нур: Так у чому проблема?
Бахрі: Ти, дурепо, ти навіщо матір свою з собою привела? Вона ж сиділа між вами,
заважала.
Нур: А мама завжди зі мною, вона оберігає мою цноту.
Бахрі: Тоді діла не буде [5: 42].
... Галісе (мати Нур): У неї ж мізків, як у курки. Вона така вітряна, нічого в житті не
тямить... Мені б її заміж видати за якогось нормального, тоді й лишу її у спокої [5: 67].
Нур зневажливо ставиться до матері, їй здається, що вона лише заважає її вигаданому
щастю. І лише ситуація в готелі, коли Бахрі вирішує замість Ґюльден відвезти замовнику
ще зовсім юну Нур, відкриває їй очі на реальність:
Бахрі (уважно роздивляючись Нур): Чуєш, а ти дуже хочеш, щоб тебе по телевізору
показали?
Нур (схвильовано): Авжеж, Бахрі абі, я життя ладна віддати, аби стати відомою.
Бахрі: Тоді вставай, їдемо.
Нур: А можна й мама з нами?
Бахрі: Давай-но вже, скоро ранок.
Нур: Мамо, ми їдемо вирішувати питання щодо мого виступу на телебаченні, ти
йди до номеру, відпочивай...
Іпек (повія): Ти дійсно така тупа, як здаєшся, чи... ? Прокинься, дурепо, він же продати тебе хоче... [5: 54, 55].
Головна героїня драми «Красуня болота» (1989) Ермана Джанатана – співачка шинків і повія на ім’я Ґюльпері, у яку закохався один з її клієнтів Галіль. Вона з легкістю
розповідає про свою «професію»:
Ґюльпері: Мабуть тобі цікаво, як я дійшла до такого життя... Мама моя померла
ще молодою. Як я гірко почала? (сміється). Як у фільмі. Батько мій працював на повозці
на Ускюдарі. Але ж всяких грабіжників і бандитів у нас повно. Одного ранку знайшли
його в повозці всього скривавленого. За мною сусіди наглядали, іноді далекі родичі з Шехреміні. Так і жила, потім почала співати то там, то тут. Але ж прославитися мені
так і не вдалося. А тут нормально....
Галіль: Знаєш, а ти теж зовсім не схожа на цю...
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Ґюльпері: На повію? Ну ж бо, сміливіше, деякі бояться таких слів, а мені все одно
[3: 18].
Негативні суспільні проблеми підштовхнули головну героїню до такого небезпечного кроку, але, відчувши до себе справжні почуття любові з боку Галіля, вона користується можливістю змінитися, прагне стати єдиною й коханою в житті справжнього чоловіка,
бути йому опорою, дружиною. Ґюльпері усвідомлює, що проституція – це прокляття
жіночого тіла, багнюка, з якої їй так кортить вибратися:
Галіль: Якщо вже казати правду, то... я...
Ґюльпері: Ти...
Галіль: Я не хочу, щоб ти тут працювала.
Ґюльпері: Чому?
Галіль: Тому що...
Ґюльпері: Тому що...?
Галіль: Люблю я тебе, Ґюльпері.
Ґюльпері (до глядачів): Це найкращі слова, які я колись чула у своєму нічого не вартовому житті. (До Галіля): Значить... Значить...
Галіль (сором’язливо): Значить, так... Я хочу завжди бути з тобою, кожної хвилини,
я і ти... Тобто...
Ґюльпері: Тобто, ти мене витягнеш з цієї багнюки?
Галіль: Витягну.
Ґюльпері (радісно): Галіле, я так тебе люблю. (До глядачів) І це єдині правдиві слова,
які я колись говорила).
... Галіль: Я хотів би тобі дати щось більше, я б хотів одружитися з тобою.
Ґюльпері: Я згодна, давно вже згодна [3: 24].
Уже в зовсім іншій психологічній тональності змальовується образ Ґюльпері, коли
вона намагається захиститися від брудних залицянь зірвиголови Касабоглу:
Ділавер і Касабоглу, зрозумівши, що до Галіля треба застосувати інші міри, вирішили заманити його до себе. Вони надіслали людину до будинку Галіля, коли його не було
вдома. Ґюльпері відкрила двері, прикриваючи обличчя хусткою. Їй сказали, що Галіля забрали до поліцейського відділку за підозрою у вбивстві, і що потрібні її свідчення. Вона
вдягла пальто і сіла в машину. Її відвезли до будинку Касабоглу.
Касабоглу: Красуня болота... Значить, це ти задурила голову Галілю з Аксараю.
Ґюльпері: (Мовчить)... Ти ж не знаєш, що я значу для Галіля.
Касабоглу: Що, що, те й значиш, ким ти є (Наближається до Ґюльпері).
Гюльпері: Якщо мізки на місці, то краще не підходь. (Касабоглу зупиняється). Він
мене обожнює.
Касабоглу (насмішливо): Тебе?
Ґюльпері: Він любить мене. (Касабоглу змінився в обличчі). Мені варто лише сказати
слово, і він...
Касабоглу (замислився): Тобто...
Ґюльпері: Я дивлюся, ти розумнішаєш на очах. Якщо ти мене чіпатимеш, то сам
можеш уявити, що Галіль з тобою зробить. А якщо будеш слухняним, то я так і скажу
Галілю, він мене послухає [3: 51].
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У «Красуні болота» психотип повії змінюється на психотип жінки-дружини, результатом чого є позитивний фінал відносин Ґюльпері й Галіля. Але, як зазначає автор вустами головної героїні, саме суспільство ніколи не пробачить повії її минуле:
Ґюльпері (до глядачів): Якщо людина хоч раз заплямить свою репутацію, то років із
сорок, а то й більше, не зможе очиститись. Якщо вже про людину почали щось казати,
то це триватиме все життя, і переконати в зворотному майже неможливо. А Ґюльпері? Ви не дивіться, що вона така пані, вона далеко не янгол. А як вона танцювала танець
живота, як співала по кабаре і казино [3: 44].
Пристаркувата повія на ім’я Султан з п’єси «Рабині ночі» Дінчера Сюмера теж прагне змінити своє життя, адже має з ким. До неї залицяється один швець на ім’я Вейсі, який
регулярно приїздить до готелю не лише, щоб провести з нею годину чи дві, а для того,
щоб розділити радощі життя і навіть просто поспілкуватися:
Нуман: Та він запав на неї. Він кожні вихідні приїздить. Вони разом ходять по магазинах, вечеряють у ресторані.
Бахрі: Так у нього грошей багато?
Нуман: Та ні, він звичайний швець. У нього лише свій магазинчик є у Полатли, і все...
Султан його обожнює. Якщо він раптом запізнюється, то сидить так біля віконця і все
виглядає його [5: 23].
Вейсі вже чотирнадцять років удовець, має двох дорослих доньок, з Султан вже з
шість років зустрічається і одного дня вирішує запропонувати їй руку й серце:
Вейсі: Я познайомився з Султан шість років тому. Вона приїздила з концертом до
нас у Полатли. Ну, познайомилися, сподобалися одне одному... А тут вона спить поряд зі
мною. І якось мені дивно стало. Вона така самотня, і я також... Їй вже за п’ятдесят...
І я сказав собі: «Гей, Вейсі, самотність – важка річ, особливо у старості... І тут я вирішив одружитися... [5: 36].
Блудниця Султан на схилі свого віку все ж ступила на правильний шлях і пов’язала
життя з тим, для кого вона змогла стати єдиною, виконати місію дружини.
Повія – це крайня психологічна можливість антропологічного світогляду. Образ
блудниці у сучасних драматичних творах розкривається як явище у соціумі, тлом якого
служить місто. У турецькій драматургії кінця ХХ ст. блудниця є трагічним персонажем,
що має різні типові тональності порушення моногамного ідеалу, які вказують на глибоку
суспільну проблему руйнації моральних канонів нації.
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Поэтика “детского” и “взрослого” в сборнике Всеволода
Некрасова «Детский случай»
У статті розглядається поєднання поетики «дитячого» і «дорослого» в книзі Вс.
Некрасова «Дитячий випадок». Виявлені структурні домінанти збірки, проаналізовані
центральні теми і мотиви. Особлива увага приділяється авторським стратегіям, за
допомогою яких відтворюється циклічність світу.
Ключові слова: поетика, образ, тема, мотив, антитеза, асоціативний ряд, інтерпретація.
В статье рассматривается совмещение поэтики «детского» и «взрослого» в книге
Вс. Некрасова «Детский случай». Выявлены структурные доминанты сборника, проанализированы центральные темы и мотивы. Особое внимание уделяется авторским
стратегиям, посредством которых воспроизводится цикличность мира.
Ключевые слова: поэтика, образ, тема, мотив, антитеза, ассоциативный ряд, интерпретация.
The article deals with the “children’s” and “adult” poetics in Vsevolod Nekrasov's book
«The Children's Case». Structural dominants of the collection are revealed, the central subject
matters and motives are analysed. The special attention is given to author's strategy by means
of which cyclicity of the world generated.
Key words: poetics, image, subject matter, motive, antithesis, associative number, interpretation.
«Детский случай» (2008) – последний прижизненный сборник Всеволода Николаевича Некрасова (1934–2009). Одновременно это и первая (единственная) «детская» книга
поэта. Стихи, вошедшие в ее состав, писались на протяжении 50 лет (1958–2008) и ранее
публиковались в разных изданиях, однако сборник является композиционно целостным,
что определяется рядом факторов. Собственно детских стихотворений в полном смысле
слова не так много, большая часть текстов создана на стыке детской и взрослой поэзии.
Во многих произведениях создается мир без границ, это принципиально открытые стихи,
приглашающие читателя к со-творчеству; множественность интерпретаций и прочтений
также способствует этому. Ряд текстов может быть прочитан как в контексте детской, так
и в контексте взрослой литературы одновременно.
Доминантой сборника является цикличность, проявляющаяся на многих уровнях. В
аннотации есть намёк: «В книге нет обычных разделов, циклов. В ней есть одно непрерывное стихотворение – “круглый год” <…>» [1: 1].
В первую очередь обращает на себя внимание цикличность мира, воспринимаемая и
репродуцируемая в стихах через антитезы.
1. Времена года (осень, зима, лето, весна). Большое количество стихотворений посвящено этой теме, которая раскрывается в 2-х аспектах:
© Трунин С.Е., 2013
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а) собственно рефлексия конкретного времени года («Осень», «Вот тебе и первый
снег», «Весна» и др.);
б) противопоставление времен года «осень – весна», «лето – зима»
2. Время суток (утро, ночь, день, вечер). Также тема раскрывается в 2-х аспектах:
а) собственно рефлексия конкретного времени суток;
б) противопоставление времени суток «утро – вечер», «день – ночь».
В эту цикличность включены и другие природные явления, воспринимаемые поэтом
через антитезы:
1. Восприятие пространства: земля – небо.
2. Восприятие погоды: мороз / снег – тепло / солнце («Мороз», «Солнце солнце»).
Причем ассоциативные ряды, как правило, не замыкаются на конкретных образах,
а наоборот, включают всё новые и новые образы, нанизываемые по спирали. Этим объясняется появление на страницах книги широкого спектра явлений (представленных, как
правило, существительными): море, тучи, лес, туман, дождь, гром, звезды, ветер, трава,
закат, град, радуга, поле, облака, сумерки и т.д. Практически не используя другие части
речи, с помощью одних только существительных поэт создает очень ёмкий рисунок:
«Какое утро
Какое утро
Земля и небо
Вода и море» («Какое утро») [1: 119].
Как в детских, так и во взрослых стихах Некрасову удается создать «картинку», используя минимум языковых средств. Такой подход сродни импрессионистскому, причем
пробелы между строками также участвуют в создании рисунка. Вычленить пласт текстов, непосредственно рассчитанных на детей, позволяет не столько тематический уровень, сколько языковой. Собственно, сам язык помогает читателю сориентироваться, т.к.
автором в этом направлении использованы 3 стратегии:
1) использование уменьшительно-ласкательных суффиксов в качестве маркеров
(тучки, домики, ветерок, денек и т.д.);
2) формат детской считалки, используемый во многих стихотворениях, позволяет
атрибутировать тексты как собственно детские (стихотворения «Пять шесть», «Капли»,
«Три четыре», «Шишки на ёлке», «Паровоз паровоз», «Лес и если», «Жила была кошка»,
«Ты посмотри / собаки» и др.);
3) звукопись (аллитерация) («Гром ударил громко»).
В стихотворениях, явно рассчитанных на «детей изрядного возраста» (выражение
самого Некрасова), можно выделить следующие темы и мотивы:
1) философские раздумья, основанные на наблюдениях за природой и животными
(«Осень», «Темнота», «Дома в комнате моей», «Наверно / Уже не рано» и др.).
2) монолог, а по сути внутренний диалог с самим собой, направленный на рефлексию
онтологии человеческого бытия («Вот туда», «Да, я так думаю» и др.). В стихотворении
«Вот туда» словно вопросом звучит пятикратное повторение словосочетания «откуда
всё» и ответом троекратное «всё оттуда».
3) невидимый «диалог» с современниками. Большое количество стихотворений посвящено друзьям и знакомым поэта: Эрику Булатову, Франциско Инфанте, Генриху Сапгиру, Валерию Стигнееву и другим («Времена Рабина» и др.).
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4) парадоксализм («Молчу», «Не люблю»).
5) преодоление страха («Лес и если», «Боишься»). Стихотворение «Боишься» построено как заговор против страха и в результате его преодоление с помощью языка:
«Боюсь боюсь
боюсь
Испугаюсь» [1: 171].
6) военная тематика («И самолет над головой»).
7) тема Бога, ассоциируемая с кругом, с замыканием некоей цепи. Вакуумный текст
«Бог Вот» графически так и устроен. Сюда примыкают несколько последних стихотворений сборника («Вот и год», «Это что»).
Следует также отметить, что топография сборника очень широка: от двора, Лианозово,
Москвы и Московской области до Коломны, Клина, Твери, Рязани, Кавказа, Донбасса, Мариуполя, Калуги и других городов. Взрослому читателю также будут понятны значения таких явлений, как ГОССТРАХ и Учхоз. Сложив воедино географию сборника и рефлексию
бытия в философском контексте, можно сделать вывод, что пространство книги расширяется как по вертикали, так и по горизонтали. В целом восприятие мира в сборнике очень
близко детскому: мир во всех его проявлениях воспринимается поэтом как единое целое,
не разложимое на части; особое внимание уделяется явлениям, которые с большей вероятностью доступны восприятию ребенка, нежели взрослого человека. В книге превалирует
не столько взрослая рефлексия, сколько детское удивление от соприкосновения с миром.
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Стаття присвячена розгляду орієнтальних особливостей у прозовій творчості О. Стороженка, з’ясуванню сутності батальних зустрічей Сходу і Заходу. Проводиться аналіз даного концепту у рамках історичного вектору літературного орієнталізму.
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Статья посвящена рассмотрению ориентальных особенностей в прозаическом
творчестве А. Стороженко, выяснению сущности батальных встреч Востока и Запада. Проводится анализ данного концепта в рамках исторического вектора литературного ориентализма.
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The article is devoted to the oriental features in the prose work by Storozenko, clarifying
the essence of battle encounters between East and West. The analysis of this concept in the
framework of the vector of historical literary Orientalism.
Key words: Orientalism, East, West, literary Orientalism, ethnic.
Українська література 60-80-х рр., в особах насамперед О.Стороженка, П.Куліша й
І.Франка, спадкоємно продовжила мотив прози Г.Квітки-Основ′яненка і Є.Гребінки, а
саме батальних «зустрічей» Заходу (княжої чи козацької України) зі Сходом (монгольським, кримсько-татарським). Дехто з письменників цієї доби, як О.Стороженко, зумів
по-своєму, на рівні вже стосунків представників персоносфери епічного твору, продовжити тему «Кавказу» – підтримки іновірців у годину випробувань, дружніх, а не ворожих взаємин людей з Заходу і Сходу.
У пострадянський час з’явилися поодинокі наукові розвідки Д. Чижевського, П.
Хропка, І. Денисюка, В. Погребенника, С. Решетихи, С.Павлунік, О. Свириденко тощо в
яких розглядалася прозова спадщина О. Стороженка. Однак літературний орієнталізм у
творчості письменника ще й досі залишається на маргінесах досліджень. Саме тому метою даної розвідки є з’ясувати сутність історичного вектору літературного орієнталізму
на матеріалі прозової спадщини О. Стороженка.
В «Оповіданні Грицька Клюшника» п.н. «Дорош» контекст історії Січей увібрав нетрадиційну частину літературно- життєписну. Автор твору, додамо, – учасник російсько-турецької
війни 1828-1829 рр., офіцер, поранений під Журжею, що додає вартості згаданому опрацюванню теми. Останні роки життя колишнього осавула Дороша на зимівнику в малюванні
Стороженка подано у стильових контурах аґіоґрафічної літератури. Так, герой годував із рук
диких сайгаків, нагадував праведного пустельника ще й тим, що він творив добро людям.
Усе це призвело до відмови письменника від стереотипного тиражування в оповіданні літературного іміджу ординського ворога. Стороженко одним із небагатьох відтворив
уже не традиційну в українській поезії та прозі ХІХ ст. козацьку непримиренність до історичних супротивників, наїзників-мусульман із Криму, а зобразив цілком інакше – прихильне, толерантне ставлення гуманного старого козака до колишніх ворогів-іновірців.
Цим літератор протиставився сформованій попередниками і сучасниками, причому не
суб′єктивно, а на підставі свідчень історії, міжнаціональній етноімагології конфліктів.
Сюжет оповідання стосується часів, коли татари ще набігали на слободи від Самари до меншої річки Орельці. Хуторяни ж, крім Дороша, переховувалися по байраках
або й бралися за мушкети й ними проводжали «непрошених гостей». Зав′язком приязних стосунків не полохливого пасічника з татарським ватажком послужили у сюжетнокомпозиційній структурі твору незвичні обставини знайомства. Дорош врятував загрузлих у болоті татар, не відаючи про наказ ватажка відповідно до «басурменського
дряпіжного звичаю» (такий коментар у дусі часу дав поведінці кримців епічний наратор
Грицько) узяти бранця, коли він молодий, у ясир, а якщо старий ���������������������
– учинити «чикин башка». До того ж козак виявив при цьому знання татарської мови, гостинність хлібосольного
господаря пасіки й садку.
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«Ватажок цілісінький вечір з ним пробалакав, тут у його в хаті ночував» [1: 205], як повістує
Клюшник про початок взаємної приязні, а ще подарував турецький килим і висловив надію на
нову приятельську зустріч. Однак у світі, де панує ворожнеча, підтримати такі неформальні
стосунки важче, ніж їх встановити. Відповідно до реалій доби мовець повідомив про розгром татарського загону гетьманцями біля Самари, причому вчинив це у тональності лагіднодимінутивній: мовляв, «ватажок там же й ніжки відкидав». Доля, милостива у концепції епіка
до протагоніста, послала його нового татарського приятеля – у ситуації, змодельованій чи не
на зразку фабульної лінії «Робінзон – П′ятниця» з роману Д.Дефо.
Так, Дорош порятував від явної смерті від козацьких шабель іншого, «сердешного
татарина», який втратив коня. Цікава вже сама форма благання «Як вирятуєш, я твій
навіки!». Вбачаємо тут не якусь неоколоніальну формулу рабства, добровільно прийнятого «екзотичною» людиною Сходу, а пропозицію дружнього служіння рятівнику як
виконання лицарського боргу, різновид накладеної на себе епітимії за прихід зі зброєю
в Україну. Перипетії й кульмінація оповідання розкрили хист Стороженка-гумориста.
Метикуватий пасічник зумів не тільки знайти практично ідеальну криївку для загроженого гостя у небезпеці, а й своєю винахідливістю врятував його від викриття козаками,
яким забаглося поласувати медом саме з вулика, де ховався ординець. У ситуації, коли
підмовлений татарин раптом вискочив із криївки, вдаючи чорта, і перелякав козаків, є
щось від міжнародних гумористичних сюжетів фацецій (наприклад, про несподівану
появу, захованого коханця у подобі чорта), опрацьованих у співомовках С.Руданського,
або ж сюжетного мотиву чорта у мішку з «Ночі перед Різдвом» М.Гоголя.
Постпозиція розповіді Грицька Клюшника поінформувала про дальші сторінки життя врятованого татарина, який набув прізвисько «Чорт»: після трьох років прожиття у
Дороша той перехрестився у християнську віру, вріс у місцевий ґрунт, оженившися на
українці, й дочекався онуків на прізвище Чортенки. Тож оповідання окреслює спосіб, як
східній людині можна мирно і спокійно вжитися з автохтонами заходу, тим більше, коли
володіти численними потрібними вміннями й фахами. Маємо у Стороженка перший в
українській літературі показ талантів «скусного» вихідця з Криму, що частково розвантажувало негативне навантаження з етноніму «татарин» у рецепції читачів: персонаж
уміло «і скотину лічив, і свиней, і болячки на людях вигоював» [1: 206].
На відміну від «Дороша» «Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа» Стороженка продовжили найбільш традиційну з літературних версій стосунків козацької України й
східної Орди. Причиною їх обговорення стало відвідання наратора разом зі старим козаком
Коржем місця коша на р.Підпільній, що породило запитання: як же запорожці боронилися
від неочікуваних набігів кримських татар і нагайців, коли ті проривалися більшими загонами, палили слободи й паланки, вбивали людей? Відповідь бувалого запорожця певною
мірою розкрила стратегію ординців, відповідну їх етнопсихологічній вдачі, за допомогою
колоритних порівнянь зі світу тварин. Так, розсипавшися краєм, ногайці, мов шульпіки,
видивлялися здобич згори – з високої могили. Після цього десятком-двома найзавзятіших
здобичників кидались як кіт на мишу, полонили людей і забирали худобу. Козаки ж, як
правдиво повістував Корж, протидіяли розвідкою в степах, будуванням редутів та смоляними фігурами для дистанційного оповіщення. Так західний і східні етноси, живучи не в
мирі, сприяли вдосконаленню воєнного мистецтва одні в одних.
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Роман «Марко проклятий» подібно до «Дороша», проте інакше, у власний спосіб,
спричинився до ідейно-художньої розбудови орієнтального дискурсу творчості
О.Стороженка й усієї української літератури. Так, сповідь Марка перед Кобзою на початку ІІІ частини унікальна у тому сенсі, що тільки тут знайдемо згадки про ворогування запорожців уже не тільки з «дряпіжними» татарами і ногайцями, а й із черкесами
північнокавказької Кабарди. Піднята ординцями проти Січі та «бісова Кабарда» козаків
побивала сотнями, тож вони, давши відсіч татарам, спорядили загін за Дон і Кубань.
Там українці, за розповіддю українського проклятого Агасфера, спалили не один «авул»,
викоренили багато людей, а ватажок загону Марків батько забрав із собою з одного аулу
10-літню дівчинку, з якої виросла йому красуня-дружина.
Наступні походи татарів, ногайців і черкесів на Січ, а козаків і на Перекоп спричинили у сюжетобудові роману аномальну ситуацію, ідентичну тій, у якій начебто опинилася
колись інша черкеська молодиця у Кабарді: коли серед тривог воєнного часу у матері
пропало молоко, вона годувала немовля не грудьми, а проколювала пташенят і давала
дитині пити кров. В українському ґотичному тексті це психофізіологічне пояснення розкрило причину виникнення Маркової кровожерливості.
Важливим в аспекті роботи є останній розділ, дописаний невідомим автором після
смерті Стороженка. Заключна мандрівка трагічного героя дала йому змогу, відповідно до
давніх географічних уявлень українського народу про далекі чужі краї та їхніх мешканців, стисло показати Кавказ, черкеський і цесарський (Австро-Угорщина) краї, вірменську гору, Персіянську й арабську землю, «Русалим», південний і північний кінці світу.
Тут також принагідно висвітлено й традиційні уявлення українців про неавтохтонних
мешканців краю, як-от «жидівську» і циганську національну меншини. Хоча виклад змінюється скорописом, проте пишеться тут і про перебування Марка на Кубані, на «тому
Тереку, що вовчицею реве» (цікавий цей слуховий образ має паралель1 у адресації «К
Тереку» О.Афанасьєва-Чужбинського, який уводив в російськомовну поезію України і
кавказьку тему).
Серед черкеських гір Марко шукав скарбів, щоб збудувати подібний до Афону монастир для відмолювання гріхів, аби руські паломники заходили сюди, а не у «трекляту
турецьку землю». Високі шпилі з цілющими джерелами, густі байраки – таким є крайобраз
землі, де герой розігнав-таки «бісових синів черкесів», але скарбів не знайшов і все пропало. Лазив герой і по «превисокій горі, де зупинився здоровенний байдак праведного Ноя»
[1: 424], швендяв по Персії, де найбільше його здивували каптани п.н. «козак». У «Русалимі» він молився біля гробу Господнього, побившися з турками, що неввічливо розпихали
іновірціів. Купався Марко у Йордані, дійшов і до краю, «Де живуть усе чорні люди, котрі
прозиваються арабами» [1: 425]. Як бачимо, досить приблизний і умовний травелог передав візію екзотичного Орієнту в неточній, але характерній народній візії, відтворив і свіжі
для нової прози нюанси східної теми, – наприклад, пієтет перед святою Землею.
Видрукуваний посмертно у 1892 р., вірш, що спадкоємно підхопив акорди Лермонтова, розбудував романтичний образ якраз бунтівливої ріки серед скель Дар'ялу. Терек у малюванні Чужбинського – свідок і хоронитель багатьох таємниць, джерело рефлексії й камертон переживань
постбайронічного ліричного героя.
1
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Тему конфлікту «Захід – Схід» О. Стороженко спадкоємно підхопив від Г.КвіткиОснов′яненка і втілив її у тому ж контексті літературного відтворення війни Росії й Туреччини (1768-1774 років). Мова про роман «Братья-близнецы», де у розділі «Поход» із
«шапкозакидацьких» розмов випливає: проти численного турецько-татарського війська
йдуть у складі російського й представники азійських народів – мордва і черемиси. Причиною ж загострення конфлікту майор визнав перехід москалями османського кордону
та спалення турецького міста Балти. Це грозило війною, адже, відповідно до вербалізованого російського стереотипу, «турок глуп, его легко подзадорить, науськать» [1: 254].
Розвідку в буджацьких степах Стороженко змінив динамічним показом битви на берегах Ларги. Її наслідком стало, зокрема, те, що турки залишили трофеї – переважно
популярні ідентифікатори східної цивілізації: шатра з килимами, «сарачинське пшоно»
(сарацинське?), овочі й баранину, бунчуки і мідні гармати. В ключі екзотизмів подано
теж здобич джури братів Захарка: чудові шаблі, ятагани й рушниці, оксамитове сідло. Застосована поетика уречевлень опосередковано виявила хист їх творців східних майстрів,
подібно до того, як «угомонені» й полонені татари розкрили ратну доблесть Захарка. Здаючи їх графу Румянцеву, він, утілений ідеал російських слов′янофілів, закинув бранцям
по-татарськи, – мовляв, вдруге не попадайтесь, бо буде «секим башка».
Перша частина роману завершується описом битви на р. Кагул. Її перебіг у романному малюванні підтвердив шаблон дурості турків. Так, великий візир – мова про
Іваззаде Халіла пашу – поставив 150-тисячне військо (за Стороженком і на відміну від
дійсності чомусь виключно татарське) у стратегічно невигідну позицію. Він розгортав
«необъятные неприятельские полчища» під обстрілом батареї, російська ж армія «неотразимо» й «бесстрашно» просувалася. До честі письменника, не вся баталія подана
подібною «сраженія Пєрєсвєта с Чєлубєєм» на лубку. Так, автор виявив обізнаність із
успішно застосованою Румянцевим тактикою каре, згадав одне таке справжнє, Плємяннікова. Втручання «с быстротою и ожесточением» 30-тисячного корпусу яничарів змінило романну ситуацію. Ятагани яничарів заблистіли над геройськими братами – й цю
смертельну небезпеку вдома, далеко від Івася й Семенка, прочуло вві сні материнське
серце Марфи Іванівни.
У полтавських Будищах народним телеграфом слухів пройшла звістка: у баталії
при Кагулі «всех татар лоском положили». Згідно з листом близнюків Бульбашок, 14
тисяч «наших» поклали 200 тисяч ворогів2. Самі брати після «знаменитого» КучукКайнарджійського миру 1774 р. стали капітанами як учасники здобуття фортеці Ісакчі
та «дела под Силистриею». Царський військовик, хоч і козацького роду, Стороженко підкреслив «неописанный восторг» всього «народонаселения» Будищ із приводу вікторії.
Певно, зробив це таки щиро, бо й у народній свідомості турки й татари були давнім
історичним ворогом. Однак констатуємо факт втручання сервілістського російськоімперського наративу, дещо спотворюючого романну «оптику», що накладало трансформуючий відбиток і на орієнтальний дискурс епіка.

Насправді втрати турків становили за різними джерелами від 5 до 20 тисяч, армії цариці 1 – 1,5
тисяч вояків. Тож брати «набивали ціну» своєму геройству.
2
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ВТРАТА ДОМУ ЯК КЛЮЧОВИЙ АБСУРДНИЙ МОТИВ РОМАНУ
Р. АНДРІЯШИКА «ДОДОМУ НЕМА ВОРОТТЯ»
У статті досліджується абсурд як проблемна, характеротворча та композиційна
домінанта роману Р.Андріяшика «Додому нема вороття». Текст постає у контамінації
соціальних і особистісних трагедій, що утворюють неповторний художній світ твору.
Образ головного героя змодельовано на вістрі максимально абсурдного мотиву твору –
втрати Дому.
Ключові слова: абсурд, структура, характер, смерть, страх, дім.
В статье исследуется абсурд как проблемная, характерообразующая и композиционная доминанта текста романа Р.Андрияшика «Додому нема вороття». Текст предстает в контаминации социальных и личностных трагедий, которые создают неповторимый художественный мир автора. Образ главного героя смоделирован на острие
максимально абсурдного мотива произведения – потери Дома.
Ключевые слова: абсурд, структура, характер, смерть, страх, дом.
The article is dedicated to absurd as a problematic, character-making and compositional
dominant of R. Andriyashik’s novel “There is no turning back home”. The text appears in the
contamination of social and personal tragedies that create a unique artistic world of the novel.
The image of protagonist is modeled on the edge of the extremely absurd motive of the novel –
the loss of home.
Key words: absurd, structure, character, death, fear, home.
Сучасне літературознавство досить поліфункціонально інтерпретує категорію структури тексту, зокрема, художній твір постає в якості структурованої митцем іншої дійсності, фікційної за сутністю. Традиції такої наукової рецепції сформувалися у другій
половині ХХ ст. Так, Н. Гартман намагався враховувати два погляди аналітичної свідомості, вважаючи, що художні явища за своєю структурою багаторівневі, за способом
буття – дихотомічні [2:219]. Феноменологічний опис структури тексту стосується передусім першого рівня аналізу літературного явища, яке вже можна розглядати в аспекті
буття і перейти до з’ясування його відношень до дійсності. Е. Гуссерль використовував
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кілька шарів об’єкта, кожен із яких осібно нейтральний, а разом вони витворюють цілісну структуру [3:20]. Вихідна теза рецептивної естетики вказує на художній твір як на
відкриту іманентну багаторівневу структуру, орієнтовану на реципієнта. Тому у формулі
“автор – твір – читач” зміщено акценти від естетики самовираження автора з її біографіч
ним методом й естетики структуралізму з її методом повільного, замкнутого читання до
вивчення читацьких реакцій, оцінок. Р. Інґарден детально розглядав структуру літературного твору як мистецького явища з притаманною йому полісемією, з наявністю в ньому багатьох планів звучання, значущих одиниць (речення і групи речень), схематичних
образів і предметів, репрезентованих через “інтенційні стани речей” – всі вони у своїй
єдності забезпечують формальну цілісність художнього феномена, що характеризується
також композиційною й архітектонічною впорядкованістю і квазі-часовою послідовністю викладу [4: 178]. У сучасному українському літературознавстві структура тексту репрезентована як сукупність вагомих, сталих взаємин між компонентами та їх цілісністю,
таким чином стосуючись автора, персонажа, реципієнта, висвітлюючи еволюцію художнього образу, стилю, жанру, інтонаційно-звукової організації певного твору.
У нашій статті маємо на меті простежити, як структуруються семантичні поля у романі Р.Андріяшика «Додому нема вороття», домінантним знаком – кодом якого постає
абсурд буття.
Досліджуваний твір Р.Андріяшика став “значущою і талановитою втіхою в новій українській романістиці” [5:259], що був надрукований у журналі “Дніпро”, 1969 року, № 1,
але окремою книгою вийшов лише у 1976 році, у видавництві “Молодь”. Це пов’язано з
тодішньою ідеологічною ситуацією, коли, після виходу наступного роману з циклу “ХХ
вік” – “Полтва” в журналі “Прапор”, було затримано публікацію цього твору у згаданому
видавництві. Разом з тим поява роману в 1976 році була знаковою – в часи МельничукаЩербицького з’являється абсолютно несподіваний твір про віддалені часи, напрочуд
складні перипетії в житті українських селян. Л.Кореневич писав у журналі “Дружба народів”: “Письменник не нав’язує героям своєї позиції, не форсує штучно пошуки правди. Він
змальовує селян такими, якими їх створив час і обставини, говорить про них об’єктивно,
довіряючи суспільно-соціальному досвіду і духовній культурі читача” [6: 269].
Роман може слугувати матеріалом для багатьох різнофахових студій – так синкретично і органічно зв’язаний у ньому час буття Буковини і внутрішній час самих буковинців.
У віками експлуатованій гуцульській землі зійшлися сфери інтересів трьох імперій.
Головний герой твору Оксен Супора повернувся в рідне село з фронтів війни. Він мріє
про мирне сімейне життя. Мати померла, батька вбили гайдуки. Жив у чужих людей, та
найбільше в пам’яті залишились роки життя в родині Данила Крицяка, звідки і пішов у вир
лихоліття захищати інтереси Франца-Йосифа, хоч сам розумів, що немає за що вмирати,
“ні за що. Все перемішалось і втратило цінність” [1:7]. Тут і започатковується циклічність,
притаманна ситуації абсурду – уже від перших компонетів композиції. Жителі села, яких
було насильно мобілізовано, хочуть ухилитись від фронту й, знищивши конвой, тікають
додому. Це їм вдається і раз, і другий, і третій. Зустрічаємо приклад унікального протесту
проти насильства над собою і одночасно протест проти всього світу – адже той світ чужий,
він страшний для світогляду звичайного гуцула. Перший раз, коли сорок сільських жителів з кіньми на фронт супроводжували кілька австріяк, з розмови рекрутів по дорозі читач
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дізнається про їхній душевний стан: “Звикли ми до нагаїв, хлопче…Звикли до послуху”
[1:12]. Подолавши страх, гуцули вбивають охоронців і повертаються додому.
Р.Андріяшик підкреслює особливо підкреслює неприродність такої поведінки персонажів. Так, коли Оксен Супора, вирішивши сам розправитись з охоронцем, говорить про
це з Крицяком, той намовляє свого молодшого друга зробити це потайки. І коли це трапилося, Оксен все-таки відчуває, що “в горах сталася підлість”: “Чесні та сердечні гуцули,
такі чесні та щирі, що вже ними послуговується найпаскудніша покруч, ніби з переїду
збаламутились”[1:23]. Соціальні обставини призвели до того, що навіть ці сумирні та
щирі люди, перемігши страх, виступили проти окупантів.
У зв’язку з цим варто згадати слова критика А.Колісниченка, який ще після виходу
роману в журналі “Дніпро” писав: “Вир боротьби, фізичного і духовного протесту заполонив його (Оксена Супору. – І.Т.) розум і волю. Протест проти колонізації живе в крові,
в генах головного героя роману. Його сутність на вістрі історії, на вістрі самозречення і
самопожертви. Його любов до народу кревна і висока: він народжений у цій любові, народжений не для самознищення – для свободи” [7:205]. Читач розуміє поривання Оксена
Супори, але все це відбувається в ситуації безвихідної рокованості. Він з тих людей, які
не просто позбулися страху, але й звичайного інстинкту самозбереження. Отже, абсурд
постає як характеротворчий компонент структури тексту, що обумовлює мотиваційну
сферу та перебіг подій.
Не менш парадоксальне самовизначення Оксена: “Я не раз важив життям, хоч і не
знав, заради чого”[1:144]. Стихійний бунтар, душа якого палає ватрою – і одночасно, в
розділах, де він стає самим собою – пасе в горах отару, закохується в Дружону, намагається владнати сімейне життя – то ніби інша людина, але в глибині душі нуртує стихійнобунтівливе начало. Тільки він один із села здатний на емоційний вибух: “Нема! Нема в
горах добрих легінів. Перевішали. Витлумили. Залишилося таке, що саме собі дає руки
крутити. Мертві нейтрали! Лицарі страху! Воюєте, поринувши у вигадані історії…”
[1:73]. У ньому є щось від Лук’яна Кобилиці, від Олекси Довбуша. І коли з іншим гуцулом, Одарієм, якого не взяли на фронт, бо той пив тютюн, розчинений в окропі, вдвох
вони зупинили наступну валку мобілізованих, то почув від напарника в розмові про себе:
“Ти знаєш, чого я пішов тоді на тевтонів? Бо подумав, що ти не маєш страху. Ти припав
мені до душі. Я подумав: “Піду тепер з ним, колись він піде зі мною”[1: 45].
У творі Р.Андріяшика “Додому нема вороття” ми зустрічаємо також роздуми головного
героя про феномен смерті: “Коли йдеться про життя чи смерть, людина – найзапекліше і
врешті-решт найвинахідливіше і наймужніше створіння. Проте вона завжди відчуватиме,
що не встигає за ходою всесвіту. Мабуть, не бог, що став уособленням безмір’я, є гальмом
пізнання. Цим гальмом є страх перед безкінечністю. Через нього люди обмежують себе до
безглуздих меж, особливо ті, хто думає, що продовжив собі життя хоч на день. Якби хто
побачив нас біля погаслого багаття, побачив би жах приречених. Побачив би сцену каяття”
[1:53]. Ці роздуми дещо плутані і розпливчасті, таким чином, проблематика твору загрунтована у хаотичні світоглядні позиції центрального персонажа.
“Обмеження себе до безглуздих меж” – це значить не бути самим собою, втратити
відкритість існування (за М.Ґайдеггером). Таку відкритість німецький вчений називає
рішучістю, коли людина проектує себе по відношенню до власного буття. Саме це само396

буття залишається у світі, не відриваючись від нього, а створюючи органічну цілісність.
І тут, за Р.Андріяшиком, “страх перед безкінечністю” є гальмом пізнання. У ситуаціях
найближчих можливостей (найхарактерніше – людські стосунки, ставлення до соціуму)
визначитись легше, а от у більш віддалених (до безкінечності) набагато складніше. Ніколи не знайти Супорі душевної і духовної рівноваги, бо “для війни і до війни, чекаючи
насильницької смерті, живуть люди. Племена і народи. Чекаючи війни, живуть жорстоко,
ганебно і дико. Коли війна – людське щастя на землі неможливе” [1:163]. У цьому уривку
яскраво проступає постулат М.Ґайдеггера про існування як буття для смерті, коли самим
існуванням володіє страх смерті в значенні чекання смерті. І сприйняття її буває різним.
Побачивши, як вмирає восени природа, коли все живе вмирало, не міняючись у кольорі,
не падаючи на землю, Супора подумав, що “сам безпричинно готовий прийняти смерть.
Він прихилився до хреста, якого приставили, коли пригнали отари з гори, подумав, що
зависнути на хресті можна і не варто питати, за що”. Та приходить думка, що розбиває
попередній психологічний стан:
“– А в світі нема за що вмирати. Все перемішалося, втратило цінність” [1: 144].
Виходячи з попереднього твердження про „страх перед безкінечністю” і акцентуючи на психологічному переході – „нема за що вмирати”, відразу ж зауважуємо, що
Р.Андріяшик у творі чітко унаочнює теорію абсурдності життя, яку розробив А.Камю. І
в першому, і в другому випадку людина, яка потрапляє із звичної ситуації (чи ситуацій)
буденного, механічного існування, коли вона з головою перебуває в „атмосфері буднів”,
потрапляє в ситуацію, коли раптом відчуває якийсь внутрішній духовний поштовх, який
ніби освітлює беззмістовність її життя. „Вибитий із колії миттєвим осяянням, він починає
роздумувати, але його спрага знання всюди наштовхується на непробивні стіни. Всесвіт
вічний – люди смертні, люди шукають абсолютну істину – всесвіт видає їм примарливі ознаки, відносні істини, він опирається оманливим, самонадійним спробам подолати
кордони, що поставлені перед нашим допитливим розумом. Звідси – „абсурд”, суть якого
є зіткнення нашої спраги ясності з невирішуваною загадкою світобудови” [1:195]. Це
відчуття абсурдності життя ще бідьше поглиблюється, коли приходить усвідомлення,
що „в світі нема за що вмирати”. Тут український автор вступає в мимовільну полеміку з
А.Камю. Як відомо, „Міф про Сізіфа” французького письменника і філософа був надрукований набагато пізніше, ніж твір Р.Андріяшика. Та питання, які порушив автор роману
„Додому нема вороття”, було на диво актуальні і перебували в одній площині з кращими
європейськими творами. Коли А.Камю в „Міфі про Сізіфа” пише: „Існує тільки одна дійсно серйозна проблема філософії – проблема самогубства” [213:136], ми розуміємо, що
йдеться про те, що є ситуації, коли життя абсолютно беззмістовне, немає ніякої надії на
щось хороше, то навіщо ж жити? Проблема знімається, а людина навіть не наближається
до її вирішення. Р.Андріяшик в умовній сцені самогубства (а як інакше оцінити вираз
„Сам безпричинно готовий прийняти смерть”?) повертає дефініцію А.Камю іншим боком. Він відкидає простий відхід у небуття особи, яка зрозуміла абсурдність існування і
виходить на інший рівень стосунків буття-небуття. Прийшовши до розуміння, що „нема
за що вмирати”, залишитися в цьому в-світі-бутті, де „все перемішалося, втратило цінність”. І знову коли рідну Буковину окупує Румунія, після кількарічного перебування в
Італії пройти ще й румунські тюрми. Оксен Супора, смерть якого вже констатував лікар,
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воскрес по дорозі на кладовище. Діставшись додому, дізнався, що його малого сина затоптали кіньми румуни, а дружина пішла за діда в сусіднє село. І коли, вже керівником
загону, що воював з румунами, Оксен зустрів її, то почув, що вона повірила, ніби він
помер. Супора так і відповів:
„–То правда, заждана моя, я вмер”[1:171].
Дійсно, в тому абсурдному світі існування нав’язане людині ззовні, але і саме існування Супори як „буття-до-смерті” ми назвати так не можемо. Він живе весь час ніби поруч із смертю і лише короткий період сімейного життя та відносно ліберального полону
ніби розділяють його життєвий шлях. Найважчий був другий період, що був трагічним.
І недаремно, ніби підводячи йому підсумок, Супора скаже: „Я ще хотів пожити, але половина мого єства накликала смерть”[1:78]. Взагалі ж, хоч і залишається герой живим (а
фінал твору відкритий), над ним ніби висить прокляття смерті. Ця сцена символічна.
„Ми заблукали серед поля, куди весь тиждень звозили трупи. Ми кидалися навсібіч,
і нас смикали за одяг скоцюблені пальці забитих.
Мертвий гуцул піймав мене за петлю мотузки, якою я обв’язав шкарпетку, щоб не
насипався сніг... Вранці я побачив, що разом із кінцем вірьовки заткнув під шкарпетку
ланцюжок із срібним хрестиком” [1:73]. Життя Оксена Супори ми можемо охарактеризувати як „буття-зі-смертю”, коли можливість її повторюється кожен раз, але якийсь оберіг
(той хрестик?) рятує його у навіть надзвичайних ситуаціях.
Не можемо обминути і ситуацію в романі „Додому нема вороття”, де проблема смерті
постає як у філософському, так і в народно-звичаєвому плані. У гуцулів було заведено,
коли хтось десь загинув і не повернувся додому, ховати в могилі його речі. І от, коли вже
пройшли фронти, до села привезли мішок з військовою поштою. Сім’ї дізналися, хто і де
загинув. Вдови принесли хто черес, хто скрипку, хто рушницю, лежали там інструменти
й гуцульські кресані. У цьому „поховальному” обряді ніби постає завершення життєвого
шляху – повернувся додому і є могила. Ще одна алогічна ситуація: епізодичний персонаж – галичанин, який втратив ногу на війні, а з ким воював і за кого – сам не знає, згадав
про навідний біль, коли людину лікують від якоїсь хвороби, одночасно спричиняючи
біль в іншому місці: „Туга за горами, за домом – то навідний біль. Є щось важливіше,
щось страшніше. Вам би цього не забувати на всю довж вашої дороги, бо ви ще молода людина”[1: 147], – сказав старий мудрець. Відповідно, звичаєво-етнографічний план
роману може видатися невтаємничому реципієнту не менш абсурдним, аніж суспільна
ситуація в тогочасній Європі, проте є один з концептуальних образів, який акумулює як
закономірність, так і абсурдність буття – образ дому.
Автор вводить нас у проблему відчуженості дому з перших сторінок, згадавши про талановитого різьбяря Крицяка, який вибудував хату, „мов казковий палац: все у візерунках,
виточене, вигаптоване, розмальоване, оздоблене міддю, кольоровим склом і фарбованою
соломкою”[1:135], а родичам сказав, що будуть жити в зимарці за груником. Коли ж віденський музей купив ту чарівну хату, витесав скромну хатину в узворі, а дружину почав навчати жити на бобах і молоці. Не принесли радощів і щасливої долі ті гроші, та й невідомо, як
би жилося в самій хаті, але в романі є й інший Дім – це гори для гуцулів і буковинців, тому й
тікають вони з австро-німецької армії, бо знають, що не за свою землю доведеться воювати
Так, туга за домом, за горами – одне, але відчуття того, що повернутись туди не має змоги –
„щось важливіше, щось страшніше”. І хоч старші говорять, що вони молодими вкорінилися
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в землю, як жито, що через непробитну глину вчепилося двометровими ниточками і росте,
колоситься – багато хто „повипадав із гнізда”. Гуцульський гонор і відчуття свободи не дає
Оксенові Супорі не те що сумніватись в своєму щасті, але впевнений, що навіть продовжити
свій рід. „Наш осідок з цього краю села, – говорить він молодій дружині Дружані, яку зустрів
на полонині. – Дідо, прийшовши з долу, вподобав собі скид над поточиною. З’їзд вже батько
вкопав. А до того на осідок і пішки важко було добратися. З того, як розташувалися садиби, можна читати історію Розлуча…Хата ще добра, після війни покрию свіжими гонтами”
[1:122]. Як бачимо, тут супутнім екзистенціалу Дому виступає поняття роду, коли нерозривним є процес людського життя саме однієї сім’ї в своєму домі. І тому саме дім дає відчуття
впевненості в завтрашньому дні. Вперше ввівши дружину до світлиці, він засміявся і сказав:
„– Ми дома, жінко! Плювати нам на Франца-Йосифа Вільгельма і Миколу Бісмарковича. Не
смійте тикати носа, хирляки! Ми дома. Ми дома, Дружано! ”[1:35] І відчуття несподіваної
гармонії, яке оповило його ввечері, коли він повернувся одного вечора додому, стало образом
Дому. „Я вернувся перед досвітком. Дружана вже спала. Косими лезами свічка полизувала
вилинялі стіни. Я вмостився пообіч, шукаючи очима чогось такого, щоб допомогло мені переконатися, що я – господар, сім’янин, бездрімотно стою на чатах притулку…Заплющую очі
– і в уяві вимальовується кожна дрібничка. Все – моє, хвилююче, рідне, без нього я не був би
сам собою. І я справді відчув себе значнішим, зиркнувши на розсипані по подушці каштанові
коси, на по-дитячому надуті губи моєї дружини, на безпечно відкинуту руку, готову мене
пригорнути”[1:115].
Виявляється, Дім Оксена Супори знаходиться в „епіцентрі” всіх світових подій, отже,
йому не вціліти. Так і трапилось: сина розтоптали румуни кіньми, дружина пішла за
старого діда, а Оксену судилися фронти, семирічний полон і потім румунська тюрма. Залишившись живим якимось чудом, в напівмаренні дістався додому в село, де жив лише
один дід. Дому як такого вже не було, був лише прихисток від дощу і плита для приготування їжі. Не було вже і Буковини як дому – влада інспірувала розбрат між гуцулами.
Коли почалося повстання проти румунів, яке організували бесарабські гуцули, то влада
послала на них „муштрованих бесарабських українців”, а потім і сучавських гуцулів. І
після придушення повстання, три роки попрацювавши плотогоном і одержавши паспорт,
вирішив їхати до Канади, герой по дорозі в Чернівцях вийшов з поїзда. Відкритий фінал
роману лише підкреслює трагічну абсурдність долі головного героя Оксена Супори.
Отже, дослідження твору Р.Андріяшика як цілісного явища у сукупності насамперед змістових (зміст та сенс твору, його тематика, характери персонажів) має на меті
виявлення абсурду як смислового забарвлення певних елементів та одиниць тексту, їх
структурних (місце у творі) і функціональних (роль, відношення до інших елементів та
одиниць) властивостей. Найбільш яскраво абсурд реалізується на проблемному, характеротворчому та композиційному рівнях тексту.
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Проблема взаимодействия эстетики и метафизики
в русском младосимволизме и творчестве А. Блока
У статті розглядаються проблеми взаємодії літератури і філософії в російському
молодо символізмі і творчості О. Блока. Для символізму як мистецтва уявлення вкрай
важлива філософська складова. Символізм орієнтований на перетворення життя за допомогою мистецтва, тому привласнює собі роль життєспроектованої філософії. Прагнення до метафізики в художній творчості молодосимволістів багато в чому обумовлені
їх софійністю та орієнтацією на символ. Творчість О. Блока являє собою художній синтез літератури і метафізики, базується на софіїному принципі всеєдності і містить проективні стратегії, що повністю відповідає символістським світовідчуттям.
Ключові слова: світомоделювання, метахудожність, символ, метафізика, теургія,
Софія, Світова Душа.
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия литературы и философии в
русском младосимволизме и творчестве А. Блока. Для символизма как искусства представления крайне важна философская составляющая. Символизм ориентирован на
преображение жизни с помощью искусства, поэтому присваивает себе роль жизнепроектирующей философии. Стремление к метафизике в художественном творчестве
младосимволистов во многом обусловлены их софийностью и ориентацией на символ.
Творчество А. Блока представляет собой художественный синтез литературы и ме© Марцинкевич Н.Э., 2013
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тафизики, базируется на софийном принципе всеединства и содержит проективные
стратегии, что полностью соответствует символистскому мироощущению.
Ключевые слова: миромоделирование, метахудожественность, символ, метафизика, теургия, София, Мировая Душа.
In the report the problems of interaction between literature and philosophy in the Russian symbolism and works by Alexander Blok are considered. The philosophical component is
extremely important for symbolism as the art of presentation. The symbolism is aimed at transformation of life with the help of art, so, it assumes the role of life-planning philosophy. The
pursuit of metaphysics in the art of symbolism writers largely due to their focus on the Sophia
and the symbol. Works by A. Blok are synthesis of literature and the art of metaphysics based
on the Sophia principle of unity which contains projective strategies that are fully consistent
with the symbolism outlook.
Key words: modeling the world, meta-artistry, symbol, metaphysics, theurgy, Sophia, Word
Soul.
Модернизм является новой художественной системой, так как отказывается от принципа мимесиса и осуществляет концептуальное миромоделирование, которое выражает
определенные представления о мире и ориентировано на преображение жизни с помощью искусства. Как следствие, литература удваивается, присваивая себе роль жизнепроектирующей, жизнепреобразующей философии. Символизм – первое направление
модернизма в европейской литературе – воплощает характерные черты модернистской
парадигмы. В. Брюсов в программной статье «Ключи тайн» (1904) подчеркивает преобразующие свойства искусства как такового: «<…> искусство никогда не воспроизводило, а всегда преображало действительность <…>. Нет искусства, которое повторяло бы
действительность» [1: 74]. По мнению Брюсова, символизм как новое искусство более
сознательно и свободно, чем искусство прежнее осуществляет свое назначение быть истинным познанием вещей. Важнейшим инструментом познания, способом выражения
познанного и средством активного преобразования действительности в символизме был
символ. Сама природа символизма, основанного на категории символа, требовала синтеза поэзии и религиозно-философской метафизики. К. Бальмонт в программном выступлении «Элементарные слова о символической поэзии» (1900) утверждал: «Реалисты
всегда являются простыми наблюдателями, символисты – всегда мыслители» [2: 54].
Проблемы смысла творчества, познания и творчества в их соотношении – центральные
в философии символизма.
Обостренный интерес к проблемам гнозиса, метафизические устремления, идея творческого преображения действительности, синтез эстетики и метафизики в художественном творчестве младосимволистов во многом обусловлены их софийностью. В софийном мировоззрении онтологический, космогонический, художественно-креационный,
смыслообразующий и эстетический аспекты неразрывно связаны. София (греч. ,
евр. hōkhmāh) есть мастерство, знание, мудрость [3; 4; 5: 499–506]. Представление о
творческой деятельности Софии отражено в важнейших источниках символистской софиологии: библейской Софии Премудрости Божией – «художнице» при Боге (Притч 8:
30); гностической Софии; в софиологии В.С. Соловьева, где София также играет роль
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строительницы и художницы – она творит мир, воплощая в нем божественные принципы
мудрости, добра и красоты.
Воспринимая искусство как миромоделирование, символисты актуализировали и значительно усилили идею проективности, изначально присущую искусству; разрабатывали
новые концепции искусства (искусство как теургия) и проекты «новой жизни»; культивировали такие типы творческой личности, как теург, демиург, пророк, гений. В рамках
модернизма были выработаны различные стратегии формирования «нового человека». У
символистов доминирующими концепциями человека стали Богочеловек и сверхчеловек.
«Младшим» символистам было близко религиозно-метафизическое восприятие
культуры как теургии [6: 57]. Теургия символистов близка «свободной теургии» Вл. Соловьева и предполагает свободный синтез искусств, литературы, философии, религии
и науки, базируется на эстетическом критерии и обосновывает творчество, в основе которого лежит откровение как основной способ познания мира. Теургия символистов по
своей сути является софиургией (термин и позиция С.Н. Булгакова1 [7: 320]), так как
предполагает восхождение к Божественному женственному началу и стремится к преображению реального мира в духе Божественной Красоты.
Русский символизм в гораздо большей степени, чем западноевропейский был метахудожественным явлением [8: 153–154; 9: 203; 10 и др.]. Восприятие культуры как
мирового, универсального явления, ориентация на культуру разных стран и эпох – общесимволистская черта, однако в разные периоды развития русского символизма те или
иные культурные традиции или отдельные фигуры становились доминантными. Ранние
символисты испытали влияние французской культуры и главным образом французского
модернизма, интересовались по преимуществу литературой и искусством и воспринимали символизм как литературную школу. «Младшим» символистам был более свойствен
интерес к Германии, для них была особенно важна философия, а символизм они считали
не столько школой, сколько миропониманием.
В поисках теоретического обоснования своего мировоззрения символисты обращались
ко всей мировой философии от древности до современности. Мировоззренческим фундаментом русского символизма стал, в первую очередь, платонизм, а также философия Ф.В.Й.
Шеллинга, метафизика искусства А. Шопенгауэра и раннего Ф. Ницше, «философия жизни»
Ницше и его концепция сверхчеловека, философия всеединства Вл. Соловьева.
С.Н. Булгаков сожалеет, что благодаря Вл. Соловьеву термин «теургия» укрепился в широком употреблении, и предлагает вернуть теургии ее первоначальное религиозное значение. По мнению С.
Булгакова, в отношении философии Соловьева следует говорить о софиургии. Теургия есть богодействие, тогда как софиургия – действие человеческое, которое совершается благодаря присущей
человеку софийности. Первое связано с нисхождением Бога с неба на землю; второе – с восхождением человека от земли к небу. Боговоплощение совершается только по воле Божьей, и без воли Бога
для человеческого усилия теургия невозможна. Осуществляется христианская теургия в таинствах
церковного богослужения. Теургами в подлинном смысле могут быть названы священство вместе с
церковным народом, святые и чудотворцы [7: 320 и сл.]. Кроме С. Булгакова в русской религиозной
философии к проблеме теургии обращались П.А. Флоренский и Н.А. Бердяев, которые выражали
несогласие с концепцией «свободной теургии» Вл. Соловьева и считали, что художественное творчество бессильно в своей попытке теургического преобразования действительности.
1
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Значительное влияние на символизм оказала романтическая философия искусства,
где эстетика и метафизика соединяются, а искусство, в особенности поэзия, рассматривается как самый совершенный способ познания и выражения Абсолюта. Шеллинг в
общей иерархии видов духовной культуры ставил искусство выше философии и науки
в целом. Он считал, что первоначально философия, как и все науки, вышла из поэзии,
как из своего праобраза, совершенной формы. Шопенгауэр углубил метаэстетическую
линию романтической философии искусства, отождествил музыку с философией и рассмотрел музыку как метафизическое понятие. В. Брюсов в «Ключах тайн» отметил, что
эстетика Шопенгауэра «слишком связана с его метафизикой» [1: 85].
Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше и Вл. Соловьев относятся к типу «мыслителейпоэтов», их философским сочинениям присущ блестящий художественный стиль. Ницше органически сочетал теоретическую философию и художественное творчество, сделав афоризм и стихотворение основными средствами выражения философских идей. А.
Белый в статье «Фридрих Ницше» (1908) характеризует философа Ницше как художника
и символиста и тем самым определяет суть самого символизма: «Художественный символизм есть метод выражения переживаний в образах. Ницше пользуется этим методом:
следовательно, он – художник; но посредством образов проповедует он целесообразный
отбор переживаний: образы его связаны, как ряд средств, ведущий к цели, продиктованной его жизненным инстинктом: вот почему метод изложения Ницше имеет форму
телеологического символизма» [11: 181]. Вл. Соловьев сблизил философию и художественное творчество. Он считал, что вдохновение – это начало истинного философского
познания, источник творчества и основа истинного искусства [12: 174, 207]. Согласно
Соловьеву, вечные истины недоступны рациональному познанию, они могут быть предметом только мистического созерцания [13: 47–48]. Свой собственный экстатический
опыт Соловьев воплотил в поэзии, которая имеет метафизическое основание. Стихотворения Соловьева, его поэма «Три свидания» (1898), «Краткая повесть об антихристе»,
включенная в последнюю книгу философа «Три разговора о войне, прогрессе и конце
всемирной истории» (1899–1900) стали для «младших» символистов ключевыми текстами, основными источниками софийной и эсхатологической образности.
С древности поэзия и философия неразрывно связаны. Шеллинг, Ницше, Соловьев,
каждый по-своему, призывали к восстановлению на новом этапе развития культуры
первоначального единства философии и искусства; Шопенгауэр видел в музыке образец
философии; и все они утверждали метафизическую значимость искусства. Метафизику
и поэзию объединяет особое «поэтическое мышление», оперирование символами как
смыслообразами, «созерцаемыми идеями». Аполлон и Дионис у Ницше, София у Соловьева представляют пример таких смыслообразов с древней историей. Выражение сверхчувственного мира идей через чувственную материальную форму, воплощение идеи в
символическом образе стало целью и основополагающим приемом символистского
творчества, а метафорические категории дионисийство, софийность, Вечная Женственность, сверхчеловек, «дух музыки» легли в основу философии русского символизма.
У А. Блока, как и у Вл. Соловьева, основным образом-понятием его художественной
системы является София – гипостазированное всеединство. В творчестве Блока отразились
разные аспекты Софии, включая культурный синтез и проективные стратегии. В раннем
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творчестве он ожидал прихода в мир Софии, в 1910-е гг. стремился к соединению «мечты»
и «действительности», в поэме «Двенадцать» отразил свое видение революции как начала
софийного преображения бытия, веру в наступление новой эпохи и мессианство России.
Сомнения, разочарования и падения на этом пути были неизбежны, и все же в личном плане Блок воспринимался современниками как трагическая, но возродившаяся личность.
Современники считали Блока культовой фигурой, художником, воплотившим заветы
символизма не только в своем творчестве, но и в жизни. А. Белый в речи на вечере памяти
Блока в Политехническом музее 26 сентября 1921 г. называет Блока «народным поэтом»,
выразителем духа целой эпохи [14: 500]. 28 августа 1921 г. на LXXXIII открытом заседании Вольной Философской Ассоциации, посвященном памяти Блока, А. Белый говорит:
«Национальные поэты суть всегда органы дыхания, органы самосознания или широких
или малых кругов, но всегда каких-то коллективов, и если Блок в девятисотом, девятьсот первом и втором годах пропел нам о „Прекрасной Даме”, то мы понимаем, что он
„интериндивидуален”, что он выразитель каких-то устремлений, каких-то философских
чаяний» [15: 478–479]. А. Белый настаивает на том, что поэзия Блока должна рассматриваться исключительно в ее цельности, как система, истоки которой находятся в «Стихах
о Прекрасной Даме», за которыми в свою очередь стоит сложная идеология с единым
исходным центром. По мнению А. Белого, таковым центром является соловьевская идея
Софии, она подобна зерну, из которого «выветляется» все творчество Блока [14: 501].
А. Белый определил символ как «мысле-образ» [15: 477] и применил это определение
к символическим образам Блока. Язык символов свойствен не только поэзии, но и прозе
Блока. Из своей поэзии Блок перенес в прозу ряд символов-образов и присоединил к ним
«символы-мысли, символы-идеи и шире – символы-категории» [16: 330]. Как следствие,
статьи Блока отличаются многозначностью, метафоричностью и ассоциативностью, порой парадоксальностью и логической нечеткостью мышления. Так происходит не только
потому, что их автор – поэт-символист, но и потому, что Блоку было чуждо абстрактное
мышление, он всегда был против отвлеченного теоретизирования и подчеркивал свое
лирическое отношение к миру. В отличие от А. Белого или Вяч. Иванова Блок не был
поэтом-теоретиком, ученым или систематическим мыслителем. В 1907 г. в письмах к
А. Белому он заявляет: «Построением философских и литературных теорий сам не занимаюсь и упираюсь и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую бы то ни было
школу»; «<…> “философского credo” я не имею, ибо не образован философски <…>»
[17: 308, 324]. Доклад «О современном состоянии русского символизма» (1910) Блок начинает с утверждения: «прямая обязанность художника – показывать, а не доказывать»,
– и объясняет, почему на этот раз он уклонился от своей прямой обязанности: определенный этап пути русского символизма пройден и требует осмысления [18: (5: 425)]. Блок
был чрезвычайно чуток к изменениям эпохи, и в результате многие философские идеи
того времени были им восприняты и составили определенный цитатный фон его поэзии
и прозы. Как правило, в «чужом слове» Блок искал теоретического подтверждения истинности своих собственных переживаний.
Первоначально идеал открылся Блоку именно через поэзию. Характерно, что и софийные идеи Вл. Соловьева Блок изначально воспринял через его метафизическую
поэзию. Соловьев для Блока прежде всего поэт и только потом философ. 18 сентября
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1901 г. Блок написал на книге стихотворений Соловьева в «Посвящении», обращенном
к Л. Д. Менделеевой: «Мне – мировая разгадка / Этот безбрежный поэт» [18: (1: 479)]. В
1904 г. Блок признается Е.П. Иванову: «В этом месяце силился одолеть “Оправдание
добра” Вл. Соловьева и не нашел там ничего, кроме некоторых остроумных формул
средней глубины и непостижимой скуки. Хочется все сделать напротив, назло. Есть
Вл. Соловьев и его стихи – единственное в своем роде откровение, а есть “Собр.
сочин. В. С. Соловьева” – скука и проза» [18: (8: 105–106)]. В том же году, посылая
отцу сборник «Стихи о Прекрасной Даме», Блок замечает, что многим обязан стихам
Соловьева [18: (8: 111)]. В анкетах и автобиографиях Блок особо выделяет Соловьева среди тех поэтов, которые оказали на него наибольшее влияние: «Жуковский,
Владимир Соловьев, Фет» [18: (7: 435)]; «<…> в связи с острыми мистическими и
романтическими переживаниями всем существом моим овладела поэзия Владимира
Соловьева» [18: (7: 13)]. Взаимопроникновению поэзии и философии Блок учится не
только у философа-поэта Соловьева, но и у таких поэтов-философов, как Жуковский,
Тютчев, Фет, Гете, Новалис.
Поэзия самого Блока неразрывно связана с метафизикой. Благодаря этой связи
А. Белый назвал Блока «поэтом-философом», «конкретным философом», «действительным философом» [15: 476, 481]. В рассуждениях А. Белого о творчестве Блока
затронут круг важных проблем соотношения поэзии, философии и культуры: «Почтить память Блока поэта – найти смысл его Музы <…>. Лик, имя Музы поэта –
конкретный разум его. Поэзия есть философия конкретного разума. Философия
большого размаха, обратно, – поэзия; конкретная философия не остается в пределах абстрактного мира; ее протянутость к жизни выражается в лозунгах о том, что
конкретная философия есть философия культуры; но философия культуры, в свою
очередь, необъяснима без философии самой живой культуры мысли в нас; так философия обусловливается культурой культур: культурой сознания нашего, достигаемого в деятельном плавлении всего нашего переживаемого существа. Тут философия
пересекается поэзией» [15: 475–476].
Творчество Блока представляет собой художественный синтез литературы и
философии и содержит проективные стратегии, что полностью соответствует символистскому мироощущению. Как следствие, поэзия Блока, его культурфилософия
и историософия неотделимы друг от друга. Философско-мифологическая категория
Софии / Мировой души может быть рассмотрен как матрица художественной системы Блока, как формообразующая и формоупорядочивающая структура, одновременно глубинный строительный принцип и содержание. В творчестве Блока София
/ Мировая душа, будучи прасимволом, оказывает влияние на все остальные символы
блоковского творчества и, включенная в родственный ей контекст, развивается по
собственным законам и определяет логику авторского пути. В своем развитии Мировая душа имеет две равные возможности: к Богу и к хаосу. В творчестве Блока
отразились обе: Мировая душа в период «тезы» отождествляется с божественной Софией, в период «антитезы» – с хаосом (стихией). Блок периода «синтеза» стремится
к цельности, осуществлению софийного принципа всеединства в реальном мире и
разрабатывает проекты «нового мира» и «человека-артиста».
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Стойчева Елисавета
(Благоевград, Болгария)

ОБРАЗЫ ПАИСИЯ ХИЛЕНДАРСКОГО В БОЛГАРСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Доклад рассматривает четыре неканонических рассказа, которые представляют
образ первого болгарского историографа нового времени Паисия Хилендарского, автора
«Истории славеноболгарской», написанной в 1762 г. Сделаны и некоторые сравнения с
версиями о родном месте и о месте, где похоронен автор.
Ключевые слова: Паисий Хилендарский, «История славеноболгарская», неканонические рассказы, версии о родном месте, версии о месте, где похоронен, мифологизация.
Преподобный Паисий Хилендарский – болгарский историограф, который жил в
ХVІІІ веке. В литературе он известен единственным своим произведением, написанным в 1762 г. в Зографском монастыре в области «Света гора». Его работа «История
славеноболгарская» считается началом новой болгарской литературы и отмечает своей духовностью и своими идеями Болгарскую литературу Возрождения. Как каждый
значимый автор и он влияет на своих последователей. Някоторые из них используют
части его работы, чтобы возвеличить историю своей родины или чтобы представить
факты из жизни наших предков. Другие переписывают и перерабатывают его книгу
с целью сделать ее точнее или длиннее. Сегодня нам известны более 60 переписей и
переработок его произведения. Его переписывали в течении 117 лет. Первая перепись
сделана в 1765 г. Софронием Врачанским в Котеле, а последняя – в 1882 г. Константином Чучулайным в Банско.
В болгарской художественной литературе образ Паисия Хилендарского моделирован
в оде названной тем же именем Ивана Вазова и в романе „Хилендарский монах” Дмитра
Талева, написанный в 1962 г. благодаря им оформлены внешние и в некоторой степени и
внутренние черты монаха в сознании болгар.
В болгарской неканонической литературе присутствуют и другие произведения,
посвещенные монаху. Сегодня они не очень известны. Большинство из них опубликованы
в газетах и журналах прошлого века и их никто не издавал с тех пор вновь.
© Стойчева Е., 2013
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При более глубоком исследовании можно увидеть, что большое количество произведений, посвященные Паисию Хилендарскому, появляются в периодах годовщин . Тогда
раскаляются и версии о родном месте и месте где похоронен, автор актуальные и сегодня.
Стихотворения, посвященные монаху, тоже печатаются в прессе накануне чествований или круглых годовщин и они включены в юбилейные издания. Они, как будто
написаны по заказу и величают дело и личность его, но остаются в пределах неканонической литературы и не имеют ту же стоимость в болгарской поэзии, какую имеет ода
„Паисий“ Ивана Вазова.
В рассматриваемых в настоящем докладе белетристичных произведений основным
является включение некоторых фактов из жизни Паисия, которые известны и нам сегодня. Заметно медленное накопление по отношению сюжета и образа. Часто встречается в
них вставление других исторических личностей, сыгравших роль в Болгарском возрождении. В некоторых произведениях отмечено нашествие турков, в других говориться о
греческом фанариотском влиянии на болгарских християн.
В некоторых рассказов, печатанных в его чести, можно обнаружить много фактологических ошыбок и чудатых вымыслов. Похвально то, что авторы сотворили произведения
о человеке, о котором есть мало известных нам данн. На определенных местах они были
робкими в манере писания и не успевали продемонстрировать глубину своего замысла, в
результате чего произведение получилось посредственным. Есть места в произведениях,
которые вызывают интерес и заслужывают интерпретацию. Цель настоящего доклада
– рассмотреть три рассказа и одну новелу, посвещенных первому болгарскому историографу нового времени.
Часто в произведениях выступало метафоричное как визитная карточка вклада Хилендарца. Пример этому легенда „Звонарь” Евгения Михайлова. Еще на первых страницах автор описывает качества свещенослужителя. Его любили болгары и недолюбливали греки, умен и настойчив по отношению своей работы. Изпользована информация,
которую сам Паисий дал в „Истории славеноболгарской”, включая упомянутые им боли
в животе, которые мучали его беспрерывно. Рассказ начинаеться с момента начала писания „Истории” в Зографском монастыре. Рассказ вводит читателя в диалог между
„граматикой” Паисия и „хромого звонаря” – брата Никодима. Акцент поставлен на тот
момент, когда автор „Истории славеноболгарской” читает свое произведение светогорскому брату. Последний неожиданно выпрямился, поклонился и произнес мудрые слова,
пересказанные следующим образом:
„ – Я звоню в колокола этого монастыря, брат мой, ..., – но настоящий звонарь это
ты. Моих колоколов слышно на невеликое расстояние, а твои прогремят по всей земле
родной.” (Михаилов 1973: 11)
Разказчик легенды описывает Паисия как осознанного родолюбца, понимающего
значение своего произведения, а еще как обладателя новой духовности, переданной его
собеседнику, который с своей стороны тоже смотрит на „Историю” как на нечто великое
и значимое. Слова, которые звонарь Никодим говорит, и мысли, которые выражает, не
присущи современникам Паисия. Это слова человека вполне понимающего и оценивающего дела монаха. Это слова нашего современника, у которого ясное представление
о значимости произведения. Это мысли, опередившие века. Звонарь из второстепенно408

го персонажа рассказа превращается в голос из будущего, воспринимающего еще тогда
Паисия как будителя: „(...) звонарь, который разбудил Болгарию с помощью маленьким
бумажным колокольчиком” (Михаилов 1973: 11).
В рассказе „Паисий” Камена Калчева, которому не достают углубленные идеи,
может быть из-за детской своей направлености, Паисий представлен как монах двигатель, которого является идея доказать свой произход и произход болгаров перед пономарем Калистратом. Калистрат дает лживые примеры о болгарах и в этом издевательстве на его стороне были слушающие монахи. В разговоре Калистрат называет Паисия
„преподобным”. Таким образом есть стремление либо иронизировать героя, либо это
является грубой ошыбкой автора рассказа. Паисий спрашивает Калистрата о его произхождении, потому что думает, что он болгар – Калистрат это отрицает. Главный герой
изчезает на два года из монастыря, а после своего возвращения, пишет „Историю славяноболгарскую” и предлагает Калистрату прочитать ее. Он отказывает сделат это и бежит,
а Паисий проклинает его и кричит вслед ему:
„Завтра же спущусь среди моих братьев болгар – стану просвящять их. Пусть и
они знают, что славное было у них прошлое и надо им гордиться!” (Калчев 1970: 74)
Главный герой изчезает на следующем же дне после разговора. Мятежное чувство в
нем не оставляет его в покое – нечто небычайное для монаха, который 17 лет своей жизни
отдал на служение церкви. Обобщить здесь можно следующее: диалог между болгаром и
греком спровоцирован идеей греческого духовного влияния описанного в „Истории славеноболгарской”. Здесь мы видим монолог из его произведения, введенный как диалог в
рассказе. Читатель может сам сопоставить гордость героя с гордостью Я-повествователя
из „Истории“, а еще – почувствовать патриотизм и волю для популяризирования идей.
В другом произведении разработан нетрадиционный сюжет, который благодаря своей иновативной нагрузки делает приятное впечатление исследователям, критикам или
историкам и является нехарактерным и различным. Речь идет о рассказе Фани ПоповойМутафовой – „Одна встреча”. В нем фрагмент из жизни монаха, но центр действия находиться встороне. Паисий здесь путник-монах, проходящяя через сюжет рассказа личность,
которая не блестит своими действиями. Налично только короткое физическое описание:
„высокий” (Попова Мутафова 1970: 20), совпадающее с некоторыми из рассказов о внешнем виде монаха из Атона, записанными Д. Мариновым: „...солидный, но высокого роста, с могущим телосложением.”(Маринов 1912: 117). Паисий приезжает в дом отца Стойко в г. Котел, где всущности и развивается само действие. Там Софроний читает „Историю
славеноболгарскую“ перед гостями и после этого переписывает ее. Хозяин выражает свое
восхищение Паисием целуя руку его и произнося: „Пусть будет благословенна рука,
которая написала эту книгу ...”. (Попова-Мутафова 1970: 23). Снова упомянуты боли в
животе и головная боль хилендарца. У отца Стойко есть идея переписать его труд еще на
следующем дне, восклицая, что его надо распространять и читать в церквях. Отмечено
время встречи – январь 1765 г. это и есть та встреча, о которой знаем, что осуществилась
при переписи, но о ней у нас нет особо подробного описания. Автор занялась с задачей показать эту встречу, но в рассказе Паисия встреча показана только как таксидиот, внимание
не сосредоточено на его личности. Он введен в сюжет и все таки находиться встороне, а не
в центре. Кульминация представлена наспех, как и сам герой.
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В новеле „Победоносец”(Делян 1970: 48-67) герой представлен как дикий молодой
человек по имени Пенко, который защищает честь своей сестры по имени Тодора, убивая
своими руками доставшейся ему в наследие саблю тринадцать турков. В следствии этого
Теодора сама кончает своей жизнью. Масовое убийство, совершенное молодым человеком, быстро было забыто турками благодаря огромной сумме денег, которую выплатил
его брат– хаджи Вычо, умиротворяя таким образом везира. И здесь присутствуют проблеми со здоровьем, о которых сам Паисий говорит в своем произведении.
Другое, характерное в новеле – цытаты из „Истории“, которые встречаються в двух
местах. Описание утраченной чести сестры живет в многих версиях – и в Банской, и в
Самоковской. И на обеих местах присутствует образ сестры, нечистые намерения закрепостителей к ней; в некоторых случаях присутствует и ее обесчестение, но убийство турка является основной причиной побега молодого человека и прибытие его в монастыр
где находиться и его брат. Сходное описание находим и в Троянской версии. Там семья
бежит из Банско в Копривщицу, но и там ее находит один из насильников. В резултате
этого следует побег в город Троян.
Тем, чем отличается рассказ Банской от рассказа Самоковской версии – имя сестры.
В обеих версиях она названа Еленой, а в рассказе – Теодорой. В Троянском варианте имя
сестры не сохранилось, но речь идет об убийстве из-за отнятой чести сестры.
В четырех рассмотреных художественных произведениях, которые посвещены автору
„Истории славеноболгарской”, видно продолжение или перекрывание исторических данных
из жизни атонца. В них его образ построен на основании отрывков, которые достигли до нас,
его патриотической духовности, заключенной в его произведениях и по мере того, как мы
его воспринимаем– как святого и как значимую личность в нашей истории. Построенные
некоторыми авторами (Талев, Вазов) образы не представляют нам Паисия в ином свете.
Большинство из художественных произведений, созданы под влиянием версий, немой той
же силе и духу, какие имеют „Паисий“ и „Хилендарский монах“. Они не находятся на одном
уровне с романом Талева и одой Ивана Вазова, но несмотря на это выстраивают и оформляют рецепцию Паисия как мифологизированную фигуру. Они являются ядром того, кем
является для болгар Паисий сегодня и чем выделяется его вклад в нашу историю.
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ІМПРЕСІОНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НЕОРЕАЛІСТИЧНИХ
НОВЕЛАХ Є. ГУЦАЛА ТА А. КОЛІСНИЧЕНКА
У статті досліджується рання новелістика Є. Гуцала та А. Колісниченка, аналізуються імпресіоністичні тенденції у неореалістичних новелах 60-х років ХХ ст.
Ключові слова: новела, імпресіоністичність, уповільнена фабула, психологізм, внутрішній монолог.
В статье исследована ранняя новелистика Е. Гуцало и А. Колисниченко, анализируются импрессионистические тенденции в неореалистических новеллах 60-х годов ХХ в.
Ключевые слова: новелла, импрессионистичность, замедленная фабула, психологизм, внутренний монолог.
In the article impressionistic trends in the neorealistic short stories of the 1960th and early
short stories by Yevgen Hutsalo and Anatoliy Kolisnychenko are examined.
Key words are: short story, impressionistic style, slow plot, psychology, internal monologue.
Ранні новели Є. Гуцала (зб. «Запах кропу») та А. Колісниченка (зб. «Сяйво вершин»)
мають багато спільного, і основна ознака, що їх поєднує – ліризм та послаблена фабульність. Новели цих збірок відзначаються фрагментарною композицією, плетивом скороминущих вражень та асоціацій, умовчанням, алюзіями, синкретизмом чуттєвих вражень, ескізністю тощо. Є. Гуцало, створюючи новелу настрою, руйнує традиційну подієву фабулу,
його ліричні новели близькі до імпресіоністичної прози М. Коцюбинського, О. Кобилянської, Грицька Григоренка. Духовний вимір героя у ліричних новелах постає у граничному
масштабі – як осмислення сенсу буття, розв’язання героєм для себе вирішальних питань
буття і перетворення свого психічного і духовного світу. Можна помітити, що новели Є.
Гуцала, як і ранні новели А. Колісниченка належать до лірично-романтичних, тобто, мають суб’єктивно-емоційне спрямування. Предметом зображення є романтичний головний
герой та його відчуження від інших персонажів та соціуму. В кожній ліричній новелі Є.
Гуцала (і в багатьох новелах А. Колісниченка) герой знаходить заспокоєння душі поза соціумом, наодинці з природою. Персонажем безфабульних новел Гуцала є ліричний герой,
який є суб’єктом свідомості і водночас предметом зображення. Н. Мрищук помітила, що
у новелах Гуцала «образ оповідача часто ідентифікується з ліричним героєм і самим автором; їх пов’язує єдність місця, де протікає дія, і єдність настрою, що пронизує збірку від
першого до останнього оповідання, забарвлюючи їх ліричним сумом» [7: 36]. На думку
дослідниці Н. Навроцької, у ліричній прозі Є. Гуцала «замість логічного аналізу фактів подаються відчуття від них, замість передачі складного комплексу думок – не менш складний
комплекс настрою й переживання» [8: 9]. Особливістю поетики цього різновиду новел є
відсутність подієвого логічно-послідовного розгортання викладу; як констатує М. Жулинський, Є. Гуцало «почувався найбільш невимушено, розкуто, живописуючи красу природи
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й людей, охоче фіксуючи улюблений ним стан осяяня, здивування перед світом, медитативне передчуття радості й любові» [3: 4].
Збірка «Запах кропу» містить новели, оповідь у яких не піддається переказу, а те, що
можна «переказати», треба не стільки розуміти раціонально, як відчувати. Починаючи
з ХХ століття, у творах малої прози зображальний пейзаж відходить на другий план, і
часто майже не з’являється. Натомість постає пейзаж виражальний: така картина природи, що передає не так місце події, як настрій, переживання героя (імпресіоністичний
пейзаж). Таку картину іноді важко назвати пейзажем, Ю. Кузнецов називає її розгорнутим тропом [5:15]. Є. Гуцало йде за традицією М. Коцюбинського, – досягає миттєвості малюнка, передачі актуальної картини, створює єдині тональності кольорів в усьому
творі. Спостерігаємо стильові тенденції імпресіонізму (подолання статики зображення,
акцентуація на мінливості дійсності). Так, наприклад, у новелах по-імпресіоністичному
яскраво та миттєво зображуються звук дзвону в горах та відчуття автора, з ним пов’язане
(«Дзвін»), споглядання снігопаду під час заходу сонця («Криваві стовпи»), прагнення
вийти в осіннє поле («Кличе в осіннє поле»), спогади-рефлексії про миті, пов’язані зі
спогляданням природи («Наодинці з природою»), дощ опівночі («Несподівана нічна
радість»), запах диму («Дим листяних багать») та ін. Для всіх ліричних новел Гуцала
характерна майже одна й та ж тема: здивування перед красою навколишнього світу та
прислухання героя до відчуттів, які ця краса збурює у душі. У своїх ліричних новелах
Є. Гуцало, будучи неореалістом за визначенням В. Фащенка, тяжіє до імпресіоністичної
традиції, яка утверджувала «природність буття у всьому багатстві його подробиць і проминальних, але важливих для людини станів» [9: 508].
Один з таких імпресіоністичних малюнків Є. Гуцало зображує у новелі «Вечори»:
«Найбільше мені подобається отой вечір із незавершеної картини, де конають і безмовно
мучаться барви, де страждають настрої, не в силі остаточно оформитися. Та ще – коли
човнами пливуть по річці, а літо дивиться чебрецевими очима, й прозора постать вітру
поколихується на далеких берегах твоєї молодості» [2:102]. Виразність образу природи
досягається завдяки асоціації літо – чебрець, унаслідок чого утворюється метафора літо
з чебрецевими очима. Персоніфікуються також образи вітру та барв, а розповідь наскрізь
проникнута ліризмом. Взагалі у новелах Є. Гуцала посилюється ліричне начало й поглиблюється психологізм, – герой живе «мовою природи», психічний світ героя постає як
процес, як багатошарова структура у взаємодії свідомості та підсвідомості.
Деякі критики 60-70-х років, звинувачуючи Є. Гуцала в «частій та надмірній» ліризації, закидали йому «однаковість», «передбачуваність» його ліричних новел. Але пейзажні
описи письменника схожі лише на перший погляд. Велика імпресіоністська перевага Є.
Гуцала – це одномоментність показу пейзажу та відповідного душевного стану героя. Ліричні новели Є. Гуцала – імпресіоністичні, в них наявні зображення таємничого відчуття,
яке важко описати, ліризм оповіді та особливий поетичний стиль, який називають «секундним». Лірична проза ескізна, фрагментарна, про що зауважував ще І. Франко: «Не біда,
коли вони (твори) (уточнення моє. – О. П.) будуть фрагментарні; се навіть ліпше так, бо
письменник у таких ескізах може передати безпосереднє живе враження дійсності, не потребуючи накручувати, докомпоновувати та фальшувати, щоб натягти твір до рам заокругленої повісті» [10: 399-400]. Навіть назви ліричних новел у Є. Гуцала теж ліричні, з від412

тінком фрагментарності, це неначе строфа вірша: «Гуси в темній воді», «Цвіте березневий
сніг, співає», «Щебечуть дві тополі», «Зелене листячко з вирію» тощо. Також характерним
для новел-етюдів є те, що в них рідко коли можна знайти усталений, передбачуваний опис
або порядок дій (фізичних або душевних). Мабуть, тому найчастіше в творах Є. Гуцала
зустрічаються описи весни або осені, тобто, не сила і буяння, а розмитість і невизначеність,
не локальні, а пастельні, приглушені кольори. Відповідно, й внутрішній світ героя – не
чітко виражений, а такий, що його важко усвідомити або пояснити.
Лірично-імпресіоністична стилістика малої прози Є. Гуцала проявляється у мові,
яка, на думку Н. Навроцької, з елемента форми переростає у самостійну формальну
структуру, «особливу ритмічну хвилю» [8:11], і пояснити це можна тим, що переважна
більшість новел письменника художньо досліджує «глибокі таїни людської душі, темні
інстинкти і підсвідомі імпульси» [8:11]. Крім того, інформаційно-смислове моделювання
ліричних новел відбувається не через розгортання описів, подій у причинно-наслідкових
відношеннях, а замінюється монтажним компонуванням медитативних роздумів, варіацій інтимних переживань. Фізичний та духовний простори – не опозиційні поняття в ліричних новелах Є. Гуцала, а взаємопроникні сфери однієї великої таємничої реальності,
яка постійно віддзеркалюється в свідомості ліричного героя. Є. Гуцало «занурюється»
в трансцендентальний простір, прагнучи виразити невиразне: «в грудях таке відчуття,
наче й твоє власне серце проситься на крила й хоче відлетіти» [2:114], «дужчає безпричинна радість, вона охопила тебе всього, ти полегшав од неї,(...) думкам твоїм стало просторо й вільно» [2:92] і т. д. Так у новелі «Наодинці з природою» висловлюється відчуття
ліричного героя «злиття з природою»: це «не так коротка мить, як тривале відчуття, що
душа ваша зливається з цими деревами і їхнім тихим шумом, з течією зеленавої води,
що вона становить одне ціле з рівномірним погойдуванням очеретини. Начебто раптово
душа природи стала вашою власною, а ваша злилася з душею природи, й тепер ви вже
ніколи не зможете бути самі по собі, ви наче стали бранцем природи» [2:116]. Таким
чином, спостерігаємо пантеїстичні мотиви у більшості ліричних новел.
Психологічний паралелізм наявний в кожній ліричній новелі. Подія в житті природи
обов’язково супроводжується подією в душі героя. Прослідковуємо це і в новелі «Криваві стовпи»: ліричний герой тонко відчуває душевні зміни, пов’язані з таким, здавалося б,
природним явищем, як снігопад. Перефразовуючи художника, який сказав, що сніг буває
якого завгодно кольору, але не білого, зауважимо, що в душі героя сніг викликає емоції
кожного разу інші: «Найбільшим він здається тоді, коли падає вперше, – ще урочисте,
летюче безгоміння. Сніг тоді пробуджує стійку, впевнену радість», «сніг здатен і на тривожні тони радості. Це тоді, коли сонце сідає на мороз» [2:107]. І в цій, і в наступних
новелах внутрішній монолог героя не потребує співрозмовника. Єдиний його слухач – це
природа, яка «вислуховує» героя, щоб згодом «змінити» його внутрішній стан. Відкриття
в природі, й через неї – у душі ліричного героя, характерні для ліричних новел Є. Гуцала.
Причому відкриття ці часто неусвідомлені, безпричинні, на що вказує навіть назва: «Несподівана нічна радість». Так, «дріб’язковий нічний дощ» став причиною радості героя:
«дощ цей бадьорить і чим довше прислухаєшся до того шелесту, тим дужчає твоя безпричинна радість, вона охопила тебе всього, ти полегшав од неї, (…) думкам твоїм стало
просторо і вільно» [2:92]. Подібна метаморфоза відбувається з героєм і в новелі «Дим
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листяних багать», коли в садибах почали палити навесні торішнє листя: «Я до чогось
прислухався – в собі самому, в навколишньому щось єднало мій настрій із настроєм цієї
погожої днини, цього осяяного провесіння, і я намагався вловити, в чому ж та єдність,
намагався встановити її сокровенний смисл...» [2:89].
Ранні неореалістичні новели А. Колісниченка збірки «Сяйво вершин» теж містять
імпресіоністичні тенденції. Такі новели, як «Передчуття», «До ріки», «Сонце, птах, дівчина» можна назвати новелами з ліричним началом. У цих новелах А. Колісниченка
метафоричність образів яскравіша, ніж звичайно, оскільки покликана передати імпресію
почуттів: здивовано-золотисті, як річка під призахідним сонцем, очі – голубі з озерцем
золота посередині, «жовто-шепелява осока», густе, «як лице хмари за горбами, темне
явориння» [4:266], «обличчя широке, як гарбузовий лист» [4: 273].
У новелі «Сонце, птах, річка» дівчинка Ганка описується надзвичайно поетично:
«блакитнозоре диво, витвір гармонії, квітка самої краси», «юне сонечко, цнотлива чарунка смаглявої енергії» [4:31]. Фабула новели проста: дівчинка просапала з мамою два ряди
буряків, і, поки жінки відпочивають по обіді, «Ганка стереже очима грозу поодаль, аби не
сполохала жінок» [4:31]. Купається у річці, вилазить на височенного в’яза, бачить райдугу і радіє, що грози не буде. У невеликій за обсягом новелі автор передає імпресію літа й
віталістичні почуття Ганки. Не випадково автор обирає героїнею твору дівчинку, яка ще
не зазнала життєвих невдач, тому дійсність постає перед нею гармонійною та радісною.
Назва новели – це її своєрідний план, це образи, які втілюватимуть для Ганки літо. До зорових образів додаються слухові, цим самим забезпечується принцип синестезії: «Тиша.
Шамрають про щось своє очерети» [4:32]. Автор часто вживає епітети, створені на основі
поєднання кольорів: «оливково-зелена тінь осокора, срібно-золоті хвилі, темно-блакитні
над самою водою ріки» «срібно-чорне крило», «сліпучо-білі лілеї» [4:32]. Ганка ніби
вбирає у себе літо: «Тіло, напоєне літом і сонцем, переймає відблиски світила з течії,
кольори повітря, трави...» [4:32]. Новела написана у імпресіоністичному ключі, природа
передається через кольорові вібрації, «феєрію світла». Л. Андрєєв зауважує: «Сама по
собі випадковість, необов’язковість, уривчастість всього матеріалу видає схильність до
фрагментарності, до т. з. „секундного стилю”» [1:168]. Стиль новели підтверджує слова
Л. Андрєєва, оскільки тут відсутні описи думок, роздумів героїв, натомість переважають враження, називні речення «Тиша», «Вітер», «Райдуга» передають емоційний стан
героїні, у розв’язці наявний психологічний паралелізм: гармонія відчуттів – поява райдуги. Новиною для Ганки стало споглядання процесу народження райдуги із сонячних
стовпів, і це підтверджує здогад про важливість усього «першого»у авторському відступі: перше кохання, перші думки про світобудову, перші складні запитання. У цій та
наступних новелах можемо спостерігати суто ліричну розповідь, оскільки у авторському
баченні домінує суб’єктивне начало.
Як і ліричним безфабульним новелам Гуцала, даному різновиду новел Колісниченка
у деякій мірі теж притаманний ліризм, що створюється ритмічною організацією прози,
акцентуації на психологічних станах осяяня, марення, рефлексії тощо, але часто оповідь
динамізується як внутрішньо, так і зовнішньо, виникає психологічне напруження, для
новел характерний «монтажний принцип» («паралелізм монтування різночасових від414

різків, обігрування і протиставлення різних поглядів») [6:580]. Але якщо прослідкувати
зміну ритму оповіді всієї новели, то стає помітно, що фінал новел переважно статичний,
спокійний, урівноважений (жнив’яна напруга закінчується, бо пішов дощ; внутрішня напруга героя спадає, коли приїздить кохана дівчина).
У ліричних новелах Гуцала – навпаки, внутрішня статичність (роздуми, рефлексії,
споглядання природи) закінчується внутрішнім сплеском («осяянням»), перетворившись
на динамічність, експресію у душі героя. Ліричні новели Гуцала засвідчують рух до персоніфікації, оживлення природи, яка стає живою унаслідок довгого споглядання героєм,
натомість новели Колісниченка – це рух до застиглості, упокорення та спокою. Якщо
рух оповіді у новелах Гуцала можна ознаменувати як рух від конкретного до абстрактного (філософські висновки про вплив природи), то рух оповіді у творах Колісниченка
– це рух від абстрактного до конкретного (визначеність стану героя, зрозумілість ситуації). Колісниченко йде від логічної, аналітичної побудови оповіді, тому іноді ситуації
видаються дещо надуманими на відміну від природного плину дій у новелах Гуцала,
але ця аналітичність засвідчує певну модернізацію новелістичного мислення, яке було
притаманне новелістам кінця ХХ століття. Доказом цьому є й різниця у особливостях
художнього стилю письменників: образи у новелах Гуцала сягають певної символічності, поетизації; у новелах Колісниченка присутня складна метафоричність, утворена
нагромадженням епітетів, порівнянь. Поєднання за принципом монтажу психологізму
й зовнішніх проявів буття, факту й рефлексії (думки, спогаду, марення), філософських
самозаглиблень та зримих картин пейзажу, зовнішньої та внутрішньої тем і створює світ
неореалістичної новели 60-х років ХХ століття.
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ „НИЗОВОЇ” ЛІТЕРАТУРИ
У статті зроблено огляд сутнісних зрушень у суспільному житті, аксіологічній системі Середньовіччя, що стали стимулюючим фактором розвитку міської літератури.
Ключові слова: міська «низова» література, Середньовіччя, Відродження, аксіологічна система.
В статье сделан обзор тех важных изменений в общественной жизни, аксиологической системе средневековья, которые стали стимулирующим фактором развития
городской литературы.
Ключевые слова: городская «низовая» литература, Средневековье, Возрождение,
аксиологическая система.
The author of the article gives the review of the substantial changes in the social life, axiological system of Middle Ages, that became a stimulating factor of the development of the city
literature.
Key word: city “low” literature, Middle Ages, Renaissance, axiological system.
Сутнісні зміни в аксіологічній системі раннього Середньовіччя припадають на XIXII ст., саме ці віки є початком так званого “середньовічного відродження”, пов’язаного
з рядом чинників, які своєю появою ознаменували відлік новочасної історії. Власне з
цього моменту можна говорити про міську «низову» літературу, що дозволяє реконструювати ментальність простонароддя, яка є віддзеркаленням єдиної ментально-ціннісної
“картини світу” простолюдина. Саме в “низовій” літературі зафіксувалися особливості
побуту простолюдинів, їх світоглядні орієнтири, специфіка психології. А власне без урахування цих етико-аксіологічних і ментальних складових практично неможливо скласти
адекватне уявлення про ренесансне світобачення пересічної людини, а також про стереотипні коди ренесансного світогляду.
Ключовим фактором, що змінює хід історії є становлення і розвиток міст, яких практично не знало раннє Середньовіччя. Разом із падінням Риму християнська ідеологія
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переосмислила функцію міста: на зміну земному граду, втіленням якого і слугував Рим,
прийшло розуміння граду Божого. Міста поступово починають витісняти замки, на їх
території, а згодом і за їх високими стінами, надзвичайно швидко починають своє становлення міста, які змінюють захисну функцію на торговельну. Власне міста з їх основним призначенням – торгівлею – і призводять до зародження та впровадження нових
форм людського співіснування. Таким чином, ставши осередками економічного, політичного життя міста починають формувати і свою субкультуру. Народна міська культура,
зазнавши сутнісних змін, пов’язаних із появою нового героя – городянина, зміною його
ціннісних установок, прагне і своєї літератури. Розвиток цивілізації, а з ним і всезростаючий об’єм знань, вражень, нових життєвих орієнтирів, залишався основним стимулюючим фактором розвитку культури і, відповідно, літератури.
Суттєвим змінам у культурі простонароддя сприяло і наступне. Людина раннього
Середньовіччя вела осілий спосіб життя, займаючись натуральним господарством, забезпечуючи саму себе в усьому, стосунки зі світом не підтримувалися, адже в них не
було необхідності. Поява міст призводить до зворотного, оскільки, як правило, почала
встановлюватися спеціалізація міських поселень, що, врешті-решт, спонукає налагоджувати зв’язки між містами, вести взаємовигідну торгівлю. Безперечно, нова форма товарообміну примушує розширювати географічний горизонт людини, і не лише в межах
коротких відстаней.
Головна роль у даному процесі відводиться городянам, котрі мають працювати на
виробництво продукції, що має користуватися підвищеним попитом. Так, на авансцені суспільного життя з’являється новий “середній” клас. Зокрема, в Німеччині – це
вільні жителі міст, або ж бюргери, зауважимо, що саме це визначення стало загальноєвропейським терміном на означення нового суспільного прошарку. Із впровадженням
товарно-грошових форм виробництва селянство, як запорука феодального суспільства,
залишається ніби поза соціальною ієрархією. Своєрідним підтвердженням цьому слугує
той факт, що, як правило, у творах міської “низової” літератури прослідковується доволі
зневажливе ставлення головних героїв – бюргерів – до селян, яких вони часто ошукують,
наголошуючи тим самим на їхній недолугості.
Бюргери становили основну частину міського населення. Їхня чисельність непомірно
зростала. З розвитком ремесла, коли в межах одного міста можна було б нарахувати десятки професійних колективів, зростає ринок праці, що вимагає робітників у конкретній сфері
виробничої діяльності. Тому найнятися підмайстром не складало труднощів, хоча й вимагало оволодіння певними навичками та знаннями вузької спеціалізації. Однак наявність
робочого місця передбачала й повне підпорядкування спочатку неписаним, а згодом і юридично затвердженим, законам конкретного професійного колективу. Саме в цей час ремісники утворюють цехи, купці – гільдії. Прикметно, що в Німеччині навіть поети-бюргери,
автори так званого майстерзангу, об’єднуються в свого роду поетичні спілки.
Кожний цех був не просто спільнотою виробників, а спільнотою “людей зі своїми думками, почуттями, цінностями, віруваннями, об’єднаних єдиним видом виробничої діяльності” [1: 119]. Для сторонньої ж людини потрапити до цеху було практично неможливо,
поза цеховим уставом залишалися і прості підмайстри. Саме тому постійно зростає кількість так званих вічних підмайстрів. Разом із тим, будучи вільними від цехових законів,
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городяни-підмайстри в разі небажаних для них умов праці могли легко полишити роботу
в одному цеху і найнятися до іншого, де умови були куди сприятливішими. Чи не тому
для творів міської літератури, в яких головним героєм є простий підмайстер, типовими є
постійні географічні переміщення, відсутність власного житла.
Життя в місті кардинально відрізнялося від сільського. Мінявся сам його темп. Як зазначає І.Кон, “суспільний розподіл праці і товарне виробництво роблять зв’язки між людьми
воістину всезагальними, універсальними. Індивід, який може вільно змінити місце свого
проживання і незв’язаний рамками станової приналежності, вже не так жорстко прив’язаний
до своєї соціальної ролі” [2: 184]. Людина отримала можливість постійно діяти, шукати, порівнювати, обирати вигідніші пропозиції, тобто зростала соціальна мобільність, і в першу
чергу мобільність простонароддя. Тому з підйомом міст змінюється життя всієї Європи,
змінюється світогляд, умови побуту, культура, з’являються нові тенденції в літературі.
Ранньосередньовічна містична вертикаль, яка в житті мала реалізовуватися через дотримання церковної ідеології, вже не була запорукою віднайдення бажаного – царства
небесного. Виявилося, що і в реальному житті можна досягти земного щастя. І чи не найважливішою умовою для цього стає освіта, адже високе оволодіння знаннями та навичками виробничої діяльності забезпечувало професійну захищеність. Недаремно сучасні
історики говорять: “Місто хоче вчитися і дійсно – вчиться” [3: 159]. Саме тому бачиться
цілком закономірним розвиток освіти, котра тепер виявляється прерогативою не тільки
дітей знатного походження, але й вихідців із “середнього” класу. Бюргери на практиці пересвідчуються, що наявність освіти – одна з головних запорук життєвого успіху.
Широке розповсюдження грамотності мало неабиякий вплив і на появу гедоністичних
потреб рядового городянина. Однією із форм їх реалізації було отримання насолоди від
прочитання близького за тематикою та способом викладу художнього твору. Окрім того,
що читання навіть низькопробної літературної продукції приносить задоволення, воно
сприяє формуванню і нової особистості. Як переконливо підкреслює А.Гуревич, людина
в умовах усної культури та людина в умовах культури писемної являли собою якісно
відмінні типи особистості. Суттєва різниця полягала в тому, за зауваженням вченого, що
“орієнтація на слухове сприйняття змінювалася частковою переорієнтацією на сприйняття візуальне, яке дає більш стабільну основу для соціальної поведінки” [4: 331].
Наступною передумовою виникнення міської літератури є впровадження та подальший розвиток нових соціально-економічних форм господарювання, що триває до кінця
Середньовіччя та визначає вплив на реконструкцію ментального універсуму середньовічної людини. Тобто того, що, на думку Ж.Дюбі, становить “систему образів, уявлень, які
в різних групах чи стратах, що складають суспільну формацію, поєднуються по-різному,
але завжди лежать в основі людських уявлень про світ і про власне місце в цьому світі,
і, відповідно, визначають вчинки й поведінку людей” [5: 52]. Оскільки провідною силою
– призвідницею всіх якісних зрушень – стає рядовий бюргер, то саме його картина світу,
втілена в культурі, світогляді, усвідомленні самозначущості, зазнає помітних сутнісних
змін. Одним із основоположних аргументів, що підтверджують ці зміни, є інтенсивне
зростання ролі книги серед простонароддя. Простий люд прагне заповнити свої духовні лакуни завдяки літературі іншого, будденнішого характеру. Як наслідок, формується
широка читацька аудиторія, чиї художні смаки можна було задовольнити недорогою, без
ошатних оздоблень і в зручному форматі продукцією.
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Вищенаведені факти свідчать про активне поширення книгодрукування, яке спричинило
до суттєвих змін у світоглядній картині світу європейця, що стало ще одним гносеологічним
чинником появи на теренах Західної Європи міської літератури. Як зазначає А.Гуревич, книгодрукування “ознаменувало революцію в засобах соціальної комунікації, в сфері дифузії та
циркуляції досягнень культури і, в остаточному підсумку, в структурі суспільної свідомості, оскільки запровадження грамотності призводило до глибоких змін останнього” [4: 331].
Книгодрукування, фундаментальні зрушення в соціально-економічній сфері, представлені
вищенаведеними онтологічними чинниками, безперечно, формували нову епістемологічну
установку, яка фіксувалася, перш за все, в народній міській літературі.
Одним із аспектів нової картини світу було якісно відмінне від попереднього відчуття і розуміння часу. Початок середньовічного відродження був позначений “емансипацією часу”, відбувається, за влучним зауваженням Ж.Ле Гоффа, зміна “часу церкви”
на “час комуни”, “час купців”.
Переосмислення сутності часу, внутрішнє відчуття його плинності якнайтіснішим
чином пов’язані із розширенням людиною географічного топосу. Думається, першими
масовими походами за межі обжитих місць слід вважати відтік мешканців сіл до міст.
Так формувався збірний образ представника певної національності або ж ставлення до
іноземця взагалі. Яскравим прикладом слугують англійські джести, в яких типовим героєм є іноземець, завжди недолугий і простакуватий. Зрозуміло, що тим самим англійці прагнули продемонструвати вищість своєї нації над іншими. До речі, саме завдяки
купцям відбувалося знайомство із культурами та національними літературами інших
народів. Крім того, бодай частково, їх діяльність сприяла розширенню національного
фабульного фонду за рахунок інонаціональних сюжетів. Головним чином, це стосується
саме міської “низової” літератури, чому свідченням є інколи навіть ідентичні сюжети
французьких фабліо, німецьких шванків тощо.
Поступ, який переживало Середньовіччя, починаючи з XI-XII ст., і який носить промовисту назву середньовічне відродження, при всіх прогресивних інноваціях у сфері
економічній, господарській, був би поверхово висвітленим, якщо оминути процес секуляризації свідомості тогочасної людини. За влучним зауваженням відомого французького
історика Жака Ле Гоффа, саме цей період високого Середньовіччя можна трактувати, як
“період усвідомлення великого підйому…і одночасної перебудови ціннісних орієнтацій,
як час, коли вищі небесні цінності почали мислитися як суто земні” [6: 29].
Церква, яка донедавна була монолітом у контролюванні за всіма сферами життя, поступово починає втрачати домінуючі позиції. Основна причина цього криється в тому,
що інститут церкви сам активно долучався до керівництва господарською діяльністю
країни. Домінування світського начала в діяльності церкви стало наслідком непомірного
прагнення до збагачення, що призвело до всезростаючої недовіри як до духовних осіб,
так і до релігії зокрема. Релігія хоча й залишалася обов’язковою, однак вже не основоположною домінантою суспільного життя, як було раніше. Ще однією причиною того, що
церковний абсолютизм похитнувся, був західноєвропейський реформаційний рух. Його
провідні тенденції знайшли своє вираження зокрема в становленні різних видів мистецтва та розвиткові естетичних смаків у пересічних поціновувачів мистецтва.
Не останню роль у процесі формування відповідних світоглядних уявлень читацької аудиторії відігравала масова література, розрахована на пересічного реципієнта.
419

Залучити до лона англіканства ревного католика, для котрого саме перебування в стінах протестантської церкви було гріховним, видавалося неможливим. Однак всезростаюча популярність міської літератури, яка користувалася надзвичайним попитом як у
читачів-католиків, так і у читачів-протестантів, виконувала роль непрямого посередника, мета якого полягала у непрямій агітації за реформування англіканських ідей. Про
це свідчать твори даного різновиду літератури.
Неабияке значення в процесі секуляризації відіграло і розповсюдження книгодрукування. І хоча основною друкованою продукцією була релігійна література, але це не
завадило процесу обмирщення думки. За зауваженням А.Гуревича, причина полягала
в різниці між усним і писемним словом. Усне слово, виголошене з церковної кафедри,
передбачало однозначність у його трактуванні. Книжне ж слово породжує роздуми,
варіативність у тлумаченні [4: 333].
Зрушення в суспільному житті, безперечно, не могли не позначитися на сформованій системі цінностей. Настав час, коли, як слушно зазначає Д.Затонський, “вершилась грандіозна революція духу...людина як така – навіть зодягнена в лахміття – набула
раптом ваги і значення” [7: 48]. Людина почала усвідомлювати себе не лише пасивною виконавицею чужої волі, а діяльною особистістю, що сама спроможна вершити
власне життя. Зміна ментального універсуму третього стану, спричинена прискореним
темпом урбанізації, миттєво позначилася і на народній культурі, яка вже починає асоціюватися з містом, що дозволяє говорити про міську народну культуру. Остання, зважаючи на досить стрімке зростання освітнього рівня нижчих прошарків суспільства,
потребує бути зафіксованою в писемному слові, представленому зрозумілою читачевіпростолюдинові національною мовою. Таким чином, з’являється народна “низова” література, яка, не пориваючи з фольклорною традицією, зорієнтована на відображення
реальних сторін життя представника третього класу.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
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ПЕРЕВОД КАК ИНДИКАЦИЯ ДОМИНИРУЮЩИХ ПРИОРИТЕТОВ В
ФИЛОСОФСКОМ СООБЩЕСТВЕ
(на материале современного украинского перевода)
Статья содержит обзор западноевропейских философских текстов, переведенных
на украинский язык и опубликованных в Украине в период с 1994 по 2012 гг.. Делается
попытка проанализировать метапереводческий контекст украинского философского
дискурса и раскрыть воздействие на процесс философского перевода прагматических и
социолингвистических факторов.
Ключевые слова: перевод, философский текст, метапереводческая избирательность.
The article provides the overview of the Western European philosophical texts translated
into Ukrainian and published in Ukraine from 1994 to 2012. The attempt is made to analyze
metatranslational Ukrainian context of philosophical discourse and reveal the impact on the
translation of pragmatic and sociolinguistic factors.
Key words: concept, verbal representation, cognitive category, prototype, invariant.
Зависимость развития отечественной философской культуры от перевода очевидна,
поскольку доступным для профессионального исследования, дискуссий, дальнейшей
адаптации и собственного развития может быть только то, что своевременно и эффективно переводится. Однако, как показывает анализ переводческих философских текстов,
опубликованных с середины 1990х годов, философский перевод – это, прежде всего,
результат стереотипизации восприятия эпистем философского знания и национальных
переводческих прецедентов.
Так, в украинских реалиях статистически и пропорционально самыми репрезентованными на сегодняшний день оказались тексты К.-О. Апеля (пер. К. Байнес, А.
Ермоленко, В. Куплин, М. Минаков, Л. Ситниченко), И. Канта (пер. И. Бурковский, В.
Терлецкий), П. Рикёра (пер. К. Байдес, М. Гирняк, С. Желдак, В. Каденко, О. Шевченко, В. Шовкун), Ю. Хабермаса (пер. А. Дахний), М. Хайдеггера (пер. Т. Возняк, Н. Зборовская, В. Камянец, Ю. Прохасько), и Г. Сковороды (пер. М. Кашуба и В. Шемчук).
Очевидное пристрастие на постсоветстком пространстве к определённым немецким
персоналиям (Ф. Ницше, П. Рикёр, З. Фрейд, М. Хайдеггер, К. Юнг) базируется на близости для русского и украинского философского сообщества традиций классического
немецкого идеализма (Г. Гегель, И. Кант, К. Лейбниц, И. Г. Фихте, Ф. Шеллинг, И. Юнг),
под исключительным влиянием которого складывалась отечественная философская
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стилистика и традиции аналитической философской критики. Особенно заметно это на
примере широко востребованных пока и в Украине русскоязычных переводов. Например, консервативно-романтические взгляды М. Хайдеггера (мифология почвы, интерес
к античной философии, критика технического прогресса, либерализма и демократии),
и его «литературно-поэтическое» экспериментаторство очень близки стилистике классического «любомудрия» (В. Д. Кудрявцев-Платонов, Н. М. Каринский, В. Соловьёв, Н.
Лосский, А. Платонов, Н. Трубецкой, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Ю. Лотман), что создало благоприятный переводческий контекст, в котором на протяжении двух последних
десятилетий усилиями талантливых переводчиков и комментаторов В.В. Бибихина, Е.
В. Борисова, А. Михайлова и Т.В. Васильевой формировался, в частности, и, оказавший
большое влияние на украинский образовательный контекст, уникальный феномен «русского Хайдеггера». И хотя в русскоязычных переводах представлены пока не все тексты
немецкого мыслителя (полное собрание его сочинений насчитывает свыше 100 томов),
основные работы, позволяющие судить о его творчестве, уже переведены. В частности,
большим событием для российского «мысле-язычия» (Е. Ознобкина) стал снабжённый
комментариями и примечаниями переводчиков перевод «Бытия и времени» (Изд-во «Ad
Marginem», 1997). Однако, в русскоязычной «принимающей» традиции, хайдеггеровская метафизика языка чаще всего заслоняет его реальный вклад в фундаментальную
философию, поскольку невостребованной оказывается феноменологическая составляющая его творчества, как и вся феноменологическая дискрипция Э. Гуссерля, М. Шелера, Ф. Брентано, В. Вальденфельса или М. Мерло-Понти. Причина лежит в отсутствии
определённого типа стандартов, формирующих культуру принятия переводческих решений. Отсутствие собственных феноменологических традиций делает затруднительным
полноценный перевод иноязычных феноменологических текстов. Незрелость перевода
отражает незрелость национальных философских традиций, поскольку для того, чтобы
считаться феноменологом на постсоветстком пространстве вполне достаточно знать немецкий язык и иметь доступ к соответствующей литературе.
Для сравнения, «украинская философия» лишь только начинает осваивать «своего» Хайдеггера. Первая возможность ознакомиться с М. Хайдеггером по-украински – сборник из
шести, написанных между 1950 и 1959 гг. небольших текстов «Дорогою до мови» (пер. В.
Камянец, Львов: «Літопис»), появилась у читателей только в 2007 г.. Позитивен тот факт, что
половина из них не имеют русских аналогов и они снабжены вступительной статьёй М. Минакова («Сутність мови і смисл буття в онтології Мартіна Гайдеґґера»), а также комментарием «Від перекладача». Однако, доверие к нему несколько подрывает отсутствие словаря
ключевых терминов (учитывая их гипотетический, безпрецедентный, некодифицированный,
т.е. дискуссионный характер), индекса имен и пояснительных комментариев по тексту.
Близка постсоветским философским сообществам оказалась и методология деконструкции (и всего постструктурализма-постмодерна М. Бодриара, П. Бурдьё, Ж. Делёза, Ж. Деррида, Ф. Джеймисона, Ж.-Ф. Лиотара, Ю. Кристевой, Ф. Фуко, Н. Хомского, У. Эко и других), восприятие которой, вероятно, оказалось подготовлено работами
по структурной лингвистике (Ф. де Соссюр, Ш. Балли, Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон)
и структурному литературоведению Ю. М. Лотмана (и других теоретиков московскотартуской школы), В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, а также литературными дискуссиями
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вокруг экзистенционального творчества И. Бродского, Х.Л. Борхеса, Г. Гессе, Х. Кортасара, Г. Маркеса, Ж.-М. Сартра, Т. Стоппарда, У. Эко и других. Решающим можно считать и тот факт, что в круг постструктуралистских интересов и интерпретаций вошла
практически вся философская и литературная классика – Сократ и Платон (Ж. Деррида,
Ю. Кристева), Рабле (Ю. Кристева, Ж. Парис), Руссо (Ж. Деррида), Э. По (Р. Барт), Кьеркигор и Ницше (Ж. Делёз, Ж. Деррида), Бальзак (Р. Барт), Лотреамон (Ж. Деррида, Ю.
Кристева, М. Плейне, Ф. Соллерс), Кэррол (Ж. Делёз), Малларме и символисты (Р. Барт,
Ж. Деррида, Ю. Кристева) и т.д..
На фоне активного интереса к М. Хайдеггеру, Ж. Делёзу, деконструкции и психоанализу отчетливо прослеживается, например, общая ситуация невостребованности
аналитической философии (в которой особняком стоит интерес к таким авторам, как
Дж. Роулз с его реанимирующей аристотелевский ценностно-этический подход книгой
«Theory of Justice»), а с ними и потерявших в постсоветстких реалиях остроту социального критицизма Т. Адорно, Л. Альтюссера и Р. Арона (с их «фантазиями» о красоте
коммунистического рая), Э. Блоха, Д. Лукача (в частности, его «Истории и классового
сознания»), или М. Хоркхаймера. В украинских реалиях этот пробел частично восстанавливают профинансированные фондом Сороса переводы «Основ арифметики…» Г. Фреге
(К.: Port-Royal, 2001), «Творення демократії» Г. Патнема (К.: «Основи», 2001), издание
«Dialektik der Aufklaerung: Philosophische/ Диалектики Просвещения» М. Хоркхаймера
и Т. Адорно, «Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter/ Влада та ії опоненті в єпоху
глобалізму» У. Бека («Промінь», 2006), «Political Liberalism/ Політичний лібералізм» Дж.
Роулза (К.: «Основи») и некоторые другие.
Востребованность перевода может свидетельствовать о внутренней потребности
в тех или иных идеях. Это подтверждается, например, большим спросом на сравнительно недавние русский и украинский переводы «Open society» («Открытое общество»/
«Віткріто суспільство») К. Поппера (пер. з англ. О. Коваленко. – К.: «Основи», 1994) ,
или украинские переводы «Філософії прав людини» Ш. Гозепата (К.: «Ніка-центр», 2007,
пер. А. Юдина и Л. Дороничевой) и «Політичний лібералізм» Дж. Роулза (К.: «Основи»,
пер. А. Мокровольского), публикация которых связана с просветительскими программами, сфокусированными, в частности, на концепциях, в значительной степени определяющими основы современной политики. Вместе с тем, опубликованный в 1998 году
перевод некогда чрезвычайно популярной книги О. Шпенглера «Закат Европы» остался
практически незамеченным отечественным философским сообществом – и не только изза своего европоцентризма, но и, в большей степени, потому, что многие злободневные
для Европы 10-х – 20-х годов ХХ века идеи и высказывания Шпенглера с тех пор стали
общим местом и потеряли свою новизну. Вместе с тем, показательно, что недостаточно
оцененным в украинском сообществе (по причинам, связанным с особыми приоритетами современного национального философствования) осталось и знаменательное появление украинского двухтомного перевода «Істини і методу» Г.Г. Гадамера (пер. А. Мокровольского, К.: «Юніверс», 2000), выполненного, в отличие от русскоязычного перевода
Б. Н. Бессонова, без всяких купюр.
Однако, часто перевод зависим от таких факторов, как модное имя, или модная философская идея, символизирующие «философскую политику» современности, её «мейнстрим».
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Таков, например, интерес современных отечественных философоведов и политиков, а, следовательно, и переводческий интерес к постмодернизму, деконструктивизму, работам Р. Барта, Ж. Батая, Дж. Батлер, Ж. Бодриара, Ги Дебора, Ж. Деррида, С. Жижека, Ю. Кристевой,
Б. Латура, М. Онфре (боваризм), Р. Рорти, П. Слотердайка, М. Хайдеггера, Ю. Хабермаса, Д.
Харауэй, Г. Гордона Франкфурта, М. Хоркхеймера, Ф. Фукаямы, М. Фуко, Н. Хомского, Р.
Сафрански и других. Как все феномены, попавшие в сферу потребления, они, в соответствии
с популярной теорией Ж. Бодриара, служат знаками престижа и средствами иерархии. Они
испытывают на себе цикл моды, представляя собой не столько философию, сколько «знаки
философии». Такие «медийные» тексты легко находят себе переводчиков и в значительном
количестве обнаруживаются в интернет-сети в формате PDF.
Показателен в этом смысле пример переводческого «освоения» работ М. Фуко. Знакомство отечественной читательской аудитории с одним из самых влиятельных мыслителей ХХ века началось с русскоязычного перевода книги «Слова и вещи: Археология
гуманитарных наук» (1977, пер. В. Визгина и Н. Автономовой), примечательной не
столько своей репрезентативностью для творчества автора, сколько скандальной известностью в западнокультурном контексте 60-х. До 1996 года именно этот единственный
(и, в отличие от многих последующих, довольно качественный) перевод определял на
постсоветстком пространстве репутацию М. Фуко как «знаковой фигуры» французской
философии. В постперестроечное время практически все его работы были переведены
на русский язык (в том числе и в рамках совместных российско-украинских издательских проектов). Однако, последовательность переведённых текстов, очень незначительный объем профессиональных комментариев (наиболее заметны из которых – небольшие примечания переводчиков А. Колесникова, И. Стаф и В. Наумова, и пространная
статьи В. Подороги о М.Фуко и живописи), а также крайняя лаконичность предисловий
и аналитических рецензий, не отражающих логику развития философско-литературных
взглядов и понятий автора (к чьей особой системности он, будто бы, и не стремился),
свидетельствуют о спонтанности интереса к «модному» имени и полном отсутствии
продуманной интеллектуальной стратегии его понимания и перевода. Как следствие,
многие переводы не отличаются качеством и надёжностью. (Стоит отметить, однако, что
украиноязычный перевод «Археології знання», выполненный В. Шовкуном для киевского издательства «Основи» (2003), был удостоин премии им. Г. Сковороды, как один из
лучших переводов с французского языка на украинский).
Таким же «слабым местом» стал перевод и для знакомства с другим «культовым»
философом – Ж. Деррида, чьи появившиеся с большим опозданием, как русскоязычные, так и украинские («Письмо та відмінність», пер. В. Шовкуна, «Основи», 2004;
«Дарувати час», пер. М. Ющенко, «Літопис», 2008) разнородные интерпретации «не
складываются в единое целое» и, выступая в роли «сомнительных» и противоречивых
комментаторов, создают у читателя, по словам одного из адептов и переводчиков мыслителя В. Лапитского, «опасную иллюзию понимания» [3:418-427].
О том, насколько легко находят своих читателей постмодернистские бестселлеры на
модные темы, среди которых преобладают актуальные для современной французской философии тенденции – «философия жизни» и «философия концепта», можно убедиться, в
частности, на примере громко презентованного в НаУКМА (с участием самого автора) укра424

инского перевода стилистически яркого антиклерикального эссе «Traité d’athéologie/ Трактат атеології. Фізика метафізики» М. Онфре, («Ника-Центр», 2010, пер. с фр. и научная
редакция А. Репы), или переводов А. Бадью («Концепт моделі. Вступ до матеріалистичної
епістемології математики», пер. А. Репы), Ж. Батая («Історія еротизму», пер. Г. Чопыка); М. Бланшо («Простір літератури») и Ж. Бодриара («Божиста лівиця» и «Символічний
обмін і смерть») в авторстве Л. Кононовича, переводов Г. Маркузе («Одновимирна людина»,
пер. В. Курганского; «Структура інстинктів і суспільство: Філософське дослідження вчення Зигмунда Фройда», пер. О. Юдина), Ж. Деррида («Дарувати час», пер. М. Ющенко), Р.
Каюа («Людина та сакральне», пер. В. Лях, С. Удовик, Г. Москвитина); Ю. Кристева («Самі
собі чужі», пер. З. Борисюк; «Сила жаху», пер. Н. Римской; «Stabat Mater», пер. Х. Сохоцкой
и М. Зубрицкой; «Полілог», пер. П. Таращука); М. Мерло-Понти («Видиме й невидиме», пер.
Е. Маричева), Э. Рудинеско («Навіщо нам псіхоаналіз?» и «Разладнана сім’я» в пер. Е. Маричева, «Філософи в обіймах бурі» в пер. А. Юдина) и т.д..
В настоящее время «просветительская функция» переводов французской образом
на уровне терминологии, стилистики, риторики, но не «современных» идей и теорий,
присутствие которых в разработках отечественных философов практически не ощутимо); в то же время, непереведёнными и неизданными остаются, к примеру, некоторые
«классические», но сложные в языковом плане работы последних десятилетий ХХ века.
Среди них – и тексты Ю. Хабермаса, представленные не только на всех европейских
языках, но и на языке суахили. Но на постсоветстком пространстве его неординарные
идеи осваиваются, главным образом опосредованно – через интертекстуальные ссылки и интерпретации его западноевропейских коллег. С большим трудом, как уже упоминалось, «присваивается» в отечественных реалиях и феноменологический язык М.
Хайдеггера. Показательно, что единственным полноценным присутствием в российскоукраинском интеллектуальной культуре изданной более 70 лет назад знаковой работы М.
Хайдеггера «Sein und Zeit» («Бытие и время») является перевод В. В. Бибихина (1997),
причисленный Е. Ознобкиной к «сокровищнице российского философского перевода».
При этом, представляя, по общему мнению, «большую ценность как работа Бибихина»,
перевод не только не помогает, но и значительно затрудняет своей «бибихинской» стилистикой освоение этого классического философского текста ХХ века, не давая автору
возможности «прижиться» на культурной территории ПЯ. (Стоит особо упомянуть, что,
пытаясь объяснить этот феномен в очерке «Для служебного пользования» и сравнивая
свои достижения как философа и переводчика с положением своих европейских коллегсверстников, В. В. Бибихин сам констатирует своё «предсказуемое» отставание в философии и отсутствие понимания реалий мира, «говорящего на языке философской свободы»). Вместе с тем, конструируя стиль М. Хайдеггера, М. Мерло-Понти, Ж.-Ф. Лиотара,
Э. Левинаса или Б. Вальденфельса уже заявившие о себе современные переводчики:
(русскоязычные) А. В. Ахутин, Е. В. Борисов, А. В. Михайлов, А. Г. Черняков, А. П.
Шурбелев, а также (украинские) Т. Возняк, Н. Зборовская В. Камянец, В. Кебуладзе, Ю.
Прохасько и другие, по сути, формируют и культивируют идеологемы и продуктивную
стилистику российской и украинской феноменологии.
Параллельно философский перевод пытается «транспонировать» в национальный
язык системные философские понятия, сформировавшиеся в отечественной мыслительной
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практике через конвенциональное знакомство с русскоязычными переводами. Когда
в 2000 году вышел первый украинский перевод «Критики чистого розуму» И. Канта,
М. Минаков назвал это «маленькой революцией» («Проект перекладів» і український
академізм») [7: 114]. Во-первых, «тому, що добра сотня філософських термінів врешті
знайшла своє усталення», как например, термин Verstand (ещё в XIXв. неточно переведённый по-русски как рассудок → (укр. калька) розсуд, глузд, розуміння), и в переводе
И. Бурковского получивший, наконец, более адекватное соответствие – розсудок. Вовторых, тем, что на ближайшие 10-20 лет, до появления следующего (возможно, более
совершенного) перевода, заложил основы стабильности украинской академической философской терминологии, позволяющей от классических текстов продвигаться в сторону
других философских традиций и культур. Можно говорить уже о некоторой терминологической системности подхода к украинскому переводу работ И. Канта («Пролегомени
до кожної майбутьньої метафізики, яка може постати як наука», К.: «ППС», 2002,
2005; «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму», «Рефлексії до критики чистого розуму», К.: «Юніверс», 2000, 2004, 2004) и Г.В.Ф. Гегеля («Феноменологія
духу», К.: «Основи», 2004), фундамент которой формирует, в частности, опыт экспертнопереводческого обсуждения «украинизации» кантовской терминологии и терминологии
трансцендентализма в рамках семинаров «Лабораторії наукового перекладу».
Не менее значимым можно считать и отмеченный в 2001 году премией им. Г. Сковороды перевод «Про суспільну угоду, або Принципи Політичного Права» Ж.-Ж. Руссо,
представленный О. Хомой (К.: «Port Royal», 2001).
Еще один пример – украиноязычное издание главной работы А. Шопенгауэра «Die
Welt als Wille und Vorstellung» (1819) («Світ як воля та уявлення», львовское изд-во
«Астролябія», 2004 г., О. Фешовец), самый первый за почти 200 лет украинский перевод
автора, одного из основателей неоклассической интеллектуальной традиции, оказавшего
значительное влияние на взгляды Н. Ницше, Э. Гартмана, З. Фрейда и особенно – Л.
Вингенштейна. Отметим, что на русский язык трактат А. Шопенгауэра «Мир как воля и
представление» был впервые переведён в 1880 году А. И. Фетом (2-е издание – 1888),
следующий известный перевод Н.М. Соколова вышел в 1893 году, перевод Ю.И. Айхенвальда – в 1900 году и т.д.).
В 2009 г. вышла в свет в украинском переводе и значимая книга Э. Гусерля «Erfahrung
und Urteil» («Досвід і судження», Киев: «ППС-2002»). Примечательно, что перевод этой
очень сложной для понимания классической феноменологической работы, выполненный
В. Кебуладзе – одним из самых заметных (и немногочисленных) на сегодняшний день
представителей отечественной феноменологии, содержит послесловие переводчика с обзором основных положений Э. Гусерля, что во многом задаёт уровень адекватности перевода и перспективы его вхождения в украинский контекст. Достойны внимания и попытки
украинского переводчика передать «немецкую стилистику» оригинального текста, и даже
сделать Э. Гуссерля максимально доступным для понимания, что отличает этот текст, например, от русскоязычных переводов этого же автора Д.В. Скляднева и В.И. Молчанова.
К настоящему времени формируется и круг переводчиков Ф. Ницше (А. Онишко, К.
Котюк, О. Фешовец, П. Таращук, Б. Чума), в задачу которых входит формирование основ
«рецепції філософії Ницше в різних сферах українського культурного буття». Однако
процесс этот связан с чрезвычайными трудностями, поскольку, как свидетельствует Т.
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Лютый («Українське ніцшеанство»), «нинішній стан української рецепції Ніцше є лише
зародковим. Про це свідчить брак розвідок з вивчення провідних домінант Ніцшевого
філософування. Трапляються спорадичні розвідки, присвячені проблемі субїекта,
нігілізму, сенсу життя, музичній творчості у Ніцше чи постмодерному тлумаченню його
філософії тощо. Деякі з них взяті з побудов західних або російських дослідників і слугують авторам дороговказами для власних помислів і побіжних ілюстрацій» [5:60]. Не
решённые до сих пор проблемы терминологического характера делают тексты Ницше
практически недоступными украинским исследователям, а немногочисленные украинские переводы (задуманные как часть проекта по переводу «Полного собрания сочинений» немецкого философа в 15-ти томах) не набрали ещё критической массы, необходимой для противостояния упрощенным стереотипам его привычного восприятия.
Амбициозную задачу создания «украинского Декарта» ставит перед собой и проект
«Cartesius», предполагающий подготовку и издание 5-ти томного собрания сочинений Р.
Декарта (с параллельными текстами на трёх языках – латинском, французском и украинском) и составление «Словника картезіанської термінології».
Представленной украинскому читателю, хотя и предельно фрагментарно, оказалась не
только «континентальная», но и актуальная аналитическая традиция, функционально отстаивающая позицию здравого смысла в философии в противовес постмодернистской критике обыденного сознания (М. Даммит, Дж. Роулз, А. Макинтайр), например: монографии
профессора Гарвардского университета Дж. Ролза «Політичний лібералізм» (К.:«Основи»,
2000, перевод А. Мокровольского) и «Теорія справедливості» (К.:«Основи», 2001, перевод
А. Мокровольского) – одна из наиболее значительных книг в политической философии
ХХ века (за время своего существования с 1971 г. стала самым комментируемым трудом в
истории человечества, опередив произведения Платона и Аристотеля), а также работа профессора Бостонского университета А. Макинтайра «Після чесноти: Дослідження з теорії
моралі» (К.: «Дух і літера», 2002), «Структура наукових революцій» Т. Куна, «Логічни
основи метафізики» М. Даммита. Существенно, что авторы именно этих текстов тесно
связанны с традицией европейского способа философствования и являются современными институциональными авторитетами. Вместе с тем, в круг переводимых на Украине
книг пока не вошла, например, знаковая работа великого американского философа – профессора Принстона и университета штата Вирджинии Р. Рорти «Philosophy and the mirror
of the nature/ Философия и зеркало природы», которая, в связи с декларацией ею тезиса о
«кончине эпистемологии», считается наиболее значительным вкладом в метафилософию
со времен И. Канта, и, по словам другого видного американского философа Н. Решера
– одной из «читательских вершин» в философском литературном массиве, и, на ряду со
«Словом и объектом» В. Куайна, «Структурой научных революций» Т. Куна и «Теорией
справедливости» Дж. Ролза, продолжает возглавлять западноевропейский «индекс цитируемости» в области философии [9:ix]. Ждут своего часа переводы работ Л. Витгенштейна
(исходя из понимания значимости философа, как «родоначальника» аналитической философии и «отца» британской лингвистической философии»), Д. Чалмерса (автора фундаментальной научной монографии «The consciousness mind/ Сознающий ум»)), Б. Уильямса
(самого выдающегося и влиятельного британского морального философа своего времени)
и заметные работы других философов, например, – лауреатов международной Премии
Рольфа Шока (Schockprisen), в число которых, кроме упомянутых выше Майкла Даммита
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и Джона Роулза, вошли также Сол Крипке, Уиллард Куайн, Томас Нэйджел, Хилари Патнэм, Дана Скотт, Соломон Феферман и Яакко Хинтикка.
Положительным можно считать факт, что в число переводимых авторов попали и философы «второго порядка», работы которых позволяют воссоздать общий интерсубъективный и исторический контекст историко-философской науки. Такой принцип позволяет
представить историю философии не как последовательность учений, а как историю интеллектуальных диалогов, полемик и дискуссий. Подход к интеллектуальному наследию как
к единому, темпорально и логически организованному тексту может быть очень продуктивен не только с точки зрения интертекстуального исследования историко-философских
первоисточников, но и технологии формирования в украинском языке единой философской тезаурусной базы. С этой точки зрения тексты по социальной и политической философии таких интеллектуалов, как С. Жижек, М. Маклюэн, В. Хёсле, О. Хёффе, В. Вельш,
Ж. Мере, Ж. Бодриара, или Ф. Фукуямы не менее показательны для современного философского лексикона, чем работы Л. Витгенштейна, Э.Гуссерля, К. Поппера, Б. Рассела, Дж.
Ролза, Р. Рорти или А. Макинтайра. Также, как работы таких «неакадемических» и индивидуальных и, вместе с тем, глубоко интегрированых в отечественный научный дискурс
авторов, как Ж. Делёз (постмодернизм, критика технической цивилизации), М. Хайдеггер
(экзистенциализм, критика капитализма) и М. Мамардашвили (персонализм, критика советского мировоззрения), которые при всех своих провокативных интеллектуальных экспериментах и популярности не только «не приобрели последователей», но и, в понимании
некоторых постсоветстких философоведов «скорее являются документом своей эпохи, а
не актуальным исследованием, которое можно продолжить» [10:3]. Интерес к этим авторам типичен для всего постсоветского пространства, где они традиционно воплощающих
собой образ личной свободы и свободы философской рефлексии.
В целом, за последние 15 лет на украинские язык было переведено более полутора
сотни собственно философских работ, позволивший украинскому читателю ознакомиться
с отдельными произведениями Аристотеля, Платона, Амвросия Теодосия Макробия, Северина Боэция, Фомы Аквинского, Р. Декарта, Дж. Локка, Б. Спинозы, Б. Паскаля, Р. Руссо,
И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, В. Гумбольдта, Д. Юма, Т. Адорно, К.-О. Апеля, Х. Арендт, В. Беньямина, Ж. Бодриара, Б. Вальдерфельса, Г.Г. Гадамера, Э. Гуссерля, М. Даммита, Д. Дили,
Ж. Деррида, Д. Дили, С. Жижека, Р. Кайюа, Ю. Кристевой, К. Леви-Стросса, Э. Маккинтайра, М. Маклюэн, М. Мамардашвили, Г. Маркузе, К. М. Маэра-Абиха, М. Мерло-Понти,
Дж. Митчел, Ж.-Л. Нанси, Ф. Ницше, П. Рикёра, Дж. Роулза, В. Рёда, Дж. Сантаяны, Ж.-П.
Сартра, П. Слотердайка, Ч. Тейлора, Г. Фреге, Э. Фромма, М. Фуко, Ф. Фукуямы, Ю. Хабермаса, М. Хайдеггера, В. Хёсле, Н. Хомского, М. Хоркхаймера, О. Хьёффе, Ц. Тодорова,
А. Турена, Р. Циппелиуса, М. Эллиаде, Х. Яннараса, К. Ясперса и других. Четыре пятых
(около 80%) переведённых на украинский язык мыслительных текстов составляют работы философов Нового и Новейшего времени. Большинство из этих текстов переведено на
украинский язык впервые и не имеет русскоязычных аналогов.
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Статтю присвячено тим перекладацьким відхиленням від першотвору, які зумовлюються етнокультурними та естетичними особливостями світосприйняття перекладача.
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The article deals with those deviations from the source text which take place in poetic
translation as a consequence of ethnic cultural and aesthetic peculiarities in the translator’s
world view.
Key words: translator’s aberration, conceptual prototype, poetic prototype.
Перекладацькі аберації або відхилення від першотвору, які трапляються у тексті перекладу, зумовлюються цілим рядом причин, які, зокрема, полягають не лише у відмінностях
систем вихідної і цільової мов, але й у тих особливостях перекладацької інтерпретації, що
є наслідком менталітетних розбіжностей між тими етнокультурними спільнотами, до яких
належать автор твору та його перекладач. Саме такі перекладацькі відхилення, в яких «відлунюють етнокультурні, естетичні, психологічні первні» [1:213], становлять неабиякий
інтерес для розуміння особливостей лінгвопоетики перекладного твору.
В статті проаналізовано перекладацькі аберації, що трапляються в українських перекладах англо-американської поезії при відтворенні алегоричних персоніфікацій, тобто
тих персоніфікованих образів, що наділено конотаціями чоловічого або жіночого роду.
Усі досліджені випадки можна звести до двох основних рубрик – такі, що пов’язані з
впливом 1) концептуальних та 2) образно-поетичних прототипів на стратегії, що обирає
перекладач при відтворенні образів вихідного тексту.
Інерція концептуального прототипу призводить до нівелювання чоловічого образу в
тексті перекладу або «пом’якшенню» його рис.
1. Нівелювання чоловічого образу спостерігається при перекладацькому відтворенні
фрагменту поезії Роберта Фроста «Stopping by Woods on a Snowy Evening». Присутність
владного господаря лісів, що підкреслена в оригінальному тексті повторенням займенників «whose», «his», «he», передається у перекладі побіжно, як другорядний фактор:
Whose woods these are I think I know,
His house is in the village though,
He will not see me stopping here ,
To watch his woods fill up with snow. [2]
Весь ліс засипав білий сніг:
Хазяїн, мабуть, жде доріг.
Тож зупинися, коню мій
Поглянь, як сніг ліси обвив.
(Переклад В.Бойченка) [3]
Наявність такого перекладацького відхилення легко пояснюється розбіжностями у
концептуалізації маскулінності в англо-американській та українській культурах. Внаслідок
цієї узвичаєності різних гендерних стереотипів паралель «маскулінність = владність,
домінантність» є аксіоматичною для англомовної культури, але ні у якому разі не належить
до прототип них концептуальних кореляцій в українській культурній традиції.
2. «Пом’якшення» рис чоловічого образу, прикладом чого може слугувати уривок
з українського перекладу поеми Едгара По «Тамерлан», виконаного Анатолієм Онишком. У першотворі, що за формою являє собою сповідь на смертному одрі відомого
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середньоазіатського державного діяча і полководця ХІV століття Тамерлана, є рядки про
юнацькі роки майбутнього еміра, коли душеюТамерлана володіли не лише звичайні для
цього віку пристрасті, але й почуття закоханості. Налаштованність на останнє, яка жила
в «залізному» серці видатного полководця здобуває в оригіналі ім’я жіночої слабкості,
яке внаслідок різної концептуалізації фемінінності у вихідній та цільовій лінгвокультурах замінено в перекладі більш суголосним українській культурі уявленням:
My passions, from the hapless hour,
Usurp’d a tyranny which men 		
ave deem’d, since I have reach’d no power,
My inner nature – be it so: 		
But, father, there liv’d one who, then,
hen – in my boyhood – when their fire
Burn’d with a still intenser glow 		
(For passion must, with youth, expire)
E’en then who knew this iron heart 		
In woman’s weakness had a part. 		

Відтоді грізним, невблаганним
Й жорстоким владарем я став.
Усі вважали, що тираном
Я й народився – що ж, нехай!
Та дехто в ті роки вже знав,
Тоді, коли юнацьким жаром
(Бо з віком і горінню край)
Душа палилася недаром:
В залізнім серці серед зла
Жіноча лагідність жила. [4]

Безумовно, обраний Анатолієм Онишком варіант не узгоджується з канонами англійської традиції, згідно з яким позитивну оцінку здобуває раціональність, що пов’язується з
чоловічим началом, в той час як жіноча чуттєвість належить до явищ негативного ґатунку.
Але ще більш суттєвим слід визнати те, що перекладацьке рішення перебуває у явному
протиріччі з логікою характеру могутнього Тамерлана, тобто Тимурленга або Тимуракульгавого, від особи якого ведеться розповідь. Важко уявити, щоб цей грізний тиран, ймовірний нащадок Чингісхана, оцінював своє почуття саме у термінах жіночої лагідності.
Інерція образно-поетичного прототипу знаходить вираження у наступних випадках :
1. Вмотивована міжмовними відмінностями заміна персоніфікованого образу чоловічого роду персоніфікованим образом жіночого роду з подальшим підсиленням
жіночих конотацій образу. Цей випадок є також пов’язаним з вкоріненою в українську поетичну традицію «жіночою» матеріалізацією образу природи. Феномен такого
послідовного «ожіночування» образу розглянемо на прикладі перекладацької інтерпретації сонету Генрі Лонгфелло «Autumn», наданої Дмитром Павличком. Судячи з
корпусу англо-американського поетичного матеріалу, що був опрацьований в межах
цього дослідження, можна стверджувати, що в англомовній поезії немає такої ж вкоріненої традиції стосовно родового уособлення осені, як, скажімо, у відношенні весни
або зими, які отримують в англо-американських поетичних текстах відповідно жіночу та чоловічу персоніфікацію. Тому питання гендерного трактування образу осені в
англомовній поетичній картині світу залишається відкритим, хоча її персоніфіковані
портрети в англійській романтичній поезії ХІХ століття дають підстави вважати, що
осінь розглядається як істота радше чоловічої, ніж жіночої статі (наприклад образ осені у початкових рядках вірша Джона Кітса «To Autumn» : Season of mists and mellow
fruitfulness! // Close bosom-friend of the maturing sun; // Conspiring with him how to load
and bless // With fruit the vines that round the thatch-eves run… [5: 96]). Саме осінній
холод пов’язується з традиційною для англомовної поезії чоловічою матеріалізацією
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смерті в поезії американських романтиків: This body of flame and steel, before the gust //
Of Death, or under his autumnal frost // Shall be as any leaf (Edna St.Vincent Millay) [6: 429].
Сам текст сонету Г.Лонгфелло, написаний у формі звертання до осені, не дозволяє дійти
однозначного висновку щодо родового позиціонування головної дійової особи.
Thou comest, Autumn, heralded by the rain,
With banners, by great gales incessant fanned,
Brighter than brightest silks of Samarcand,
And stately oxen harnessed to thy wain!
Thou standest, like imperial Charlemagne,
Upon thy bridge of gold; thy royal hand
Outstretched with benedictions o`er the land,
Blessing the farms through all thy vast domain!
Thy shield is the red harvest moon, suspended
So long beneath the heaven`s o`er-hanging eaves;
Thy steps are by the farmer`s prayers attended;
Like flames upon an altar shine the sheaves;
And, following thee, in thy ovation splendid,
Thine almoner, the wind, scatters the golden leaves!
Адже царственість і величність, що є провідними характеристиками ключового образу в цьому вірші, не мають настільки прямої співвіднесеності з певним родом, щоб
слугувати показниками гендерної належності осені. Проте існує достатньо аргументів
на користь того, що цей не виражений в експліцитній формі рід є чоловічим. По-перше,
з владою в англійській традиції асоціюється саме маскулінність, по-друге, на цю думку
наводять згадувані в сонеті атрибути осені (щит, знамена), а також той факт, що вона
порівнюється з франкським королем Карлом Великим, чиї завоювання в інших країнах
призвели до утворення значної за простором імперії, постає в особі тріумфатора, який
царственою рукою благословляє своїх підданих.
Зрозуміло, що в українському перекладі внаслідок особливостей української мовної
картину світу персоніфікована осінь може набути лише жіночу іпостась. Проте перекладача не задовольняє це запрограмоване перемикання образу в жіночій регістр і він вирішує підсилити жіночу складову персоніфікації додаванням зайвої, відсутньої в оригіналі
художньої деталі «в короні кіс», яка, до речі, перебуває у певній дисгармонії з подальшим
«маскулінним» порівнянням:
На мості злотному, в короні кіс,
Як Шарлеман, стоїш ти величава,
І знаками володарського права
Благословляєш ферми, ниви, ліс. [7]
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2. Вмотивована міжмовними відмінностями заміна персоніфікованого образу
чоловічого роду персоніфікованим образом середнього роду з додаванням конотацій,
що тяжіють до жіночих характеристик образу. У наступному прикладі, уривку з
«Чайльд-Гарольда» Дж.Г.Байрона, рід образу чітко визначено в оригіналі – це могутній,
життєдайний He-Sun, який згідно міфопоетичній традиції замальовується поруч з
матір’ю-Землею:
“Adieu, adieu! My native shore 		
Fades o`er the waters blue; 		
The Night – winds sigh, the breakers roar,
And shrieks the wild sea-mew. 		
Yon Sun that sets upon the sea 		
We follow in his flight; 			
Farewell awhile to him and thee, 		
My native Land – Good Night! 		
A few short hours and He will rise 		
To give the morrow birth; 		
And I shall hail the main and skies, 		
But not my mother earth…		

Мій рідний берег, прощавай,
Розтань в блакиті хвиль,
Крізь вітру опівнічний грай
Чаїно вже не квиль.
І сонце, що пірнуло в хлань,
Злетить промінням вій
Тож для недовгих розтавань
Добраніч, краю мій!
Перейде цей короткий час
Зродивши інші дні.
Зустріне небо й море нас,
Домівка рідна – ні. [8]

Неминучість заміни чоловічого роду сонця середнім є в українському перекладі цілком очевидною з огляду на дію об’єктивних законів мови (хіба що перекладач вдасться
до перифразів на кшталт «диск сонця» або «лик сонця», які лише частково компенсують
втрату родової ознаки оригінального образу). Хоча, як відомо, образ, виражений іменником середнього роду, може набути чоловічих гендерних конотацій за рахунок відповідних характеристик, що містять імплікації сили, мужності і т п. Проте у перекладі
І.Богуславської образ сонця несподівано трактується в термінах краси, чарівних зовнішніх ознак персоніфікованого світила, які традиційно асоціюються з жіночим началом.
Така трансформація поетичної семантики оригіналу в перекладі також обумовлена особливостями репрезентації образу сонця в українській поетичній картині світу, яка, на
відміну від англомовної поетичної традиції, пов’язує його не лише з чоловічим, але й з
жіночим началом.
3. Інерція у слідуванні певному образно-поетичному прототипу проявляється і через
порушення валентності поетичного образу, що є властивою для англо-американської поетичної картини світу. Приміром, за англомовною поетичною традицією чоловіче начало
кореспондується з образом сонця, в той час як образ жінки знаходить метафоричне або
символічне поєднання лише з образом місяця. Натомість метафоричне сполучення «жінка – сонце» є трафаретним для української поетичної картини світу, що й позначилося
при відтворенні Анатолієм Онишком такого фрагменту поеми Едгара По «Тамерлан»:
We grew in age – and love – together –
Roaming the forest, and the wild;
My breast her shield in wintry weather –
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And, when the friendly sunshine smil’d,
And she would mark the opening skies,
I saw no Heaven – but in her eyes.
Обходячи ліси похмурі,
Росли ми – й почуття росли;
Грудьми від вітру і від бурі
Я заступав її, коли
Блакить сіяла в небесах,
Я сонце зрів в її очах. [4]
Отже, характер перекладацьких аберацій, що трапляються при відтворенні вихідного
тексту, свідчить про інерцію концептуального та образно-поетичного прототипу, яка
справляє безпосередній вплив на перекладацьку інтерпретацію першотвору, призводячи до цілої низки досить суттєвих трансформацій поетичної семантики оригінального
тексту.
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ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ОЦІНКАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ
РЕЦЕПТОРІВ: ПИТАННЯ РЕЦЕПЦІЇ
Стаття присвячена дослідженню творчості Лесі Українки в оцінках німецькомовних рецепторів. Розглядається питання «рецепції» в перекладознавстві та виокремлення складових елементів перекладознавчої рецепції. У статті зроблено спробу дати
визначення поняттю «рецепція».
Ключові слова: рецепція, інтерпретація, перекладознавство, художній переклад,
компаративістика.
Статья посвящена исследованию творчества Леси Украинки в оценках немецкоязычных рецепторов. Рассматривается вопрос «рецепции» в переводоведении и выделения составляющих элементов переводческой рецепции. В статье сделана попытка дать
определение понятию «рецепция».
Ключевые слова: рецепция, интерпретация, переводоведение, художественный
перевод, компаративистика.
This article focuses on works by Lesia Ukraiinka in appraisal of German receptors. The
issue of reception in translation studies and separation of components of translator reception
are examined. The article attempts to define the concept of «reception».
Keywords: reception, interpretation, translation studies, literary translation, comparative
linguistics.
Постановка наукової проблеми та її значення. Актуальність пропонованого наукового дослідження зумовлюється тим, що, по-перше, німецькомовна Лесіана (переклади
творів, критичні праці про її творчість) невідома українському читачеві; по-друге, ще вичерпно не досліджувався перекладацький рівень її інтерпретацій німецькою мовою; потретє, спеціально не вивчалися особливості рецепції творів поетеси в німецькомовному
дискурсі, їх включення в інонаціональний контекст та функціонування.
Мета дослідження: системне простеження рецепції творчості Лесі Українки в
німецькомовному світі та виявлення динаміки та особливостей цього процесу. Предметом
дослідження є літературознавчі праці німецькомовних науковців, у яких простежується
рецепція Лесі Українки.
Аналіз джерел дослідження. Як показує огляд літературно-критичних статей та
історико-літературних праць з лесезнавства (О. Бабишкін, І. Головаха, М. Драй-Хмара,
А. Іщук, А. Каспрук, Є. Кирилюк, В. Костюченко, В. Курашова, Л. Міщенко, А. Музичка, Л. Новиченко, С. Шаховський, Я. Поліщук, В. Корнійчук), рецептивний аспект проблеми довго не ставав предметом спеціального дослідження, а згодом увага зверталась
переважно на генетико-контактні зв’язки при вивченні творчості поетеси (Л. Аврахова,
Ю. Денисюк, І. Журавська, М. Соколянський, Л. Шаповалова); подавалась інформація
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про глибину обізнаності Лесі Українки із зарубіжними літературами. Останнім часом в
Україні опубліковані дослідження (І. Бетко, Т. Борисюк, А. Нямцу, О. Астаф'єв, Л. Грицик, Я. Поліщук, Г. Чеснокова, В. Ятченко), в яких творчість Лесі Українки розглядається
з позицій компаративістики та інтертекстуальності, зокрема, здійснюються типологічні
зіставлення її драматичних поем з творами інших літератур, вивчаються літературні
аналогії, збіги та відмінності. Подібна тематика розглядалася літературознавцями
української діаспори (Г. Андрусишин, К. Біда, В. Жила, Р. Карп’як, П. Одарченко, Я.
Розумний, І. Кошелівець та ін.).
Завдання дослідження – характеристика німецькомовної рецепції діяльності та
різножанрової творчості української письменниці та систематизація та опис науковокритичних праць німецькою мовою про творчість Лесі Українки.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів
дослідження. До популяризації творчості Лесі Українки за кордоном неодноразово зверталися критики, перекладачі, митці, зокрема болгарські (М. Хаджійски, С. Бакерджієв),
польські (Е. Станіслав, В. Борунски, М. Бахчицки, Є. Літвинюк), чеські (Ф. Тихи, М.
Марчанова), словацькі (Ю. Кокавец), румунські (С. Делчу, М. Ласло-Куцюк), російські
(М. Ісаковський), японські (Васеда Іосіо Надзакі), українські перекладачі з перекладами
на англійську та німецьку мови (Н. Тарнавська, Н. Медведовська).
Першим серед перекладачів творчості Лесі Українки англійською мовою вважається
англієць Бекгофер, поеми та драматичні твори Лесі Українки перекладали Персіваль
Канді, Марія Скрипник та Джон Вір (Іван Федорович Вив’юрський), які представляли окремі Лесині поезії на сторінках англомовної періодики, а також Віра Річ та Ґледіс
Еванс. За деякими підрахунками, загальна кількість англомовних інтерпретаторів
творчості Лесі Українки складає понад півтори сотні [1: 149].
Рецепція творчості Лесі Українки німецькомовними літераторами представлена як
перекладами поезій та драматичних поем, так і статтями, опублікованими у збірнику
статей до конференції та у передмовах, післямовах до зазначених перекладів.
Першим в Україні підсумував зарубіжні дослідження про Лесю Українку доктор
філології, професор М. Ігнатенко (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України). У
ґрунтовній статті «Леся, ми і європейська культура» він, у міру своїх сил і можливостей, у
1995 році узагальнив частину тих матеріалів, що знаходилися в бібліотеках України. Мабуть, справедливо писав тоді М. Ігнатенко: про Лесю Українку ще повне слово не сказане.
У 1994 році в Німеччині вийшов збірник «Леся Українка та європейські літератури»
[2] – уклали й зредагували його Юрій Бойко-Блохин та німецькі славісти Ебергард Райснер, Ганс Роте і Фрідріх Шольц.
Із хроніки перекладацьких проб інтерпретації творів Лесі Українки німецькою мовою, що творять чи не основну парадигму в історії українсько-німецької міжкультурної
взаємодії, визначальними постають творчі здобутки таких перекладачів і критиків, як
Горст Глассл [2: 1-9] з висвітленням духовно-політичної ситуації в Україні і ролі Лесі
Українки, Юрій Бойко-Блохин [2: 11-32], який писав про пошуки стилю Лесею Українкою
на фоні світової літератури, і якому належить редакція збірника «Леся Українка і
європейська література», Ервін Ведель [2: 64-103] з аналізом лірики Лесі Українки у
контексті європейської літератури і культури, Микола Нервли [2: 105-111], Ганс Роте
436

[2: 113-147], який присвятив свою статтю драматичному віршеві «Кассандра» Лесі
Українки, Альберт Кіпа [3: 149-165] пише про значення Гауптманна для Лесі Українки та
його вплив на її творчість, Йозеф Ган [2: 168-212] проаналізував драматичний вірш Лесі
Українки «На полі бою» (нім. «Auf dem Blutacker»), йому ж належить й переклад даного
твору на німецьку мову, опублікований у вказаному збірнику [2: 213-230], а також переклад «Одержимої» (нім. «Die Besessene») [2: 231-246].
Закономірно, що німецьку книгу відкривала стаття «Леся Українка та сучасне їй
культурно-політичне становище в Україні», – написав учений із Мюнхена Горст Глассл.
Горст Глассл окреслив дуже невигідну культурну ситуацію, яку переживала Україна
впродовж ХІХ ст. (у першу чергу – заборони царатом українського друкованого слова,
постійні репресивні заходи щодо національно свідомої інтеліґенції). Основну енергію
українству доводилося витрачати не на духовний вишкіл, гідний високих світових взірців, а на своє примітивне самозбереження. Однак і за цих жорстоких умов з його середовища виходили діячі, справжні «європейці». Горст Глассл, вказуючи на близькість Лесі
Українки до загальноєвропейського соціал-демократичного руху, разом із тим зазначив,
що остаточно зійтися з ним їй так і не судилося. Проте то був індивідуалізм аж ніяк не
людиноненависницький.
Стаття Юрія Бойка-Блохина «Стильові пошуки Лесі Українки на тлі світової літератури» далі конкретизувала європеїзований світогляд Лесі Українки, але вже в його
зв’язках з естетикою великої поетеси. Він бачив творчість Лесі Українки в контексті європейської художньої культури початку ХХ ст.
Йозеф Ган своєю працею проорав свою борозну, якій бути й бути у вивченні драматургічної спадщини Лесі Українки. «Хто б і де не прочитав цей його науковий твір, не просто
буде вражений непересічною потужністю мислення автора, його тонким відчуттям того,
що в тексті і поза текстом, він ще й зостанеться вдячним відданому другові української
культури за те, що той допоміг збагнути, якою геніальною була наша співвітчизниця з погляду художньої майстерності, висоти думки і проникнення у психологію часу, що мінялась на очах у масштабах загальнолюдських» [4: 52], – зазначив М. Ігнатенко.
Професор Е. Ведель у статті «Лірика Лесі Українки в загальноєвропейському літературному та культурному контексті» окреслив проблему «європеїзації» української культури. Розповівши про участь Лесі в європеїзації (участь, що, головним чином, утілилася
в українських перекладах із багатьох мов), Е. Ведель перейшов до найсуттєвішого – до
європеїзму героїні його оповіді, до європеїзму її доробку. Перекладаючи з оригіналів, написаних більш ніж десятьма провідними європейськими мовами, Леся знала всі тонкощі
західноєвропейського минулого та сучасного «в оригіналі».
Надія Медведовська переклала вибрані твори Лесі Українки і видала їх у збірці під
заголовком «����������������������������������������������������������������������������
Judaica» з післямовою та під редакцією Ергарда Роя Віна, у якій він підкреслює великі заслуги Лесею Українкою перед українським народом і наголошує на значній
кількості перекладів, зроблених Лесею Українкою з німецької на українську мову і на
єдине посилання німецькою мовою в пошуковій системі GOOGLE, а саме на зібрання
матеріалів конференції під редакцією Юрія Блохина.
Людгер Удольф у післямові до «Кассандри» [5: 269-274] подає коротку бібліографічну
інформацію про Лесю Українку, у якій говорить про визначне значення Лесі Українки
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як поетеси у європейському модерні, посилаючись на І. Франка, наголошує, що з часів
Шевченка Україна не чула такого сильного, палкого і поетичного слова, як з уст цієї
слабкої і хворої молодої жінки [5: 274].
Читаючи статті на перекладознавчу тематику, рецензії на переклади та загалом будьякі перекладознавчі праці, присвячені засвоєнню творів зарубіжних письменників в
Україні або українських авторів за кордоном, можна простежити високу частотність вживання терміна «рецепція». Однак цей термін використовують як даний, і жодне теоретичне джерело не містить визначення «рецепції» у перекладознавчій галузі. Отож постає
проблема у необхідності окреслити значення цього терміна в перекладознавстві та дати
його повне визначення для цієї галузі лінгвістики.
Методологічною базою слугують літературознавчі визначення цього терміна. Поняття «рецепція» широко вживане у літературознавчих дослідженнях, а, отже, є достатньо
чітко визначеним. Зокрема, літературознавчий словник-довідник за редакцією Р. Гром’як
дає таке визначення: «Рецепція – запозичення письменником ідей, мотивів, образів,
сюжетів із творів інших письменників чи літератур із подальшим їх творчим осмисленням» [6: 592].
Рецепція (сприйняття) також є однією з ключових категорій компаративістики,
методологічні основи якої були закладені у працях А. Веселовського, М. Бахтіна, В.
Жирмунського, М. Алексєєва. У рамках компаративних учень поняття «рецепція» можна розглядати як своєрідний діалог, що виникає між «відправником» та «отримувачем»
художньої інформації. Одним із основних принципів, що лежить в основі будь-якої, зокрема і перекладознавчої, рецепції, є принцип «зустрічних течій», запропонований А.
Веселовським. Цей принцип передбачає, що будь-який вплив можна сприймати лише
у тому випадку, якщо підготовлене так зване «підґрунтя для сприйняття» (А. Веселовський, М. Алексєєв), якщо середовище-реципієнт готове до засвоєння зовнішнього
імпульсу та впливу. У численних працях, присвячених розвитку української та зарубіжної
літератури, І. Франко наголошував на важливості перекладів. Загалом можна стверджувати, що в основі Франкової концепції національної літератури були широкі та ґрунтовні
дослідження і популяризація визначних творів світової літератури.
Якщо розглядати поняття рецепції в широкому розумінні, то шляхів рецепції виокремлено чимало: науково-популярні статті, науково-критична література, теоретичні
праці з історії й теорії компаративістики, оригінальна творчість українських авторів,
переклади, виконані безпосередньо з оригіналу, та рецензії на переклади. Можна стверджувати, що під рецепцією розуміємо все, що стосується певного автора в літературі та
мові-реципієнті, тобто всі мета-тексти. Недарма говоримо про англійську шевченкіану
чи лесіану, українську шекспіріану.
Художній переклад вважають однією з форм літературної рецепції, що виявляє
не тільки ідеологічну мотивацію інтересу до того чи іншого літературного твору, а
й внутрішньо літературну зумовленість входження перекладного твору в контекст
сприймаючої літератури.
Художній переклад як найголовніший різновид рецепції розглядають і в концепції
міжлітературних взаємозв’язків, яка була висунута такими вченими у галузі літератури
та перекладу, як Ю. Лєвін, А. Федоров.
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Отже, наскрізним елементом у розумінні поняття «рецепції» є художній переклад у
всьому розмаїтті його жанрів (переспів, скорочений переклад, власне переклад) та оцінка
ролі, яку відігравали ці переклади на час їх виконання.
Із Лесі Українки німецькою мовою перекладено небагато. Твори існують в одному
перекладі. Щодо жанрів перекладених творів, усіх їх можна віднести до власне перекладів.
Переклади відповідають усім вимогам до нього: збережена еквівалентність на стилістичному,
змістовому рівнях. У деяких перекладах зустрічається спрощення стилістичних засобів,
незначні скорочення тексту, однак це можна пояснити орієнтацією на читача.
Якщо обмежити рецепцію суто до перекладознавчої галузі, то насамперед
зосереджуємося на історично-літературних умовах, у яких з’являлися перші переклади,
на жанри перекладу (переспів, скорочений переклад, власне переклад), оцінку перекладів
у критичних працях. Окремо необхідно наголосити на обсяг літературної спадщини
письменника, яка була перекладена. Зокрема, перекладознавча рецепція передбачає
засвоєння всієї творчої спадщини письменника або, принаймні, більшої її частини. Лише
тоді можна крок за кроком простежити всі аспекти рецепції та визначити її повноту.
Окрему категорію рецепції в перекладознавстві становлять перекладознавчі рецензії,
де подано оцінку якості перекладу. Німецька Лесіана налічує незначну кількість
літературознавчих рецензій, серед яких необхідно відзначити статті професора Я. Рудницького та В. Сулима [7] щодо перекладів Ірини Качанюк-Спєх, а також професора
Едгарда Роя Віна про переклад Надії Медведовської.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, спробуємо визначити термін «рецепція»
з погляду перекладознавства: рецепція – це засвоєння літературою та мовою країниреципієнта творчої спадщини письменника у формі науково-критичної літератури та
перекладів, тобто усіх мета-текстів, пов’язаних із творчістю автора культури-джерела.
Перекладознавча рецепція є одним із вагомих елементів літературознавчої рецепції,
оскільки появу художніх перекладів певного автора розглядаємо не ізольовано, а завжди
на тлі літературних процесів країни-реципієнта. У свою чергу, складовими частинами
власне перекладознавчої рецепції є: 1) усі перекладні твори; 2) перекладознавчі рецензії,
у яких подано оцінку перекладів; 3) науково-критичні праці у галузі перекладознавства.
У перекладознавстві поняття «рецепція» є динамічним, оскільки рецепція продовжується
доти, доки з’являються нові переклади, нові перекладознавчі дослідження.
Рецепція творчості Лесі Українки перебуває лише на етапі розвитку: виходять нові
переклади ще невідомих німецькомовному читачу творів, а багато творів ще чекають
на свого перекладача, що означає нові етапи сприйняття творчості Лесі Українки в
німецькомовному світі.
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У статті викладено найбільш значущі напрямки у розвитку сучасної теорії перекладу. Критично розглядається неоднозначність термінології і велика розбіжність
напрямків у сучасному перекладознавстві. Питання «Quo vadis Translatologie?» все ще
лишається актуальним.
Ключові слова: теорія перекладу, translatologie, еквівалентність, функція, початковий текст і цільовий текст, теорія «скопос», адекватність.
В статье изложены наиболее значимые направления в развитии современной теории
перевода. Критически рассматриваются неоднозначность терминологии и большое
размеживание направлений в современном переводовединии. Вопрос «Qwo vadis Translatologie?» все еще остается открытым.
Ключевые слова: теория перевода, translatologie, эквивалентность, функция, исходный текст и целевой текст, теория «скопос», адекватность.
The article deals with the most significant trends in the development of modern theory of translation. Ambiguity of terminology and the dissension in the trends of the modern science of translation are critically examined. The question “Quo vadis translatologie?” still remains relevant.
Key words: the theory of translation, translatologie, equivalence, function, source text and
target text, “skopos” theory, adequacy.
В новое время, особенно в эпоху технических революций, перевод взял на себя гигантскую функцию, которую раньше исполняли разве что миф и фольклор. Перевод превратил все сюжеты литературы в международные и бродячие, всех писателей (вкупе с их
многоязычными переводчиками) – в «сказителей», а все национальные языки и культуры
ввергнул в прямой диалог, где собеседники говорят по-разному о едином. Но каким образом перевод принял на себя и сопутствующие функции: создание «диалога времен», вов© Прокопова Л.І., Лисенко Г.Л., 2013
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лечение в акустически внятный регистр далеких исторических голосов. Это ныне само
собой разумеется. Но разумеем ли мы, нынешнее, что перевод вовлекает таким образом
в национальное «сегодня» национальные «вчера» и «позавчера»? А также – превращает
национальные возможности в национальные культурные факты?
Марина Новикова «Наш Лукаш»
Кайндл по свидетельству Снель-Хорнби [1: 67] отмечает три ступени развития общей теории перевода:
1) империалистическая внутренняя дисциплинарность
2) импортируемая внутренняя дисциплинарность
3) обратная внутренняя дисциплинарность.
При этом, как отмечает Снель-Хорнби, второй период тянется уже 20 лет, начиная с 1990
года, это период, когда заимствуются понятия, методы и подходы у родственных дисциплин, формируются определенные кооперации. Этот период еще нельзя считать полностью
завершенным, а третий период обнаруживает первые признаки своего существования.
Наиболее дискуссионным остаются в проблеме создания общей теории перевода
участие классической лингвистики и участие родственных дисциплин как составных
частей общей теории (культурной и социальной специфики, теории действий, контрастивной грамматики и стилистики, а также теории лингвистики текста).
Камнем преткновения для некоторых переводчиков является вопрос о том, может ли
язык быть средством перевода или язык в силу своей специфики непереводим.
Из представителей релятивистской точки зрения известны три наиболее видные
фигуры, такие как В. фон Гумбольдт [2], М. Вандрушка и Л. Вейсгербер, которые сомневались в возможности перевода. Все трое исходили из знаковой теории языка. Гумбольдт
считал мышление зависящим от родного языка, а язык важным проявлением духа народа. Подобно Гумбольдту Вейсгербер доказывал, что язык отражает мир родного языка
и каждый язык, по его мнению, представляет собой закрытую по отношению к другим
языкам систему, и не к каждому явлению чужого языка можно найти эквивалент. Поэтому
и Гумбольдт и Вейсгербер считали точный перевод невозможным. «Перевод кажется мне
попыткой решения немыслимой задачи. Каждый переводчик должен потерпеть крушение
либо за счет собственного вкуса либо за счет нации со своими особенностями [2: 19]».
М. Вандрушка только поэтический текст относил к группе непереводимого, так как
поэтический перевод со своей звукописью, ритмом и мелодикой представляет очень
сложное явление и полностью либо частично не подлежит переводу.
Представители теории универсалий (в том числе и М.Хомский) ищут общие
системные универсалии как например падежи, глагольные времена, единственное и множественное число, а также основные категории номинации: предмет, объект, событие,
свойство и отношения. Им соответствуют известные грамматические категории: существительное, глагол, прилагательное, предлог. Представитель этой теории Кошмидер [3:
30] заявляет о возможности абсолютной переводимости. Все в каждом языке имеет свое
выражение и передача одних знаков другими вполне возможна.
Представители так называемой лейпцигской школы перевода Каде [4], Нойберт [5],
Вотьяк [11] полагают, что не существует ограничений для перевода. Все тексты могут
быть переведены. Каждое содержание может быть закодировано и перекодировано.
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Теории лейпцигской школы развивались в условиях возникновения машинного перевода. При машинном переводе требовалось максимально объективизировать лингвистические явления. Основной задачей было сформулировать и алгоритмизировать так,
чтобы исходные оригинальные тексты с компьютера были проанализированы и синтезированы в целевом тексте. Компьютер должен был «нащупать» текст в линеарном порядке. Основные трудности касались фразеологизмов, числительных а также связующих
деталей. Перевод рассматривался как репродукция оригинала, чьи закономерности описываются с помощью перевода.
Язык в качестве инструмента коммуникации может быть описан прежде всего в
лексико-грамматическом плане. Отдельные языковые знаки подлежат анализу, их содержание может быть разложено по признакам, поэтому все тексты переводимы по общим
логическим формам.
Представители лейпцигской школы придерживались теории коммуникативной эквивалентности. Для машинного перевода термин «эквивалентность» был заменен на
„Gleichwertigkeit“ «равноценность». Йегер считал, что в языке всегда существуют отношения коммуникативной эквивалентности. Нойберт говорит о связности как продукте
процесса и включает как специальный компонент ситуационную информативность.
Вотьяк называет связность явлением лексико-грамматической системы, и эквивалентность проявляется через лексические примеры.
Каде разделил устный и письменный перевод и ввел новую терминологию: Translation,
Translator, Translat.
Новая модель в общих семантических рамках была дополнена социальными и функциональными аспектами. Модель содержит два коммуникативных акта – кодирование и
декодирование. С появлением в 1968 году работы Нойберта «Pragmatische Aspekte der
Übersetzung» [5] взрываются рамки традиционного лингвистического анализа. В связи с
этим перевод рассматривается как социальная деятельность. Предложенная коммуникативная модель имела следующие преимущества:
1) Ударение делалось не на процесс, а на продукт деятельности; 2) лингвистические
особенности не оставлялись без внимания и вовлекались в более общей коммуникативный анализ; 3) одновременно абстрагировались от многих факторов, влияющих на процесс перевода; 4) уровень абстракции повышался и создавал возможность генерализации
процесса перевода. Трансляционная цепь подобна коммуникативной цепи, она дважды
указывает на некоторые факторы целевого реципиента – на два кода, две коммуникативные ситуации, один реципиент и одна репродукция (транслятора). Поскольку достижение полной коммуникативной эквивалентности исходного и целевого текста является
утопией, то вводится понятие «максимальной» эквивалентности. Эквивалентность рассматривается как вариабельность приблизительной величины, которая допускает различные средние значения. В результате допускается замена понятия «эквивалентность»
понятием «Wert» (ценность).
Колер [6], один из представителей теории перевода, ориентированного на понятие
эквивалентности, рассматривает переводы как текстоперерабатывающие и тексторепродуцирующие действия. Отношения между исходным и целевым текстом являются эквивалентными отношениями.
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Колер [6] обращает внимание на текстовую связность исходного и конечного текстов. Он формулирует это следующим образом: «Перевод является результатом языковотекстовой операции, которая совершается от исходного текста до конечного, причем
между конечным и исходным текстом устанавливаются переводческие отношения (эквивалентность) [6: 16-17]». Центральной задачей переводческой науки как эмпирической является поиск решений, которые возникают перед переводчиком – анализировать,
описывать, систематизировать и искать проблемы. При этом он уточняет детали техники
перевода: «Перевод является языковым процессом исследования текста, при котором
выражениям исходного текста (лексемам, синтагмам, предложениям) подчиняются выражения целевого текста». Лингвистическая наука перевода описывает возможные подчиненные варианты (эквиваленты) и приводит факторы и критерии, которые определяют
выбор актуальных соответствий. Следует различать при этом частные задачи:
1. Разработка теоретических основ описания эквивалентных отношений, как общих,
так и относящихся к определенным языковым единицам.
2. Сопоставление языков в текстах на синтаксическом, семантическом и стилистическом уровнях с целью выработки потенциальных эквивалентов.
3. Попарное описание специальных трудностей перевода (например: метафор, культурноспецифических элементов, стилистических слоев, игры слов). Требование эквивалентности ориентируется в рамках нормативности на денотативную эквивалентность.
Колер приводит четыре типа денотативной эквивалентности: 1. Одно к одному соответствие. 2. Многие к одному соответствию. 3. Одно к нулевому соответствию. 4. Одно
к частичному соответствию.
Колер характеризирует коннотации следующим образом: 1) зависимые от языкового
стилистического слоя (gehoben, dichterisch, normalsprachlich, umgangssprachlich, Slang,
vulgär); 2) Коннотативное социально-обусловленное употребление языка (язык студентов, солдат, рабочей прослойки, язык образованных граждан).
Скопос – теория
Данная теория является общей теорией перевода, ориентируемая на функциональный
подход. Творцом данной теории являются Фермеер и отчасти Райс [7]. Исходным моментом
следует считать теорию действий. С помощью теории действий можно описать любую ситуацию, на основе которой уточняется интенция, что склоняет переводчика к определения
сорта текста и стиля. Основное внимание направлено на работу переводчика, который будучи основным экспертом, должен оформить не исходный, а целевой текст, причем прежде всего определяется интенционная цель и функция. Выясняются факторы, которые действуют в
целевой культуре, но главной задачей является определение интенции и функции исходного
текста. Теория исключает лингвистику и ставит на место языка понятие «культура».
Язык выступает как часть культуры, а текст укладывается во внеязыковые ситуации, которые являются частью культуры. Следовательно, перевод является не только
языковым перекодированием или транскодированием по его культурным трансферам.
Наиболее удачным применением теории скопоса являются, по мнению Снель-Хорнби
[1], аудиомедиальные или культурно-медиальные сферы. Это прежде всего сценарии
фильмов, либретто опер, тексты песен и реклам, которые сопровождаются картинками
и музыкой.
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При передаче (transfer) исходного текста в целевой – существенными являются
следующие факторы:
Пункт І. Переводчик
В центре модели находится переводчик, который в соответствии со своей компетенцией принимает решения:
1) глобальные решения о том, должен ли целевой текст выполнить коммуникативную функцию исходного текста
2) переводчик должен выбрать тип перевода – версию интерлинеарного, пословесного, огрубленного перевода, филологического, коммуникативного, обработанного либо их соответствующую комбинацию.
3) переводчик должен решить, какое единичное решение о процедурах перевода
он должен сформулировать для целевого текста.
В связи с этим он должен определить типы перевода и процедуры такие как субституция, транспозиция, модуляция, адаптация и т.д., чтобы объяснить отношения
между переводом и перефразой.
Пункт ІІ. Переводческий процесс.
Перед переводчиком лежит исходный текст, который должен быть трансформирован в целевой. В связи с этим следует объяснить фазу понимания с помощью релевантного анализа текста, которая лежит в основе процесса, и фазу ревербализации,
которая состоит в трансфере.
Пункт ІІІ. Передатчик (Sender), автор
Текст имеет автора (Sender). Следует выяснить, какое влияние может оказать автор, имеет ли он определенный статус в обществе (писатель, философ, научный сотрудник), либо он анонимно скрывается за текстом.
Пункт IV. Коммуникация.
С помощью текста происходит коммуникация. Коммуникация является общим
социокультурным контекстом. Поэтому важно с коммуникативной точки зрения выделить следующие моменты, а именно:
1. Как влияет ситуативный контекст (место, время и отношения между автором и
реципиентом)?
2. Как влияют обстоятельства на письменную коммуникацию?
3. Как влияет конструкция текста, который трансферирует переводчик.
Пункт V. Текст.
1) Языки различаются через различные лексические, синтаксические и семантические структуры. Особую роль играет и стиль текста.
2) Текст отражает индивидуальные характеристики, на которые следует обратить внимание. Поэтому необходимо различать следующие типы текста: информативный, экспрессивный, оперативный (см. также криминальный роман, библия,
фаховые тексты).
Пункт VІ. Реципиент (Empfänger).
Здесь самое важное, к какому читателю обращен текст (к ребенку, взрослому человеку, представителю широкой публики).
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Пункт VІІ. Передача (transfer)
Переводчик должен решить, в каком ситуативном и социальном контексте должны передаваться сведения. При этом должны сохраняться тип и сорт текста, а также
его функция. Для переводчика также важно определить: 1) какой цели должен служить перевод? 2) какому типу перевода должен соответствовать центральный вопрос
об адаптации и наличии эквивалентных условий? Насколько практика оправдывает
теорию – решают переводчик и критик перевода.
Предмет исследования, перевод, определяется по-разному. В известной книге
Штольце [8] приводятся 18 дефинизиций, но список их не является полностью исчерпанным. Приведем здесь некоторые из них:
• «Перевод является результатом языково-текстуальных операций, которые приводят от исходного текста к целевому, причем между исходным и целевым текстами
устанавливаются эквивалентные отношения». (Коллер 1992:16)
• «Переводом называется то, что обеспечивает сообщение (Mitteilung) о коммуникативном настоящем (Штольце 2005: 207)».
• «Перевод является интерлингвистическим коммуникативным процессом, при
котором необходимы два альтернативных процесса – кодирование и декодирование
(Каде, 1968: 203)».
• «Языковое сообщение как общественное явление и предмет научного перевода
(Каде, 1980: 15)».
• «Перевод является особым сортом языковых действий (Vermeer, 1984:99)».
• «Перевод является предложением информации для целевой культуры и языка
путем предложения информации из исходного языка (Reiß, Vermeer, 1984:105)».
• «Перевод обнаруживает коллониалистскую силовую структуру».
• «Предметом науки о переводе является процесс и результат профессионального
перевода со всей своей сложностью (Zubatow, 2007:432)».
Как видно из цитат, авторы интерпретируют перевод в зависимости от того научного направления, которое они считают наиболее правильным и в зависимости от
соответствующей стратегии и методологии.
Дефиниции показывают, что новичок может на первых порах и заблудиться.
Что касается терминологии, то, как это ни странно, необходимо отметить, что
наиболее важные и распространенные термины в теории перевода являются многозначными, такие, например, как «эквивалентность», «функция», «скопос», «коммуникация».
«Эквивалентность» – понятие наиболее часто критикуемое. К этому понятию наметилось отрицательное отношение как к статистической, механической величине. «Эквивалентность» часто заменяется синонимами «равноценный» (Gleichwertigkeit, Gleichheit,
Wert), либо «тождественный» (Angemessenheit). Весьма часто этот термин сопровождается прилагательными: 1) «динамическая эквивалентность», где на основании синтаксических критериев устанавливается эквивалентность между исходным текстом и целевым;
2) «коммуникативная эквивалентность» (Neubert); 3) «максимальная эквивалентность»;
4) «функциональная эквивалентность» (Neumann); 5) «культурная эквивалентность», 6)
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«дескриптивная эквивалентность», 7) «прагматическая эквивалентность» (Reiß), 8)
«метатекстовая эквивалентность» (Neumarkt) [11].
По Райс понятие эквивалентности близко понятию функции. Эквивалентность рассматривается как сохранение исходного текста в определенном языковокультурном аспекте. Йегер рассматривает эквивалентность как сохранение функции
исходного текста в определенном «языково-культурном аспекте» [1].
«Функция» часто заменяется синонимами «цель» и «интенция». В новейших работах она часто трактуется как интендирующая функция („intendierende Funktion“),
потому что формальные аспекты исходного текста отражаются в целевом тексте
(Nord, 1995:9). Функция – это вариабельная величина, ориентированная на теорию
действий и интенцию [9 : 9].
«Скопос» – синоним: цель и функция. Иногда под скопосом понимается интенция
Nord [1].
Все-таки следует не забывать, что научный и технический термин обычно бывает
однозначным и в то же время термин – стилистически нейтральное понятие. Нужно полагать, что при создании общей теории перевода терминология будет упорядочена, иначе
в процессе перевода постоянно будут возникать определенные трудности.
Представим себе такую ситуацию: молодой неопытный переводчик должен перевести определенный текст и он находится перед выбором теории перевода. Перед ним
названия теорий перевода по Штольце или 7 наиболее простых лингвистически ориентированных, выбранных из перечня Штольце.
Что должен делать переводчик при переводе, при семнадцати пожеланиях у Штольце, большинство из которых «засекречены» по содержанию и которые можно понять,
лишь будучи хорошо ознакомленным с содержанием соответствующих теорий? Приведем здесь наиболее ясно выраженные пожелания:
1) Переводчик проводит синтаксический анализ и после перевода основных структур начинает синтез перевода. При этом он ищет не формальную, а динамическую эквивалентность выражения. (Nida, Taber, 1989:32)
2) Переводчик применяет некие технические трансферные процедуры перевода соответствующих языковых пар. (Frierich, 1969, Gallacher 1981)
3) Переводчик устанавливает иерархию ценностей, которые он получает при переводе. (Koller, 1992:266)
4) Переводчик должен действовать, ориентируясь на скопос. (Reiss, Vermeer,
1984:95)
5) «Транслатор не передатчик сообщения в исходном тексте, но творец конечного текста который по чужому поручению, но при соблюдении лояльности к своим партнерам
по действиям создает функционально правильный конечный текст». (Nord, 1989:100)
6) Переводчик раскрывает содержание текста, стараясь донести его до читателя и
сделать это в современном виде. (Paepcke 1986: XVIII)
7) Переводчик должен переработать интуитивно и креативно всестороннюю информацию, найти переводческие решения как спонтанные находки, которые далее должны
быть критически обработаны. (Hönig, 1995:55)
446

Что же посоветовать переводчику? Сложно ответить на этот вопрос. Сложность состоит в том, что терминология неточная, одни и те же термины могут отражать разные
понятия. Однако нельзя назвать положение дел в теориях перевода кризисным, но и
нельзя назвать его простым. Теория перевода и в дальнейшем все еще остается предметом исследования.
Поэтому не случайно том, посвященный лейпцигской школе, опубликован под названием, „Quo vadis Translatologie?“ [11] и Л.Зубатов подобным образом называет свою
статью в этом сборнике: «Braucht Translationswissenschaft Teorie(n)»?
Будем надеяться, что в поисках общей теории перевода будет найден компромисс в
общих подходах и частных концептах, а также уточнена терминология.
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Влияние коммуникативной функции перевода
на реализацию переводческой стратегии

Стаття присвячена розгляду функціонального підходу до перекладу Біблії. Автор на
прикладі трьох різних перекладів Біблії показує, як у різних комунікативних ситуаціях
може по-різному реалізовуватися стратегія «відчуження».
Ключові слова: переклад Біблії, теорія скопоса, комунікативна функція, відчуження,
стратегія перекладу.
Статья посвящена рассмотрению функционалистского подхода к переводу Библии.
Автор на примере трех разных переводов Библии показывает, как в разных коммуникативных ситуациях может по-разному реализовываться стратегия «отчуждения».
Ключевые слова: перевод Библии, теория скопоса, коммуникативная функция,
отчуждение, стратегия перевода.
The article deals with a functional approach to the Bible translation. The author analyzes
three different translations of the Bible and demonstrates how the strategy of “foreignization”
can be realized depending on communicative situation.
Key words: the Bible translation, skopos theory, communicative function, foreignization,
translation strategy.
Теория скопоса является одним из наиболее перспективных подходов в области библейских переводов. Основой тезис этой теории звучит следующим образом: «Всякое
взаимодействие между людьми (в том числе и перевод) определяется его целью (skopos)»
[1: 101]. Сам же скопос определяется следующими факторами: социо-культурная функция
перевода, герменевтические и богословские установки переводчика и целевой аудитории.
В теории скопоса оригинал воспринимается как «предложение информации» (an
offer of information). Такое понимание связано с тем, что перевод является процессом,
во время которого переводчик всегда находится в ситуации выбора. При переводе можно
передать лишь один или несколько аспектов оригинального текста. Выбор переводческой стратегии (то есть того, какие аспекты оригинала и как их передавать) определяется функцией переводного текста. Это значит, что выбор макро- и микростратегий будет определяться а) совокупностью прагматических факторов, характерных для данной
коммуникативной ситуации и б) тех герменевтических и богословских предпосылок, из
которых исходит аудитория перевода при восприятии текста.
В некоторых случаях перед переводчиком Библии может стоять задача создать такой
перевод, который бы подчеркивал инаковость библейского текста, его принадлежность
другой культуре, другому миру. Это то, что Венути назвал «отчуждением» (foreignization).
Такой перевод должен напомнить читателю, что текст Священного Писания, прежде всего, принадлежит не нам, не нашей современной культуре, а потому мы должны с уваже© Самков М.В., 2013
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нием относиться к его уникальности и непохожести. При этом достичь поставленной
цели можно разными способами, в зависимости от той системы координат, в которой
находится читательская аудитория и от той функции, которую будет выполнять переводной текст. Разные ожидания аудитории будут требовать разных подходов к реализации
макростратегии.
Так, христиане используют Библию, прежде всего, в контексте богослужения. В православном богослужении Библия воспринимается как икона Иисуса Христа. Икона не
похожа на обычную светскую портретную живопись. Следуя своим особым законам, она
является своего рода дверью в иной мир. Икона изображает уже новую, преображенную
реальность. Именно потому она не похожа на портрет или фотографию, которые отражают видимую реальность еще не преображенного мира.
Если Писание воспринимается именно в такой, иконической перспективе, то к переводу Библии выдвигаются определенные требования. Так, язык литургического перевода не может быть языком повседневного общения. Особые требования к языку перевода
в православии сформированы многовековой традицией употребления церковнославянского языка в качестве богослужебного. Вкратце можно сказать, что литургический контекст использования Писания будет требовать достаточно буквального перевода, с использованием возвышенной лексики.
Кроме того, в литургическом контексте вряд ли будет допустим т.н. функциональный
эквивалент Найды, поскольку он будет слишком эксплицитным и однозначным. Язык же
литургического перевода должен сохранять (в тех местах, где это есть) неоднозначность
оригинала и возможность разных его прочтений. Выбор интерпретации не может делаться за слушателя или читателя библейского текста.
Безусловно, можно и нужно сказать намного больше об особом отношении православных христиан к Священному Писанию и, соответственно, о том, каким должен быть
литургический перевод. Но для целей настоящей статьи будет достаточно сказанного. Поскольку Писание является свидетельством об иной, духовной реальности, то при переводе
надо попытаться отразить инаковость этого текста по отношению к нашему миру. Для достижения этой цели, например, может быть задействован пласт архаической лексики.
Так, в переводах Псалмов и Евангелий, выполненных С.С. Аверинцевым, заметно
стремление автора использовать архаическую лексику, которая, как правило, не используется в повседневном общении и является маркером принадлежности текста к иному
уровню коммуникации. Для иллюстрации будет достаточно нескольких примеров (здесь
и далее курсив наш – М.С.):
«О, благо тому, кто совета с лукавыми не устроял, на стезю грешных не вступал,
меж кощунниками не сидел» (Пс. 1:1)1.
«Господь… зорко очи Его глядят, испытуют Адамовых сынов вежды его…» (Пс 10:4)2.

Ср.: «Блажен, кто советам нечестивых не последовал, и на путь грешников не вступил, и среди
хулителей не сидит» (РБО 2011). «Блажен человек, который не следует совету злодеев, не стоит на
пути нечестивых, не сидит в собрании насмешников» (МБО 2007).
2
Ср.: «Господь… Смотрят очи Его на людей, испытывает их Его взор» (РБО 2011). «Господь… Он
всматривается во все, глаза Его испытывают смертных» (МБО 2007).
1
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«Всякий ближнему своему глаголет ложь, льстивы уста и двоедушны сердца. Да
истребит Господь льстивые уста и велеречивый язык...» (Пс 11:3-4)1.
«Сыщет длань Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя – ненавидящих Тебя» (Пс 20:9)2.
Таким образом, создаётся определенная «отчужденность» перевода: он не принадлежит к нашему повседневному общению. Архаическая лексика подчеркивает принадлежность текста другому миру, не похожему на тот, который мы видим вокруг себя и
в котором мы живем. Аверинцев создавал свои переводы исходя из контекста русской
православной богослужебной традиции. Именно особое отношение к литургическому
действию определяет отношение православного верующего к богослужебному языку,
который должен звучать особо возвышенно. Архаизация языка позволяла достичь, по
мнению Аверинцева, подобной торжественности и «отчужденности».
Создатели немецкого перевода Танаха М. Бубер и Ф. Розенцвейг также стремились к
тому, чтобы мы сегодня назвали «отчуждающим» переводом. Однако это перевод создавался в совершенно иной коммуникативной ситуации, а значит определялся совершенно
иными прагматическими факторами и герменевтическими предпосылками.
Бубер и Розенцвейг были немецкими евреями, которые переводили для таких же, как
и они, евреев Германии, живших в первой половине 20 в. Ключевым для этих людей был
вопрос самоопределения: как можно одновременно быть евреем и немцем? Как можно
быть евреем, сохранять дух (Geist) еврейства – и оставаться при этом немцем? Из этой
апории выросла нужда в новом переводе Библии на немецкий язык. Бубер и Розенцвейг
пытались порвать с господствующей в то время традицией библейских переводов, которая восходила к М. Лютеру. Это требовало создания нового языка библейского перевода,
отличного от того немецкого языка, который был сформирован лютеровской традицией.
Тем самым переводчики пытались установить не новую идентичность немецких евреев
первой половины 20 в.
Бубер и Розенцвейг считали, что еврейская ментальность лучше всего выражается в
еврейском языке, а потому перевод должен отражать еврейский Geist в формах немецкого языка. Библия говорит на еврейском языке. Поэтому необходимо гебраизировать язык
перевода и повести читателя перевода к оригиналу. Ф. Розенцвейг считал, что достичь
поставленной цели возможно посредством буквального перевода определенного типа.
Буквализм должен был сформировать немецкий язык в соответствии с еврейскими конструкциями; при этом неуклюжесть перевода компенсировалась бы для серьезных читателей возможностью приобщиться к еврейскому Geist. Требовался такой буквальный
перевод, который бы сохранил образы, идиомы, корневые значения слов, морфологию,
ритм и синтаксис оригинала [2: 116].
Авторы перевода также стремились к тому, чтобы дать читателю возможность почувствовать принадлежность библейского текста совершенно другому миру. Со временем Пи-

«Все друг другу лгут, лживы их уста, они думают не то, что говорят. Покарает Господь их лживые
уста, отсечет кичливый язык» (РБО 2011). «Они обманывают друг друга, от лживого сердца говорит их
льстивый язык. Пусть погубит Господь всякий льстивый язык и все хвастливые уста…» (МБО 2007).
2
«Твоя рука настигнет врагов, всех Твоих недругов настигнет» (РБО 2011). «Рука Твоя схватит Твоих врагов, Твоя правая рука – Твоих ненавистников» (МБО 2007).
1
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сание стало слишком привычным. Более того, из столетия в столетие на библейский текст,
как на палимпсест, накладывались новые слои интерпретаций. На оригинальную и живую
речь Библии были наложены слои совершенно не свойственного ей языка абстракций. В
результате Библия сама стала «знакомой абстракцией» [3: 110]. Перевод должен звучать
непривычно, по-иному. Поэтому Бубер и Розенцвейг считали, что задача переводчика –
освежить восприятие читателя, шокировать его и тем самым привлечь его внимание. Лишь
осознав «инаковость» Писания, можно понять подлинный его смысл. Достичь это можно
было через сохранение идиоматики оригинала, его морфологии и синтаксиса.
Так, Бубер и Розенцвейг считали, что еврейский Geist (дух) выражен, прежде всего,
посредством корневой системы еврейского языка. А потому переводчики попытались
передать эту особенность в немецком переводе. Например, в еврейском языке существительные и глаголы могут образовываться из одного корня, создавая тем самым
яркий и неповторимый образ. Потому при переводе с еврейского на немецкий мы видим стремлением произвести имена существительные из глагольных основ, а глаголы
– из существительных. Например: Braus – из brausen (бушевать, шуметь); Gespross из
spriessen (прорастать, всходить, распускаться); fruchten из Frucht (плод, фрукт) (примеры взяты из Быт. 1)1.
К. Бергер и К. Норд также совместно работали над новым немецким переводом новозаветных и раннехристианских текстов (Das Neue Testament und frühchristliche Schriften,
neuübersetzt und kommentiert, 1999). В
��������������������������������������������������
качестве одной из целей своего перевода они также указывали необходимость подчеркнуть инаковость евангельского текста, его принадлежность другой культуре. При этом следовало показать, что Новый Завет не утратил
своей актуальности и значимости и для современного человека. Перевод должен быть
понятным. Однако современная аудитория привыкла во многом смотреть на остальной
мир сквозь призму своей системы ценностей и культурных установок. Потому так важно
было подчеркнуть принадлежность переводимых текстов совершенно другой культуре,
от которой нас отделяет огромное расстояние во времени и пространстве. Для того, чтобы сделать перевод понятным современной аудитории, переводчик вовсе не обязан подчинять текст оригинала вкусам и ценностям целевой культуры. Наоборот, он должен
помочь по-новому взглянуть на ставший привычным текст, научить уважать его инаковость. В свете таких требований, авторы перевода определили своё переводческое задание фразой «otherness understood» («понятная инаковость») [5: 872].
Так, Бергер и Норд предлагают следующий вариант перевода Филип 1:1-2: «1 Paulus
und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, schreiben diesen Brief an alle Christen in Philippi, auch
an alle, die dort Aufsicht führen und andere Dienste leisten. 2 Von Gott, unserem Vater, und
vom Herrn Jesus Christus geben wir Gnade und Heil an euch weiter» (Здесь����������������
���������������
и��������������
�������������
далее��������
�������
выделения наши – М.С.)2.

Подробнее о переводе М. Бубера и Ф. Розенцвейга см. [4: 127-140].
Рус. пер. с нем.: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, пишут это письмо ко всем христианам в
Филиппах, и для всех тех, кто там руководит и исполняет другие служения. 2 От Бога Отца нашего
и Господа Иисуса Христа, мы передаем вам благодать и спасение»
1
2
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В отличие от некоторых современных переводов, в которых слово «» переводится как «слуги»1, Норд и Бергер намеренно переводят его как «рабы». Свой выбор
они поясняют следующим образом. Павел и Тимофей жили в обществе, которое знало
как рабов, так и слуг. Отношения между рабом и господином отличались от отношений
между слугой и хозяином. В современных обществах по-прежнему существуют слуги,
но концепт «раб» известен как принадлежащий другой эпохе. Называя себя рабами
Иисуса Христа, авторы новозаветного текста указывали на статус человека, который
являлся собственностью Бога. Слово «слуга» в современной культуре не указывает на
зависимость одного человека от другого, а есть лишь указанием социального статуса
человека, либо рода его деятельности. Учитывая это, употребление слова «раб» подчеркивает инаковость культуры, в то время как перевод «слуга» переносит ситуацию в
современный контекст [5: 873].
Однако Норд и Бергер стремились также к тому, чтобы культура оригинала была
понятна современному читателю (otherness understood). Это также можно сделать разными способами. Один из них – оставить буквальный перевод и дать некие комментарии
в сносках. Норд и Бергер выбрали иной способ: они использовали не сноски, которые
редко читаются, а попытались сделать культуру текста понятной экспликацию имплицитной информации в самом тексте.
В некоторых случаях недостаток знания о культурном контексте, не влияя на понимание отрывка, может уменьшать его аппелятивную функцию. Именно с таким случаем
мы встречаемся в Откр 21:18-21, где описывается Новый Иерусалим. Автор текста исходил из предположения, что его читатели прекрасно знают все драгоценные и полудрагоценные камни, которые упоминаются в этом отрывке, а потому он не имел нужды
в экспликации этой информации [6: 163]. Значительная же часть современных читателей
вряд ли обладает подобными знаниями. Поэтому переводчики решили эксплицировать
цвет камней для того, чтобы читатели могли осознать, что для автора была важна скорее
их красота, а не стоимость.
Кроме экспрессивной функции, данный отрывок мог иметь еще одну важную функцию. Данное видение Иоанна находится в конце последний книги Библии и идет вслед за
описанием ужасов и потрясений последних времен. Видение Нового Иерусалима является кульминацией Нового Завета. Поэтому авторы перевода предполагают, что данный
текст имеет еще и аппелятивную функцию, являя нам красоту нового Божия творения.
Аппелятивную функцию оригинала невозможно передать посредством простого технического описания того, как устроен Новый Иерусалим. Для этого нам необходимо знать
цвета камней, из которых построен Город (ради экономия места приведем лишь буквальный перевод немецкого текста):
«Городские стены сделаны из яшмы, а сам город из золота, чистого как стекло. Основания городской стены прекрасны, поскольку они построены из драгоценных камней, имеющих обилие разных цветов. Первый камень в основании – яшма, второй – голубой сапфир,
третий – красный агат, четвертый – светло-зеленый изумруд, пятый – красно-коричневый

1

Ср. «служители» в недавно вышедшем переводе Российского Библейского Общества (2011).

452

оникс, шестой – желто-красный сердолик, седьмой – золотой кварц, восьмой – берилл,
зеленый, как море, девятый – сияющий желтый топаз, десятый – халцедон, мерцающий
зелено-золотым светом, одиннадцатый – красная бирюза, двенадцатый – пурпурный
аметист. Двенадцать ворот – двенадцать жемчужин, каждые ворота сделаны из одной жемчужины. Главная улица города – из золота, чистого как стекло»1.
Можно не соглашаться с данным решением переводчиков; тем не менее, их выбор
– последователен и вполне объясним. Такой перевод показывает различия в системе ценностей и эстетике, которые существуют в культурах оригинала и перевода. То, что является прекрасным в одной культуре, может совершенно иначе восприниматься в другой.
Описание Нового Иерусалима могло восхищать жителя Римской империи 1-2 столетия.
Представителю же современной немецкой культуры Новый Иерусалим может показаться не таким уж и привлекательным, поскольку он кажется слишком холодным из-за обилия золота и драгоценных камней. Причина этого – в различиях между культурными
ценностями: для немцев слишком важны домашнее тепло и комфорт и вообще все, что
связано с концептом Gemütlichkeit [6: 164].
Этот пример хорошо иллюстрирует принцип, который Бергер и Норд положили в
основу своего перевода. С одной стороны, сделать древний текст понятным современному читателю через экспликацию части коннотаций, которые возникали у первоначального читателя при чтении данного текста. С другой стороны – позволить современному
читателю понять, что эстетическая и ценностная система мира, в котором возник оригинальный текст, отличается от наших установок.
Как видим, конкретные переводческие стратегии определялись теми целями, которые
ставили перед собой переводчики. При этом сами представления о том, каким должен
быть перевод и как он должен функционировать – определялись коммуникативной ситуацией: прагматическими факторами и герменевтическими предпосылками. Так, каждый
из трех рассмотренных нами переводов стремился к тому, чтобы показать инаковость
библейского текста, его принадлежность другой культуре. При этом данное требование
по-разному реализовывалось в разных коммуникативных ситуациях, в зависимости от
тех предпосылок, с которыми подходила к прочтению текста читательская аудитория.
В случае переводов С. Аверинцева – это контекст православного богослужения и те
представления о Библии, которые существуют в среде православных верующих. Особенности перевода Бубера и Розенцвейга сформировались под влиянием определенных
социокультурных факторов и богословских предпосылок еврейской общины Германии
1-й пол. 20 в., а также лингвистических и философских представлений самих переводчиков. Берг и Норд ориентировались на современную немецко-говорящую аудиторию,

Ср. Синод.: «18 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. 19
Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе
сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, 20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит,
восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. 21 А
двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло.
1

453

которая привычно смотрит на библейские тексты сквозь призму современной культуры и
стереотипных прочтений, существующих в традиционной христианской среде. Потому
так важно было подчеркнуть «чуждость» раннехристианских текстов нашей современной культуре. В зависимости от особенностей аудитории, переводчики выбирали те
или иные техники для реализации макро-стратегии. Аверинцев в некоторых случаях
использовал архаическую лексику. Бубер и Розенцвейг стремились к созданию особого немецкого языка, который бы, в частности, отражал корневую систему еврейского
языка. Бергер и Норд часто прибегали к экспликации имплицитной информации и к
перефразированию.
В теории скопоса перевод понимается как акт коммуникации, лингвистические и
другие характеристики которого определяются множеством контекстуальным факторов,
в том числе герменевтическими предпосылками, на которых основывает свое прочтение
текстов та или иная аудитория. Такое понимание требует от переводчика анализа всей совокупности факторов, которые влияют на процесс создания и функционирования перевода. Подобный анализ позволяет правильно определить макростратегию и выбрать те
средства ее реализации (микро-стратегии), которые приведут к созданию адекватного в
данном контексте перевода.
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СЕГМЕНТАЦІЯ ТЕКСТУ ПЕРЕКЛАДУ ЗА СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ У
COMPUTER-AIDED TRANSLATION СИСТЕМАХ
У статті запропонована система сегментації тексту перекладу за принципом виділення словосполучень у якості одиниці перекладу та представлено алгоритм роботи
програмного забезпечення для реалізації виділення словосполук у тексті та їх наступного перекладу.
Ключові слова: сегментація тексту, автоматизовані системи перекладу, дієслівні
словосполучення, одиниця перекладу.
В статье предложена система сегментации текста по принципу выделения словосочетаний в качестве единицы перевода и представлен алгоритм работы программного
обеспечения, предназначенный для выделения словосочетаний в тексте и их последующего перевода.
Ключевые слова: сегментация текста, автоматизированные системы перевода,
глагольные словосочетания, единица перевода.
The article offers the text segmentation system by word-combinations like the unit of translation and an algorithm of software for performing text segmentation and further translation
of obtained segments.
Key words: text segmentation, cat-tools, automated translation, computer-aided translation system, verb patterns, translation unit.
За останні роки характер роботи перекладача і вимоги до нього істотно змінилися. У першу чергу зміни торкнулися перекладу науково-технічної, офіційної та ділової документації. У наш час вже недостатньо просто перекласти текст, користуючись
комп’ютером як друкарською машинкою. Замовник очікує від перекладача, що оформлення готового документа буде відповідати зовнішньому вигляду оригіналу настільки
точно, наскільки це можливо, при цьому задовольняти прийнятим у даній країні стандартам. Терміни виконання таких замовлень зменшуються, тому перекладачеві, який не
користується допоміжними засобами автоматичної обробки мовної інформації, важко
вкладатися в установлені часові рамки. Цих жорстких, часто суперечливих умов можливо дотримуватись лише у тому випадку, якщо перекладач не тільки досконало володіє
рідною та іноземною мовами та глибоко вивчив обрану ним предметну область, але й
впевнено орієнтується в сучасних комп’ютерних технологіях [1].
Ключовою для перекладача текстів технічної направленості є технологія Translation
Memory (TM − пам’ять перекладів), що широко використовується в системах автоматизованого перекладу (АП чи САТ від англ. Computer-Aided Translation). Автоматизований
переклад – переклад текстів з використанням комп’ютерних технологій. Від машинного
перекладу (МП) він відрізняється тим, що весь процес перекладу здійснюється людиною,
© Юрченко О.М., 2013
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комп’ютер лише допомагає їй виробити готовий текст або за менший час, або з кращою
якістю.
Автоматизований переклад передбачає такі форми взаємодії людини з комп’ютером:
• Частково автоматизований переклад: наприклад, використання перекладачемлюдиною комп’ютерних словників.
• Системи з розподілом праці: комп’ютер, може перекладати тільки фрази жорстко
заданої структури (але робить це так, щоб виправляти за ним не було потрібно), а все що
не вкладається в схему – перекладається людиною.
Ідея АП з’явилася з моменту появи комп’ютерів: перекладачі завжди виступали проти
стандартної у ті роки концепції МП, на яку було спрямовано більшість досліджень в області комп’ютерної лінгвістики, але підтримували використання комп’ютерів для допомоги перекладачам. У 1960-ті роки Європейське об’єднання вугілля і сталі (попередник
сучасного Євросоюзу) стало створювати термінологічні бази даних під загальною назвою
Eurodicautom. У Радянському Союзі для розробки баз такого роду був створений ВІНІТІ.
У сучасній формі ідея АП була розвинена в статті Мартіна Кея (1980 р.), який висунув наступну тезу: «By taking over what is mechanical and routine, it (computer) frees human
beings for what is essentially human» («Комп’ютер бере на себе рутинні операції і звільняє
людину для операцій, що вимагають людського мислення») [2].
Найбільш розвиненими та розповсюдженими на наш час САТ-системи вважаються
наступні: SDL Традос, Deja Vu, Wordfast, (що не є повноцінною САТ-системою, а представляється у якості надбудови до MS Word). Все ці системи автоматизованого перекладу
ґрунтуються на пам’яті перекладів (ПП, англ. Translation memory (TM) − так званий «Накопичувач перекладів»), тобто базі даних (БД), що містить набір фраз із раніше перекладених текстів [3]. Один запис в такій базі даних відповідає «одиниці перекладу» (англ.
translation unit), за яку зазвичай приймається одне речення (рідше − частина складносурядного речення, або абзац). Якщо чергове речення вихідного тексту в точності збігається з реченням, що зберігається в базі (точна відповідність, англ. Exact match), воно може
бути автоматично підставлено в переклад. Нове речення може також злегка відрізнятися
від того, що зберігається в базі (неточна відповідність, англ. Fuzzy match). Таке речення
може бути також підставлено в переклад, але перекладач повинен буде внести необхідні
зміни. Бази даних пам’яті перекладу можуть бути складені також із вже виконаних перекладів за допомогою вбудованих функцій на самому початку роботи з програмою.
У кожній конкретній системі пам’яті перекладів дані зберігаються у своєму власному
форматі (текстовий формат у Wordfast, база даних Access в Deja Vu і т.ін), але існує міжнародний стандарт TMX (англ. Translation Memory eXchange format), що заснований на
XML і з яким можуть працювати практично всі системи пам’яті перекладів.
Крім прискорення процесу перекладу повторюваних фрагментів і змін, внесених до
вже перекладених текстів (наприклад, нових версій програмних продуктів або змін у
законодавстві), системи ПП також забезпечують однаковість перекладу термінології в
однакових фрагментах, що особливо важливо при технічному перекладі. З іншого боку,
якщо перекладач регулярно підставляє в свій переклад точні відповідності, витягнуті з
баз перекладів, без контролю їх використання в новому контексті, якість перекладеного
тексту може погіршитися.
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Перевагами перекладання за допомогою CAT-засобів є:
1. Забезпечення однаковості перекладу, що позитивно позначається на його якості;
2. Прискорення темпу робіт з перекладання за рахунок можливості не перекладати однакові фрагменти тексту двічі. В результаті, скорочуються терміни, необхідні на переклад;
3. Можливість внесення зміни, доповнень та зауважень замовника по всій базі перекладів, що дозволяє миттєво виправити неточності в уже перекладених сегментах і
уникнути нової появи подібних помилок.
4. У разі якщо вихідний документ наданий в одному з розповсюджених форматів
(напр., Microsoft Word (.doc); Microsoft Excel (.xls); Microsoft PowerPoint (.ppt); документи QuarkXPress; документи Adobe InDesign; документи Adobe Framemaker; документи
Adobe Pagemaker; HTML-сторінки (.html, .htm); файли довідки MS Windows (.chm); розширювана мова розмітки (.Xml) та ін..), переклад здійснюється без порушення структури
документа. Фактично необхідно лише відкоригувати текстові фрагменти для усунення
невідповідності обсягів тексту оригіналу і перекладу.
5. CAT-засоби дозволяють знизити загальну вартість перекладу для замовника. На
відміну від звичайних розрахунків на переклад, переклад за допомогою CAT-засобів тарифікується по кількості слів з урахуванням наступних параметрів:
• кількість однакових (повторюваних) сегментів;
• кількість сегментів, співпадаючих із пам’яттю перекладів у відсотковому співвідношенні.
Таким чином, стає зрозумілим, що одним з основних принципів роботи САТ-систем
є сегментація тексту, тобто лінійне членування мовного потоку на складові відрізки −
сегменти, співвідносні з певними одиницями мови: значущими реченнями, словосполученнями, словами та навіть морфемами.
Оскільки одиницею будь-якого конкретного або абстрактного об’єкта прийнято називати його елементарну частину, що зберігає всі характеристики цілого, то одиниця перекладу, що виділяється, повинна збігатися з одиницею мовлення вихідного (перекладеного)
тексту, сенс чи інформацію якої перекладач повинен зрозуміти, еквівалент, відповідність
якої він повинен підібрати . Тобто одиницю перекладу слід шукати в початковому тексті.
Вона являє собою одиницю мови, що вимагає окремого рішення на переклад. Інакше кажучи, одиниця перекладу – це така одиниця в початковому тексті, яка повинна бути виділена
і якій можливо підшукати еквівалент в тексті перекладу, але складові частини, якої окремо
не мають відповідності в тексті перекладу як текстові одиниці.
Саме поняття «одиниця перекладу» певною мірою умовно, бо не є величиною постійною. Враховуючи асиметрію пар мов, що включаються в процес перекладу, в якості
основних одиниць перекладу в процесі сегментації вихідного тексту можуть виступати
слово, словосполучення, речення, надфразові єдності.
Слід акцентувати увагу на тому, що практично всі системи автоматизованого перекладу членують текст на речення. Але речення, на наш погляд, є досить крупною одиницею перекладу для САТ-систем, оскільки повний збіг подібних сегментів-речень можливий лише у формальних елементах оформлення документа (шапках, колонтитулах і т.п.)
[4]. Тому нашою метою стала розробка такої автоматизованої системи перекладу, яка б
сегментувала текст, беручи за одиницю членування словосполучення, яке з одного боку,
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є найпростішою синтаксичною одиницею мови, з іншого, є одиницею мови, що несе у
собі певне граматичне та семантичне значення.
У якості матеріалу для дослідження було обрано дієслівні словосполучення у перекладі з англійської мови на російську. Одним з найбільш розповсюджених типів дієслівних словосполучень в англійські мові є Verb Patterns (VP), які будуються за наступними
моделями [5]:
1) Дієслово + інфінітив (V + to + V);
2) Дієслово + ing-форма (V + V-ing);
3) Дієслово + інфінітив або ing-форма;
4) Дієслово + об’єкт + інфінітив (без to);
5) Дієслово + об’єкт + ing-форма (герундій).
Формальному описанню наведених моделей дієслівного керування сприяє також той
факт, що перелік перших дієслів даних VP є сталим. Семантика таких конструкцій буде
залежати від другої дієслівної форми словосполучення, а форма підпорядковується вимогам мови перекладу та стилістики тексту. Наприклад, у російській мові VP можуть
перекладатися як дієслівними словосполученнями дійсного чи пасивного стану, словосполученнями дієслово + іменник і навіть складними реченнями:
1) You are not allowed to wear shorts in office.
Рос. Вам не позволено носить шорты в офисе.
Рос. Тебе не разрешали надевать шорты на работу.
Рос. Тебе нельзя приходить на работу в шортах.
2) Did you enjoy visiting the zoo?
Рос. Тебе понравился поход в зоопарк?
Рос. Вы получили удовольствие от посещения зоопарка?
Рос. Ты доволен походом в зоопарк?
Вы остались довольны тем, как сходили в зоопарк?
3) She likes speaking loudly.
Рос. Она любит громко говорить.
Рос. Ей нравится разговаривать громко.

We like to watch movies.
Рос. Мы любим смотреть фильмы.
Рос. Нам нравится смотреть кино.

4) They helped us to write the book.
Рос. Они помогли нам написать книгу.
Рос. Они помогали нам писать книгу.
Рос. Они оказали нам помощь в написании книги.
Результатом дослідження є алгоритм роботи програмного забезпечення, за яким виконується членування тексту на словосполучення та пропонуються варіанти перекладу
виділених словосполучень, як це схематично представлено на рис. 1.
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Рисунок 1 − Схема роботи САТ-системи із сегментацію за словосполученнями.

Таким чином, згідно з запропонованим нами алгоритмом:
• по-перше, буде здійснюватися обробка та сегментація вихідного тексту;
• по-друге, провадитися порівняння отриманих сегментів із пам’яттю перекладів;
• в результаті можливо змінити переклад запропонованих сегментів; додати переклад
до нових сегментів чи відкинути зайві сполуки, що не мають відповідного змісту.
Проведене дослідження показало, що сегментація тексту перекладу у САТ-системах
за принципом виділення словосполучень є більш ефективною. Автором запропонований
алгоритм роботи автоматизованої системи перекладу із сегментацію за дієслівними словосполученнями типу англійських Verb Pattens. У перспективі подальшого дослідження
планується програмно реалізувати запропонований алгоритм та розглянути інші типи
словосполучень та інші мовні пари.
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ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ: ЛІНГВІСТИЧНІ ТА
СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ
У статті розглядаються лінгвістичні та соціокультурні аспекти проблеми художнього перекладу. Серед них автор аналізує проблему співвідношення контексту автора
і контексту перекладача, так зване “перекодування” тексту, співвідношення точного
змісту і художньої форми перекладу тощо.
Ключові слова: художній переклад, лінгвокультурологічні аспекти перекладу, контекст автора, контекст перекладача, “перекодування” тексту.
В статье рассматриваются лингвистические и социокультурные аспекты проблемы художественного перевода. Среди них автор анализирует проблему соотношения
контекста автора и контекста переводчика, так называемое «перекодирование» текста, соотношение точного содержания и художественной формы перевода и т. д.
Ключевые слова: художественный перевод, лингвокультурологические аспекты перевода, контекст автора, контекст переводчика, «перекодирование» текста.
The article deals with the social-cultural aspects of the artistic translation problem. Among
them the author analyzes the problem of the correlation of the author’s context and the translator’s context: the so called “re-coding” of the text, the correlation of the accurate contents and
the artistic form of the translation, etc.
Key words: social-cultural aspects of the translation, artistic translation, author’s context,
translator’s context, “re-coding” of the text.
Своє уявлення про той чи інший народ ми формуємо через знайомство з його культурою. З-поміж всіх видів мистецтв найбільше цьому слугує література, адже в ній закладено глибинні культурні коди, які здатні відкривати читачеві нові обрії в пізнанні
культурно-різноманітного світу.
Неповторність мов утворює те, що відомий учений Г.Гачев назвав “закоханою несхожістю народів, яка тільки і складає багатокольорову мозаїку духовного життя людства”
[2, 19]. З цієї точки зору, важливим виступає поняття лінгвокультурології – науки, яка
визначається як “комплексна наукова дисципліна, що вивчає взаємозв’язок і взаємодію
культури і мови в їх функціонуванні і відбиває цей процес як цілісну структуру одиниць
в єдності їх мовного і позамовного (культурного) змісту” [8, 96]. “Багатокольорова духовна мозаїка” сприяє усвідомленню світу як полі культурного простору, що набуває особливого значення в епоху глобалізації, полегшує життя у світі багатоманітних зв’язків.
В такому вимірі мова постає системою втілення культурних цінностей, а перекладна
художня література – однією з форм контактування з іншими культурами, адже перекладач, поруч з іншими спорідненими формами запозичення, дає змогу пізнати духовні цінності ближніх і дальніх народів, збагачує та розширює коло власних уявлень про світ.
© Слоневська І.Б., 2013
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У рамках даної статті ми спробуємо проаналізувати актуальну проблему художнього
перекладу, розглядаючи останній як засіб культурної комунікації та виокремлюючи його
культурологічні аспекти.
Усвідомлюючи просвітительську роль перекладної літератури і її важливу культурологічну функцію, видатні митці української культури в скарбницю української перекладацької діяльності внесли неоціненний вклад: М.Бажан, М.Драй-Хмара, М.Зеров,
Г.Кочур, М.Лукаш, М.Рильський, Леся Українка, І.Франко, плідно працювали, аби зробити шедеври світового письменства близькими і доступними українському читачеві.
У широкому сенсі переклад – це перенесення певного художнього світу з однієї
системи в іншу, один з найефективніших видів мовних контактів. Саме так розцінювали переклад знамениті українські і російські лінгвісти – теоретики та практики перекладу М.Бажан, Л.Бархударов, Н.Галь, Д.Дюришин, Т.Казакова, В.Комісаров, Г.Кочур,
В.Коптілов, В.Левик, М.Лозінський, М.Лукаш, В.Радчук, М.Орест, М.Рильський,
Б.Пастернак, К.Чуковський.
Особлива роль належить В.Коптілову, праці якого – значний крок вперед в українському і світовому перекладознавстві. Саме він підкреслював, що аналіз перекладу треба
починати не з нього самого, а з усвідомлення першотвору в його зв’язках з суспільним
життям тієї країни і тієї епохи, які його породили і в ньому відбилися. “Треба знати, яке
місце посідає оригінал у творчості його автора та яку роль відіграв у розвитку літератури. Знання всього цього створює необхідний фон, на якому сприймається першотвір,
створює належні передумови для подальшого об’єктивного судження про сам переклад”
[6, 47]; перекладач має йти “вшир і вглиб” – залучати широке коло читачів до шедеврів
світової літератури і заглиблюватися в поетичні простори авторських світів [4, 192].
Проблеми художнього перекладу тісно пов’язані з проблемами міжкультурної взаємодії, адже, як переконують фахівці, художній переклад має справу не лише з комунікативною функцією мови, а передусім з естетичною, потребує національного контексту,
розуміння емоційно-стильової палітри, оскільки слово виступає “першоелементом” літератури. Це вимагає від перекладача особливої ретельності та ерудованості. У художньому творі відображаються не лише певні події, а й естетичні, філософські погляди
його автора [5, 3]. Необхідні ґрунтовні знання з філософії і етики, етнографії і естетики,
історії і мистецтва, адже “ідейно-образна структура оригіналу може стати в перекладі
мертвою схемою, якщо перекладач не уявляє собі того суспільного середовища, в якому
виник твір, тих причин, які покликали його до життя, і тих обставин, завдяки яким він
продовжує жити в інших середовищах і в інші часи [5, 5].
Сучасне перекладознавство – цілий комплекс досліджень з лінгвістики і психології
творчості, компаративістики і герменевтики, етнографії і лінгвокультурології.
Виокремимо найважливіші, з нашої точки зору, культурологічні аспекти проблеми
художнього перекладу.
Проблема співвідношення контексту автора і контексту перекладача.
Жоден переклад не може бути абсолютно об’єктивним, точним, адже навіть сама
мовна система з об’єктивних причин не може досконало передати зміст оригіналу.
Не марно ж одним з важливих аспектів перекладацької діяльності є проблема безеквівалентної лексики та, зокрема, слова – реалії (термін вперше вжито радянським
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фахівцем А.Федоровим у праці “Про художній переклад” для позначення національноспецифічного об’єкта); за В.Коптіловим, реалії – це слова, що позначають предмети та
явища, невідомі мові перекладу” [5, 72].
Існує “перекладацька легенда” щодо молитви “Отче наш” ескімоською мовою Якщо
вірити їй, то слова “хліб наш насущний” замінено у тексті на вираз “лососина наша щоденна” (адже “хліб” для ескімосів – абсолютний екзотизм), а Папі Пію Х довелося узаконити спеціально виданою буллою такий текст канонічної молитви.
Ще один класичний приклад – переклад знаменитої “Пісні про рушник” А.Малишка
російською мовою. Як ужиткова річ, український “рушник” має своїм еквівалентом російське “полотенце”. Але в Україні “рушник” – поняття ширше, адже, окрім функціональноужиткового значення, слово має й інше тлумачення: атрибут урочистих народних звичаїв
та обрядів, поетизована, з точки зору етнолінгвістики та етнографії, лексема; враховуючи
цей семантичний підтекст, російський буквальний переклад “Песня о полотенце” – абсолютно не передає глибини і ліризму авторського задуму. Тому цілком слушним є перекладацька версія, яка звучить, як “Годы молодые”, і, не будучи достовірною з точки зору
мовної буквальності, є адекватною з точки зору художнього перекладу.
Полісемантичним для української художньої мови є слово “калина”. Якщо враховувати його денотативне, буквальне значення – це кущ з гіркими ягодами. Конототивне значення виходить на етнометафоричні і вживається як позначення дівочої вроди, чистоти
(“дівчина-калина”), та й ще ширше – як національний символ (“одна калина за вікном,
одна родина за столом”). Цей асоціативний план абсолютно загубиться в буквальному перекладі слова англійською мовою, бо схожі конототивні асоціації в англійській пов’язані
з лексемою “журавлина” і відсутні для слова “калина”. (Явище мовою фахівців має назву
міжмовної конототивної транспозиції – заміни точного еквівалента слова таким, яке має
схожі асоціативно значення).
Ще один аспект проблеми перекладу – “перекодування” тексту.
Перекладач щось обов’язково випустить із змісту, а щось, навпаки, акцентує, виходячи з особливостей власного, суб’єктивного сприйняття.
Розглядаючи проблему в сучасному науковому полі, обов’язково вийдемо на герменевтику, пригадуючи концепцію Ф. Шлейєрмахера, за яким – витлумачити текст означає
повторити акт творчості митця, ба навіть більше – зрозуміти генія краще, ніж він у момент творчості розумів себе сам [9].
“Перекладач – це письменник неповторної оригінальності, причому саме в тому, що, здається, на неї і не претендує. Він – таємний володар мовних відмінностей. Але його завдання
– не стерти їх, а використати, щоб різкими або витонченими зрушеннями відтворити в рідній
мові наявність того, що, в своїй первісній відмінності, мав оригінал...” [1, 183-184].
У цьому контексті цікавою є проблема “рівнозначності вражень”: сприйняття твору
сучасним йому читачем має бути аналогічним до сприйняття сучасним читачем перекладу, а останній мусить нести інформацію, що текст не є сучасним, бо за допомогою певних
засобів перекладач має довести, наскільки давнім є оригінал. Безліч проблем виникає,
якщо мови оригіналу та перекладу належать до різних культур. До прикладу, у арабських
авторів дуже часто наводяться не лише цитати з Корану, а й натяки – ремінісценції, які
викликають у освіченого читача потрібні асоціації, розпізнаються і “дешифруються” так
само легко, як це відбувається з алюзіями з античних міфів у європейській літературі. Це
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стосується і загальновживаних метафор. Які асоціації виникають у європейського читача
зі словом верблюдиця”? Чи спадає йому на думку порівняння з вродливою жінкою? А
проте в арабській поезії – це один з розповсюджених поетичних образів. Точні переклади
в цих ситуаціях неможливі, а спільний “духовний історичний світ” може скластися лише
за однієї умови: коли на допомогу носію іншої мовної системи приходить досвідчений і
талановитий провідник – перекладач.
Пригадаємо ідею В.Дільтея, котрий ввів поняття спільного “духовного історичного
світу”, в якому різні світи відкриті один одному, коли відкриті одна одній індивідуальності, і саме завдяки цьому, окремі твори набувають загальнозрозумілого сенсу.
Розглянемо ще одну проблему – співвідношення точності і краси перекладу.
Серед перекладацьких шкіл існують різні точки зору на переклад: одні підкреслюють,
що найважливіше в ньому зміст (дух оригіналу), інші вважають, що перевагу слід надавати
формі (точному лексико-семантичному складові). Найголовніше завдання перекладача – досягнути єдності форми і змісту. Влучно сформулював закон перекладу відомий український
теоретик і практик у цій сфері С.Ковганюк: “Якщо хочеш гармонійно поєднати форму і зміст,
то бери зміст оригіналу, але надавай йому форми, властивої твоїй рідній мові” [3, 23].
Щоб філософічно грамотно зіставити перекладацьку версію з оригіналом, потрібно
насамперед добре зрозуміти художній зміст першотвору, збагнути його стильову самобутність, образну своєрідність, співвіднесеність поетичної ідеї з ритмічним ладом і фонетичною природою. Зіставлення різних перекладних версій одного твору завжди викликає зацікавлений відгук аудиторій.
Зрозуміло, що творчість і буквальність – речі несумісні. Широковідомим є жартівливий афоризм Г.Гейне: “Переклад – мов жінка: якщо гарна, то невірна; якщо вірна, то
негарна”. Буквальність – це точність підрядника, яка губить живе, емоційне і глибоко
асоціативне поле оригіналу. Тільки художня точність дає читачу змогу увійти в світ думок і настроїв автора, уявити собі стильове розмаїття його художньої системи, осягнути
та перейнятися національним колоритом і культурною самобутністю.
Англійський філолог І-ї половини ХХ ст. Е. Паунд, визначаючи мету перекладу,
стверджував, що на першому плані має залишатися справжня, жива мова, а вже потім
– правильність, яка включає точність перекладу. Як зазначає В.Левик, “крізь призму приймаючої мови повинні яскраво проступати національний дух та національна форма оригіналу, а також індивідуальний стиль поета [7, 376].
Отже, аналізуючи проблему художнього перекладу в сучасному світі, ми передусім підкреслимо, що художній переклад сьогодні – засіб літературної комунікації, а його найважливіші функції – інформативно-комунікативна, естетично-творча та пізнавально-ціннісна.
Те, що колись вважали перекладом, зазначає А.Ткаченко, тепер, виходячи зі значно
розширеного спектру форм міжлітературної взаємодії та інтелектуальності, кваліфікується то як переспів, то як перекладання, наслідування, творчість за мотивами, стилізація, образна аналогія, ремінісценція... Їх змішування іноді призводить до довільних
трактувань ступеня перекладацької свободи [10, 19].
Переклад (передусім художній) – відтворення засобами рідної мови особливостей
чужого літературного тексту, здійснене у єдності змісту і форми, важливий засіб спілкування між народами, міжкультурний міст, який допомагає знайомитися з різноманіттям світу.
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Перекладна література, таким чином, виступає одним із шляхів прилучення до світової культури і може розглядатися як в освітньому, так і виховному аспекті, підпорядковуючись стратегічній меті освіти – формуванню особистості на фундаментальних підвалинах загальнолюдських цінностей.
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ЕКСПРЕСИВНА ІНВЕРСІЯ У ТВОРАХ АМЕРИКАНСЬКИХ
ПИСЬМЕННИКІВ «ВТРАЧЕНОГО ПОКОЛІННЯ»
(перекладознавчий аспект)
У статті розглянуто типи, функції та частотність експресивно-маркованих речень
з інверсією в оригінальних текстах, а також специфіку їх належної передачі засобами
мови перекладу, враховуючи контекстуальні чинники та особливості зіставлюваних мов.
Ключові слова: інверсія, ідіостиль, експресивність, концепт, оригінал, переклад.
В статье рассматриваются типы, функции и частотность экспрессивномаркированных предложений с инверсией в оригинальных текстах, а также специфика
их надлежащей передачи посредством языка перевода с учетом контекстуальных факторов, а также особенностей сопоставляемых языков.
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Ключевые слова: инверсия, идиостиль, экспрессивность, концепт, оригинал, перевод.
The article elucidates types, functions and frequency of the expressively marked inverted
sentences in the original texts as well as the specificity of their adequate rendering into the target
language with the view to contextual factor and the peculiarities of the contrasted languages.
Key words: inversion, idiostyle, expressiveness, concept, original text, translation.
Дослідження ідіостилю письменників-класиків не втрачає актуальності у сучасних
лінгвостилістиці та перекладознастві. Це повною мірою стосується категорій експресивного синтаксису, зокрема інверсії.
Мета цієї розвідки – дослідити типи, функції та частотність експресивно-маркованих
інверсивних конструкцій в оригінальних творах та особливості їх відтворення засобами
мови перекладу.
Матеріалом дослідження слугують романи американських письменників «Втраченого Покоління» Е. Гемінґвея (E. Hemingway) “A. Farewell To Arms” та Ф.С. Фіцджеральда (F.S. Fitzgerald) “Tender is the Night” та їх цільові тексти.
З-поміж іншого, вагомим у дослідженні є звернення до функцій стилістичних категорій у канві художнього тексту. Окрім суто інформативної, художній дискурс виконує
експресивну (вираження почуттів мовця (у нашому випадку автора художнього твору)
(О.Т.) (як правило, незалежно від реакції на них) та естетичну, яка досягається через
вживання зображально-виражальних засобів мови [1, p. 40-42]. Перекладачеві необхідно, осмисливши особливості подання письменником художньої дійсності, її експресію та
естетику, відповідно до свого світосприйняття та світогляду, а також особливостей епохи, літературного напряму та жанру, інтерпретувати оригінал засобами цільової мови.
Художній текст як об’єкт діяльності перекладача визначає основні її напрямки – інтерпретацію оригінального твору та його відтворення іншою мовою з урахуванням закладеної у ньому когнітивної, емоційної, естетичної інформації, особливостей будови тексту
через реалізацію його категорій, а також функціонування тексту в соціальному просторі.
В.П. Бєлянін обґрунтовує що своєрідність змалювання світу письменником, самобутнє
віддзеркалення дійсності ставить проблему визначення, наскільки у перекладача сформована відповідна система знань та уявлень, необхідних для того, зробити авторський
(письменницький) (О.Т.) твір доступним для розуміння іншомовними читачами, які володіють власними уявленнями про світ та своєю системою його оцінок [2, с. 23-24]. С.В.
Засєкін стверджує, що у процесі аналізу психолінгвістика сфокусована на особливостях
впливу на реципієнта [3, c. 42]. В.А. Кухаренко наголошує, що саме стилістичний чинник художнього твору є ключовим у творенні виразності та яскравості образів, а також
втіленні оригінальності авторського (письменницького) (О.Т.) світосприйняття, переконливості й яскравості представлених ідей [4].
Розглянемо та проаналізуємо оригінальні контексти та їхні цільові відповідники,
звертаючи основну увагу на реалізацію експресивної функції інверсії крізь призму смислової та комунікативної значущості цих контекстів, їх певних елементів у загальній канві
художнього дискурсу:
Through the other noise I heard a cough then came chuh-chuh-chuh-chuh – then there was
a flash as when a blast-furnace door is swung open, and a roar that started white and went red
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and on and on in the rustling wind [5: 70]. Подана частина дискурсу змальовує ситуацію
військових дій. В одному з речень складної синтаксичної конструкції вжито інверсивний порядок слів з емфазою вигукової одиниці ономатопеїчного характеру у рематичній
функції, а також лексеми cough, roar, та словосполучення in the rustling wind для творення звукового образу. В іншій частині письменник вдається до рематичного виділення
іменника flash за допомогою there – для створення зорового ефекту, оскільки лексема
flash вказує на яскравість і раптовість як невід’ємні характеристики вибуху [6 (1: 763)].
Зоровий образ зображуваної ситуації доповнюють словосполучення a blast-furnace door
is swung open та лексеми-колореми white та red, які асоціюються зі світлом та полум’ям
як супровідними чинниками вибуху, а також пролитою кров’ю як наслідком останнього.
Український переклад В. Митрофанова Тоді я почув, як серед гуркоту бою знову бухикнуло, потім розляглось оте «чах-чах-чах-чах», а далі – сліпучий спалах, неначе-то шугнуло
полум’я з доменної печі, і ревисько, спершу біле, а потім вогненно-червоне, та все дужче,
дужче, мов навальний буревій [7: 65] на синтаксичному рівні певною мірою відрізняється від оригіналу, становлячи сполучникове та безсполучникове поєднання повних та неповних речень. Вагому роль у наведеному уривку відіграють знаки пунктуації, зокрема
тире, яке надає мовленню раптовості, “несподіваності” текстового переходу [8, с. 501].
У структурі перекладу збережено порівняльну конструкцію, яка, однак лише ситуативно
відповідає оригіналові неначе-то шугнуло полум’я з доменної печі. На лексичному рівні
відповідник оригінального тексту можна вважати адекватним, зокрема звуковий образ
вигукового елементу chuh-chuh-chuh-chuh передано транскрибуванням чах-чах-чах-чах.
Звуковий образ зображуваної ситуації доповнює інгерентно експресивний іменник ревисько (як дериватив від іменника рев (О.Т.) [9, т. 8, с. 469], та довершується лексемою
бухнуло – оказіональним відповідником англійського слова cough. Інверсивно виділений
з допомогою there іменник flash передано семантичним еквівалентом спалах [9, т. 9, с.
484], що вдало підсилюється означенням сліпучий та порівняльною конструкцією неначето шугнуло полум’я з доменної печі. Гостроти сприйняття зорового образу, як і в англійському тексті, надають колореми біле та вогненно-червоне. Про загальний драматизм
зображуваної ситуації свідчить її порівняння з навальним буревієм, що контекстуально
відповідає оригінальній фразі in the rushing wind, підсилюючись повтором прислівника
дужче, який вважаємо ситуативним еквівалентом оригінального прийменникового словосполучення on and on. Російський переклад Є. Калашникової Среди продолжавшегося
шума я уловил кашель, потом послышалось: чух-чух-чух-чух, потом что-то сверкнуло,
точно настежь распахнули летку домны, и рев, сначала белый, потом все краснее, краснее, краснее в стремительном вихре [10, с. 42], адекватно відтворюючи змістову канву
оригінального тексту, певною мірою відрізняється за своєю синтаксичною структурою та
образною системою. У перекладному реченні еквівалент оригінальної вигукової лексеми
чух-чух-чух-чух, як і в англійському тексті, є ремою частини складної синтаксичної конструкції. Певна експресивність цього уривку російського тексту досягається через використання пунктуаційних знаків, зокрема двокрапки, яка відображає широту мовлення та
певну еліпсацію відрізків синтаксичної конструкції [8, с. 501]. У синтаксичній структурі
російського перекладу збережено відповідник оригінального порівняння as when a blastfurnace door is swung open – точно настежь распахнули летку домны. Наступне речення,
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поєднуючись з попереднім сурядним зв’язком, відрізняється від оригіналу за своєю структурою, оскільки становить номінативне речення із збереженням адвербіальних повторів,
які, однак, можна вважати лише оказіональними відповідниками оригінальних елементів
(on and on – все краснее, краснее, красне). Образна канва російського перекладу дещо відмінна від оригінальної та української. Російський відповідник Є.Калашникової відтворює
звукову образність англійського тексту через фонетичну адаптацію оригінального вигукового елементу chuh-chuh-chuh-chuh – чух-чух-чух-чух, а також доповнюється лексемою
рев та словосполученням в стремительном вихре. Зоровий образ зображуваної ситуації
передає дієслово сверкнуло [11, т. 3, 691]; асоціативний зоровий твориться з допомогою
порівняльної конструкції точно настежь распахнули летку домны, а також довершується
колоремами белый та повтором прислівника краснее.
Одна з ключових функцій інверсії – виділення концептуально значущих елементів
у наративній структурі художнього дискурсу: “On the centre of the lake, cooled by the
piercing current of the Rhone, lay the true centre of the Western World. Upon it floated swans
like boats and boats like swans, both lost in the nothingness of the heartless beauty” [12, p.
176]. У першому з наведених речень ключовим елементом у його структурі, а також значущим у змістовій канві певної частини дискурсу є інверсивно виділене суб’єктне словосполучення the true centre of the Western World, пов’язане із концептом ЦИВІЛІЗАЦІЯ,
який розглядають як процес, прогресивний рух до … високої стадії розвитку та певного
етапу … у розвитку суспільства, досягнувши якої таке суспільство оцінюється як «вище
та краще» у порівнянні з тим, яке ще не досягнуло необхідної стадії чи типу організації
культури [13, с. 642-643]. Наступне речення також стилістично марковане з інверсивно виділеними інгерентно експресивними суб’єктними елементами у формі каламбуру
порівнянь swans like boats та boats like swans, який доповнюється метафорою із оксиморонною епітетною конструкцією the nothingness of the heartless beauty, яка, власне,
й інтерпретує оригінальне словосполучення the true centre of the Western World, а отже,
й визначає сприйняття зображеного художнього світу як «нікчемного, навіть жорстокого». Це ілюструють іменник nothingness, що, з-поміж іншого, позначає “worthlessness,
vanity of something” [6 (2: 1416)], а також прикметник heartless у фразі the heartless beauty
як “destitute of feeling of affection; callous, unkind, cruel” Український переклад М. Пінчевського Центр озера, охолоджений швидкоплинною Роною, був одночасно й центром
усього західного світу. По озеру плавали лебеді, схожі на човни, й човни, схожі на лебедів, ніби несправжні на тлі цієї бездушної краси [14: 295] та російський еквівалент Є.
Калашникової Здесь в центре озера, пронизанного студеным течением Роны, находится самый центр западного мира. По озеру, затерянные в бесплотности этой холодной
красоты, плыли лодки, похожие на лебедей, и лебеди, похожие на лодки [15: 306] певною мірою відмінні за своєю структурою, хоча відповідники оригінальної рематичної
конструкції (був …) центром усього західного світу (український переклад) та самый
центр западного мира (російський переклад) належно відображають сутність концепту
ЦИВІЛІЗАЦІЯ. Наступні речення в обох цільових текстах адекватно, однак з певними відмінностями. В обох перекладних текстах збережено еквіваленти оригінальних
порівнянь у формі каламбуру swans like boats and boats like swans – лебеді, схожі на
човни, й човни, схожі на лебедів (український текст) та лодки, похожие на лебедей, и
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лебеди, похожие на лодки (російський переклад). Що стосується оригінальної метафори
з епітетною конструкцією the nothingness of the heartless beauty, в українському перекладі
її відтворено порівнянням із епітетною конструкцією у його структурі ніби несправжні
на тлі цієї бездушної краси. У російському еквіваленті збережено особливості оригінального тексту, а саме – метафору з епітетною конструкцією затерянные в бесплотности
этой холодной красоты, що відповідає експресивній канві оригінального тексту, а отже,
забезпечує його належне його сприйняття цільовим читачем.
Висновки. Література письменників «Втраченого Покоління» становить окремішній
пласт американської реалістичної літератури ХХ століття. Це художні твори, об’єднані
темою війни, життєвої кризи, а також кризи у стосунках, у розумінні себе, гармонії із
собою та оточуючим світом. Е. Гемінґвей та Ф.С. Фітцджеральд – яскраві представники
цього напряму як у національній, так і світовій літературі. Кожен з них – непересічний
митець у творенні власної системи образів з допомогою мовних категорій різних рівнів.
Інверсія – одна з них, що відіграє вагому роль як елемент ідіостилю кожного з них, зважаючи на відносно невисоку частотність інверсії в англійської мови. У канві художніх
текстів згаданих письменників інверсивні конструкції є переважно стилістично маркованими, виконуючи, при цьому, різноманітні функції у структурі художнього тексту, зокрема: (1). виявлення образності зображуваних подій; (2). розкриття характеру персонажів та особливостей середовища їх життя (які нерідко становлять «своєрідну естетичну
опозицію); та (3). виділення семантично значущих концептів оповідної структури художнього твору. Потенціал інверсії як граматично-стилістичної категорії у повній мірі
розкривається лише у поєднанні з іншими засобами творення експресії на рівні мікро- та
макроконтексту, а також у системі цілого тексту. Тому перекладачеві належить збагнути специфічні риси ідіостилю (автоімпліканти) письменника, належно інтерпретувати
та адекватно перевиразити їх засобами іншої мови, зберігши при цьому письменницьку
оригінальність. Лише це уможливить органічне входження перекладних текстів у цільову літературу та культуру.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ
ЕПОНІМІЧНИХ ОДИНИЦЬ
Роботу виконано на кафедрі іноземних мов БДМУ
У статті розглянуто особливості вживання та перекладу англійських медичних епонімічних одиниць українською мовою. Відмінність терміносистем, варіативність трансформації власних назв, неоднозначність терміна, існування синонімів та відсутність еквівалента при виникненні неологізмів призводить до діахронічних омонімічних варіантів
однієї й тієї ж назви та спричиняє труднощі під час перекладу наукових текстів.
Ключові слова: епонім, особливості вживання, переклад, діахронічні омонімічні
варіанти.
В статье рассмотрены особенности употребления и перевода английских медицинских эпонимных единиц на украинский язык. Отличие терминосистем, вариативность
трансформации имен нарицательных, неоднозначность термина, наличие синонимов и
отсутствие эквивалента при возникновении неологизмов приводит к диахроническим
омонимичным вариантам одного и того же названия и вызывает трудности при переводе научных текстов.
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Ключевые слова: эпоним, особенности употребления, перевод, диахронические омонимичные варианты.
This article deals with peculiarities of using and translation of English medical eponymic
units into Ukrainian. Terminological difference, transformational variations of proper names,
ambiguity of the term, the existence of synonyms and no equivalent in case of neologisms result
in homonymous diachronic variants of the same name and cause difficulties when translating
scientific texts.
Key words: eponym, peculiarities of using, translation, homonymous diachronic variants.
Постановка наукової проблеми та її значення. Важливе місце в термінологічних дослідженнях займає медична термінологія, яка формувалася століттями та продовжує динамічно
розвиватися. Кількість робіт, присвячених вивченню термінів-епонімів та їх перекладу, постійно зростає (Ю.В. Віт (2006), Е.В. Бекишева (2007), С.Г. Дудецкая (2007), І.Ф.Стоянова
(2007), Т.А. Трафименкова (2008), Е.В. Варнавская (2009), О.В. Величко (2010), М.В. Озингин (2010), Е.М. Какзанова (2011) та інші). Проте досі залишається актуальним дослідження
прийомів лексико-граматичного перекладу англійських термінів-епонімів українською мовою, які присутні в науково-медичних текстах, з метою досягнення адекватності.
Мета нашої роботи – розглянути та проаналізувати проблеми, які виникають при перекладі епонімічних назв з опорою на автентичні англійські медичні джерела, дослідити терміниепоніми в наукових текстах у рамках завдань, що ним виконуються, та вивчити їх вплив на
практику перекладу текстів даної тематики. Мета дослідження визначила такі завдання:
– виділити основні труднощі перекладу епонімічних утворень;
– прослідкувати граматично-фонетичні особливості перекладу англійських епонімічних термінів українською мовою.
У процесі роботи над особливостями перекладу англійських епонімічних одиниць
ми використали описово-аналітичний та статистичний методи.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Дослідження термінології є одним з ключових у дослідженні наукових текстів. Виявлення розбіжностей у системі понять, що виражаються термінами в оригіналі та перекладі,
– важливий крок на шляху міжмовної гармонізації терміносистем, який забезпечує вирішення міжкультурного аспекту перекладу термінів у різних сферах їх функціонування.
При перекладі англійських медичних текстів необхідно використовувати терміни
та загальнонаукову лексику, уникати конотацій, використовувати пасивні дієслівні конструкції, скорочення, формули, схеми, цифри та ін. Під час перекладу наукового тексту
домінантами перекладу, що забезпечують інваріантність тексту, будуть усі засоби, що
забезпечують об’єктивність, логічність і стислість викладу [1, 172–173]. Ми поділяємо
думку, що головні труднощі перекладу пов’язані не тільки з перекладом окремих термінів, зафіксованих у термінологічному словнику, а з передачею правильного змісту кожної фрази, якому не завжди відповідає дослівний переклад. Для цього необхідно певне
знання предмета, про який йдеться. Умовою правильного перекладу, тобто вибору потрібного слова з числа тих, які слугують еквівалентом терміну оригіналу в різних його
значеннях, є правильне розуміння того, про що в контексті йдеться, тобто знання явищ
дійсності та їх назв [3]. В основі кожного терміна є дефініція реалії, яку він позначає, завдяки чому термін дає точну та стислу характеристику предмета чи явища [2, 114].
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Труднощі при перекладі термінів-епонімів виникають через розбіжності в структурі та функціонування мов. Як приклад розглянемо уривки з англійського науковомедичного тексту:
…Findings in the thymus at autopsy in pediatric patients with HIV infection, most of
whom died from AIDS, may include severe lymphoid depletion with atrophy, microcystic
transformation of Hassall’s corpuscles, calcification of Hassall’s corpuscles, plasma cell
infiltrates, and Warthin-Finkeldey type giant cells [7, 209].
...The most frequent neoplasm of HIV-infected children is high-grade non-Hodgkin
lymphoma (NHL). A third of NHL’s in children are of the intermediate (Burkitt) type and a fourth
are seen to occur in the brain. Clinical findings seen at presentation with NHL’s in pediatric
AIDS include fever, weight loss, jaundice, hepatosplenomegaly, abdominal distension, anemia,
and neurologic abnormalities.
...Most patients are at stage III or IV on presentation. In children, NHL’s are more likely to
occur in boys who are Caucasians and who are older. Brain lymphomas tend to occur late in
the course of AIDS. In addition to NHL’s, mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lesions
have been seen in association with pediatric HIV infection [7, 258].
Присутність певної кількості скорочень, таких як HIV infection, AIDS, NHL, MALT
та епонімів Hassall’s corpuscles, Warthin-Finkeldey cells, Hodgkin lymphoma, Burkitt’s
lymphoma (type) робить неможливим переклад без високої фахової підготовки, а такі граматичні конструкції як… are seen to occur … are more likely to occur… tend to occur вимагають високої кваліфікації та певних практичних навичок перекладу. Адже переклад
– це точне відтворення оригінального терміна засобами іншої мови за умови збереження
змісту й стилю. Для повної передачі поняття оригіналу слід не лише знаходити в мові
перекладу адекватні терміни, але й відбирати необхідні граматичні форми [3].
Зростання зацікавлення саме до пропріативної лексики пояснюється тим, що для поповнення термінології часто використовуються терміни-епоніми. Термін-епонім – це когнітивна категорія, яка впливає на процес медичного пізнання через призму історії науки.
Сьогодні важко собі уявити вивчення еволюції клінічного мислення, діагностики, історії і
розвитку клініки, медицини без знання клінічної термінологічної епонімії. Більшість термінів – епонімів – це прошарок інтернаціональної лексики, яка однаково значима та зрозуміла
для більшості мов. Риси та характеристики, які притаманні термінам-епонімам, залишаються незмінними в будь-якій мові-реципієнті. Різниця відчутна тільки на фонетичному або ж
графічному рівні, тобто передбачається використання таких прийомів, як транскрипція або
ж транслітерація, якій підлягає більшість термінів-епонімів, або ж його заміна більш зрозумілим синонімом. Проаналізувавши англійський автентичний електронний ресурс медичного спрямування „Pathology of aids” [ 6 ], ми виявили, що вживання епонімічних утворень
становить 0,03% (46 одиниць) від кількості усіх друкованих знаків на 282 сторінки.
Незважаючи на твердження, що терміни-епоніми перевантажують медичний термінофонд та небажані у медичному дискурсі, певний відсоток клінічних термінів з прізвищевим компонентом часто присутній у медичних текстах. Розглянемо наступні приклади
зі згаданого вище медичного наукового видання, які містять епоніми:
… Kaposi’s sarcoma has been reported in children with AIDS in both skin and visceral sites,
but with far less frequency than in adults with HIV. …. Epstein-Barr virus can be demonstrated
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in the cells of HIV-associated smooth muscle neoplasms, and EBV stimulated clonal proliferation
may contribute to their pathogenesis in both children as well as adults. [7, 259].
Англійські термінологічні одиниці, які містять власну назву, можна перекласти українською мовою таким чином: Kaposi’s sarcoma (саркома Капоші) [ 7, 1215] та EpsteinBarr virus (вірус Епштейна-Барра) [7, 799]. Цей вірус був названий на честь англійського
вірусолога професора Майкла Ентоні Епштейна та його аспірантки Івонни Барр, які його
описали у 1964 році. Згідно українського правопису прізвище чоловіка Барр відмінюється, а прізвище жінки – ні. Припускаємо, що за нормами українського правопису більш
правильним буде варіант перекладу вірус Епштейна–Барр. Вважаємо, що перекладачеві слід враховувати гендерний антропоцентризм епонімічних утворень в діахронічному зрізі (тобто враховувати стать вчених, на честь яких було названо термін-епонім),
та основні правила українського правопису при занесенні нової лексичної одиниці до
словника. Саме варіативність транскодування та трансформації англійських термінівепонімів мовою-реціпієнтом можуть призвести до виникнення декількох варіантів перекладу однієї й тієї ж англійської епонімічної назви. Переклад простої, на перший погляд,
епонімічної одиниці саркома Капоші, вимагає не тільки знання норм мови-реципієнта,
але й медичних знань. Саркома Капоші (СК) – злоякісна пухлина з мультицентричним
характером росту, яка випливає з адвентиції кровоносних і лімфатичних судин. Саркома
Капоші виділена в самостійну нозологічну форму в 1872 році угорським дерматологом
M. Капоші під назвою «ідіопатична множинна пігментна саркома шкіри». Існує близько
35 синонімів – найменувань цієї пухлини (пігментний і телеангіоектатичний саркоматоз, множинна ангіопластична пігментна саркома і ін.) [8]. Використавши синонім або ж
описовий метод, перекладач має бути впевнений, що відтворює вірний морфологічний
варіант хвороби. Ми припускаємо, що оптимальний варіант перекладу нозологічної одиниці з багатьма синонімами (морфологічними варіантами хвороби) – це використання
терміну, який містить прізвищевий компонент, оскільки ця узагальнююча назва вже містить інформацію про різні сторони даної хвороби.
Будь-яка мова розвивається, а отже, змінюється її фонетична та граматична будова,
що призводить до небажаних діахронічних омонімічних варіантів однієї і тієї ж назви.
Проблеми синонімії в медичній термінології характерні для більшості мов. Дослідники
констатують, що стандартизація медичних термінів часто зустрічає опір з боку медиків,
а запропоновані терміни не завжди вдалі з лінгвістичної точки зору [10].
Дослідження термінів-епонімів саме у медицині [4; 5] переконують в тому, що вони сприяють правильному розумінню текстів і полегшують процес перекладу та можуть слугувати
донорами для нових лексичних одиниць. Наприклад, від англійського епонімічного терміна
Hodgin lymphoma утворено non-Hodgin lymphoma, Behcet syndrome → Behcet-like syndrome,
Burkitt lymphoma → Burkitt-like lymphoma, Sezary syndrome → pseudo-Sezary syndrome. Переклад українською мовою цих термінів відсутні в двомовних словниках. Припускаємо, що
вони виникли недавно, внаслідок сучасних медичних досліджень, а лаконічність епонімічних утворень максимально точно відтворили природу та суть медичного поняття.
Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі висновки:
–
медичний текст клінічного характеру містить певний відсоток епонімічних
одиниць;
–
англійські епонімічні утворення можуть слугувати донорами для утворення нових
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термінів-композитів з прізвищевим компонентом;
при перекладі англійських термінів-епонімів українською мовою слід
дотримуватись основних правил правопису мови реципієнта та звертати увагу на
гендерний антропоцентризм у діахронічному зрізі.
Враховуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що саме відсутність адекватності перекладу термінології є однією з головних перешкод для комунікації у сфері
науки. Відмінність терміносистем, варіативність трансформації власних назв, неоднозначність терміна та існування синонімів і відсутність еквівалента при виникненні неологізмів спричиняє труднощі під час перекладу наукових текстів. З точки зору сучасної
лінгвістики мова, переплітається з усіма видами людської діяльності і відображає світ
таким, яким його бачить людина. Неможливо пояснити та зрозуміти мову поза людиною.
Завдяки термінам-епонімам можна говорити про антропоцентризм медичного пізнання.
Тому при аналізі та дослідженні медичного тексту чи дискурсу об’єктом дослідження в
першу чергу виступатиме особистість [9].
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Перспективним вважаємо
дослідження та аналіз перекладу англійських термінів-епонімів українською мовою з
можливими рекомендаціями щодо фіксування оптимального варіанту перекладу терміна
у двомовних словниках.
–
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

УДГ 811.11 38+378.147

Юрчук Л.В.
(Киев, Украина)

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
У статті розглядаються деякі питання, які стосуються розвиваючого навчання як
загального принципу навчання іноземній мові.
Ключові слова: розвиваюче навчання, проблемне навчання, розумова діяльність, розвиток особистості, мовна активність.
В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся развивающего обучения как общего принципа обучения иностранному языку.
Ключевые слова: развивающее обучение, проблемное обучение, мыслительная деятельность, развитие личности, речевая активность.
The article deals with some aspects of the developing teaching as a general principle of
teaching a foreign language.
Key words: developing teaching, problematic teaching, mental activity, personality developing, speech activity.
В современной методике развивающее обучение рассматривается как общий принцип
обучения иностранному языку. Успешная подготовка специалистов невозможна без всестороннего развития средствами различных учебных дисциплин, включая иностранный
язык. Развивающее обучение – это процесс, в котором должное внимание уделяется интеллектуальному развитию, направленному на формирование знаний как организованной системы. В процессе развивающего обучения происходит обогащение обучаемого знаниями,
развитие всех других сторон его личности. Опорными моментами развивающего обучения
являются реализация деятельностного подхода для саморазвития, реализация творческого
потенциала обучаемых. Реализация принципа развивающего обучения подкрепляется опорой на деятельностный подход, учитывающий специфику иностранного языка. Вышесказанное заключается в том, что образовательная система должна обеспечить обучаемым
овладение основами общения средствами иностранного языка, приобщения к духовным и
культурным ценностям, научным достижениям и межкультурной коммуникации.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что в процессе обучения иностранному языку необходимо учитывать индивидуальные способности каждого студента. Резервы иностранного языка в развитии и воспитании человека на сегодняшний день
не изучены до конца. Изучение иностранного языка закладывает основы иноязычной
языковой деятельности, является дополнительным способом расширения кругозора
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студентов, углубления их знаний про структуру родного языка, помогает лучше понять
общечеловеческие способы языкового общения, способствует воспитанию моральных
качеств личности. Развивающее обучение как принцип обучения иностранному языку
формирует личностную активность обучаемого, что в свою очередь обеспечивает сознательное отношение к знаниям, систематичность и настойчивость учебной деятельности,
успешность непрерывного образования.
Процесс обучения иностранному языку в вузе заключается в том, чтобы будущий специалист овладел не только лингвострановедческими и профессиональными знаниями, но
и был приобщен к миру духовных ценностей, к мировой культуре. Сегодня главной движущей силой выступает сам человек, его интеллект, мировоззрение, образованность, моральные и нравственные установки. « Главные проблемы человечества будут решаться не
в экономической или политической сфере, а в сфере культуры», – пишет К. Колин
Таким образом, развивающее обучение на занятиях по иностранному языку направлено на повышение уровня межкультурной коммуникации обучаемого, расширение кругозора будущего специалиста, формирование мировоззрения обучаемого, обеспечение
преемственности в формировании речевых умений и навыков. В процессе обучения ведется целенаправленная работа по формированию мыслительных способностей и познавательных потребностей студентов.
Важное значение при развивающем обучении имеет организация и отбор учебного материала. Задания по иностранному языку необходимо приблизить к потребностям
общения в социокультурной и профессиональной сферах. Каждая новая тема, новое
задание базируются на уже пройденном материале, обеспечивая расширение лексико
– грамматических знаний и тем самым способствуя совершенствованию речевых умений и навыков. Задания по теме должны быть сформулированны так, чтобы они вызывали активный мыслительный процесс: сравнение, обобщение, анализ, т.е. развивали
критическое мышление. На основе критического мышления студент формулирует свое
видение проблемы, аргументирует свою позицию. Тексты и образцы диалогической речи
должны быть аутентичны.
Обучение иностранному языку в неязыковом вузе предполагает широкое знакомство
студентов с культурной страны изучаемого языка, т.е. с лингвокультурой. Под лингвокультурой понимается объем знаний по страноведению и овладение коммуникативной
компетенцией. Приобщаясь к другой культуре, изучающий иностранный язык остается
носителем своей культуры.
При этом его фоновые знания обогащаются, расширяются. Данное понятие является
частью восприятия мира. Фоновые знания включают в себя ключевые слова по проблеме, которые систематизированы так, чтобы студенты могли свободно ориентироваться в
ней. Необходимым компонентом в данном случае является информация по проблеме, что
содержит сведения и факты, даты и цифры.
В определенной мере обучаемый, как личность становится носителем мировой культуры. Ведущим видом речевой деятельности является устная речь. На данном этапе происходит активизация лексико – грамматического материала, необходимого для социокультурных сфер общения с носителем другой культуры и языка. Через фразеологизмы и
пословицы, которые живут в языке и несут в себе от печатки культуры, истории, образы
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жизни и мысли происходит знакомство с менталитетом народа страны изучаемого языка,
что является так же одним из направлений развивающего обучения. На занятиях по иностранному языку развивающее обучение реализуется и через ролевые игры, и через поиск
информации в интернете и т.д. Если обучение ведет к развитию мыслительных, творческих способностей, то его можно считать развивающим обучением, т.е. такое обучение,
при котором специальными средствами ведется целенаправленная работа по формированию мыслительных способностей и познавательных потребностей студентов в процессе
обучения. Однако невозможно обучить студентов мышлению, его общим приемам. Оно
должно развиваться в самом процессе усвоения и применения знаний и действий.
Принцип развивающего обучения стал особенно актуальным в последнее время в
связи с ростом объема научных знаний. Студенты не в силах запомнить всю необходимую информацию. Очень важно научить студентов способам самостоятельной работы,
с тем, чтобы в дальнейшем приобретать новые знания, умения, навыки. Таким образом,
задача научить учиться предполагает развитие умений самостоятельно мыслить, творчески применять полученные знания в практической деятельности.
Развивающее обучение предполагает использование проблемного типа обучения
и его основных приемов, таких как проблемная беседа, постановка проблемных задач,
проблемное изложение, создание проблемной ситуации. Проблемное обучение представляет собой использование в учебном процессе такой вид деятельности как поиск.
Это в значительной степени повышает мотивацию изучения иностранного языка.
Опыт работы показывает, что мотивация, интерес, потребность в познании – необходимые условия учебной деятельности, основа, на которой возникают, закрепляются и развиваются знания, навыки и практический опыт студентов. Представляется важным применение в процессе обучения иностранному язык различных приемов проблемного типа
обучения. На занятиях используются специально организуемые проблемные ситуации.
Основой использования проблемных задач является различение репродуктивных т.е.
шаблонных и продуктивных творческих компонентов мыслительной деятельности. Если
первые вооружают студентов конкретными знаниями, умениями и навыками, то вторые
позволяют гибко применять их при решении новых задач. Для успешного протекания
мышления продуктивного типа, необходим прочный фундамент – наличие тех знаний
и умений, которые человек может творчески использовать при возникновении интеллектуальных затруднений, т.е. при столкновении с заданиями проблемного характера.
Соотношение репродуктивных и продуктивных компонентов в процессе обучения различно и характеризуется диалектичностью. Следует отметить, что если на начальных
этапах обучения доля продуктивных заданий должна быть достаточно велика, то на последующих этапах на первый план должны выступать задачи продуктивного характера,
предполагающие раскрытие возможностей самостоятельного, творческого применения
накопленных мыслительных средств в ходе решения специально подобранных и выстроенных в систему учебных задач.
Широкое использование на занятиях по иностранному языку проблемных речевых
ситуаций способствует развитию речемыслительной деятельности студентов. Являясь
одним из видов проблемных задач, они побуждают к речевым действиям, провоцируют
продуктивную, творческую речь. Это обуславливается тем, что в проблемных речевых
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ситуациях неизвестны либо предмет действия, либо способ действия. Более сложные
проблемные речевые ситуации могут создаваться при помощи тезисов для дискуссий.
При развивающем обучении значение имеет использование такого приема как проблемное изложение материала. Формой реализации этого приема является сочетание
проблемной беседы с решением проблемных задач.
По мере продвижения в изучении учебного предмета все большее место занимают задачи, предполагающие активную мыслительную деятельность студентов. Самостоятельная постановка новых целей, ориентировка в условиях их достижения и выбор
оптимальных средств и способов решения являются теми звеньями интеллектуальной
деятельности, которые придают ей продуктивный, творческий характер. Из имеющегося
опыта следует, что в арсенале преподавателя иностранного языка имеется выбор учебных задач, которые содержат элементы проблемности и требуют повышенной интеллектуальной активности студентов.
Как правило, задание может быть выполнено, если известны цель, которую следует
достичь, предмет действия, которым следует манипулировать, и, наконец, способ действия – как следует ее решать.
Необходимо отметить, что развивающее обучение, стимулирующее умственную и
речевую активность, формирующее механизмы мышления обучаемых и способствующее достижению развивающих целей, должно использовать с учетом уровня обученности студентов и полученных ими знаний. Нецелесообразно скажем предлагать студентам
рассказать о своих планах на будущее, если они не знают правил образования и употребления будущих времен изучаемого языка.
Использование на занятиях по иностранному языку развивающего обучения позволяет повысить речевую активность обучаемых, придавая занятиям большую коммуникативную направленность, развить умения самостоятельно мыслить и творчески применять полученные знания в практической деятельности, активизировать познавательную
деятельность студентов, развить у студентов инициативную речь на иностранном языке,
придать ей более творческую направленность.
Из всего вышеизложенного можно утверждать, что развивающее обучение в аспекте обучения иностранному языку формирует гармонически развитую творческую личность, способную логически мыслить, находить решения в различных проблемных
ситуациях, способную систематизировать и накапливать знания, способную к высокому самоанализу, саморазвитию и самокоррекции. Развивающее обучение способствует
формированию и развитию умений и навыков иноязычной коммуникации, расширяет
мировоззрение студентов, углубляет знания о структуре языка, стимулирует развитие и
самосовершенствование обучаемых.
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СЕМАСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ
КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

У статті розглядається сутність семасіологічного підходу у дослідженні культури
професійного мовлення як чинника смислового порозуміння майбутніх фахівців економічного профілю у процесі професійного спілкування.
Ключові слова: семасіологічний підхід, мова і культура, комунікація, породження і
сприйняття мовлення.
В статье рассматривается сущность семасиологического подхода к изучению культуры профессиональной речи как фактора достижения смыслового понимания будущих
специалистов экономического профиля в процессе профессиональной коммуникации.
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The article deals with the problem of semasiological approach to the study of professional
speech culture as the factor of achieving sense comprehension by the future specialists in
Economics in the process of professional communication.
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Становлення людини, розвиток її світогляду відбувається не лише у контексті культури діяльності, а й культури думки та мови. Як зазначав О.Потебня, «мовна індивідуальність виділяє людину як особистість і чим яскравіша ця особистість, тим повніше вона
відображає мовні якості суспільства» [1: 98]. Людина проявляє себе в мові у всіх сферах
свого життя – психологічного, соціального, індивідуального, навчального, професійного
та ін., а мова відповідно впливає на її свідомість і культуру, акумулюючи в собі людський
досвід. Чим вищий рівень розвитку людини, чим вищий рівень її загальної культури, тим
розвиненішою є її мова, тим вищий рівень культури мовлення, який є основою самореалізації, інтелектуально-духовного і фахового зростання.
Сьогодні, в умовах впровадження інформаційних технологій у всі сфери економіки
країни, вибухового росту інформації, використання всесвітньої мережі Інтернет для сучасного фахівця, зокрема економічного профілю, необхідним є уміння ретельно здійснювати інформаційний відбір з погляду не лише фахового вдосконалення, а й особистісного
становлення. Успіх цього селекційного процесу, у свою чергу, залежить від сформованої
здатності особи до розуміння і трансляції сутнісного смислу інформації як тексту культури, тобто системи знаків і символів. Очевидність цієї тези переконливо доведена історією функціонування комунікації в освоєнні категоріальної матриці культури як способу
самореалізації особистості. Сказаним зумовлена перспектива дослідження можливостей
удосконалення в контексті психолінгвістичної проблематики існування мови «в людині»
і людини «в мові». Зокрема, метою цієї статті постане визначення змісту семасіологічного підходу як чинника ефективного порозуміння фахівців економічного профілю у
процесі професійного спілкування.
Cутність людини нерозривно пов’язана із сутністю мови. Згідно з твердженням В.
фон Гумбольдта: мова – «не лише зовнішній засіб спілкування людей у суспільстві, а й
закладена в природі самих людей і необхідна для розвитку їх духовних сил і формування
світогляду… Мова є одним із тих явищ, які стимулюють загальнолюдську духовну силу
до постійної діяльності» [2: 168]. Оскільки мова – це жива діяльність людського духу,
вона є єдиною енергією народу, яка лежить в основі усіх видів людської діяльності і
є тією силою, яка робить людину людиною, стверджував В. фон Гумбольдт [2: 68 ]. У
концепції В.фон Гумбольдта мова є невіддільною від культури. Вона пов’язана з духовним розвитком людства і відображає розвиток культури кожного народу. Саме у мові
відбуваються процеси інтерпретації людиною світу. Слово є не просто відображенням
предмета, а його осмисленням, стверджував німецький мислитель.
Cьогодні успішність вирішення професійних проблем майбутніми економістами в
умовах сутнісної (ментальної) розмежованості членів професійної спільноти, залежить,
передусім, від їх здатності порозумітися з іншими членами професійної спільноти. Ефективність такого порозуміння може забезпечити, по-перше, особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця економічного профілю, оскільки особистість є доцентровою
силою людського «Я», силою возз’єднання, інтеграції і гармонії. По-друге, чинником
такого порозуміння є вербально-смисловий, який передбачає вибір фахівцем адекватних
ситуативним умовам комунікації лексичних одиниць та їх ціннісне осмислення.
Семасіологічний (від грец. semasla – значення, смисл і logos – слово, вчення) підхід
до розгляду мовних явищ висвітлюється у працях багатьох учених починаючи з ХІХ ст.
479

(І. Бодуэн де Куртене, В. Виноградов, М. Покровський, Ч.Пірс, Ф. де Соссюр, Ф. Фортунатов та ін.) і передбачає вивчення лексико-семантичного рівня мови у напрямку від
слова до його смислового значення. Як зазначає О. Селіванова «…семасіологія висуває
на перший план адресата, який сприймає мовну форму та співвідносить її з позамовним
змістом» [3: 429].
Мовленнєва комунікація (у тому числі й професійна) здійснюється завдяки процесам
породження, сприйняття та розуміння мовлення учасниками спілкування. Результатом
процесу породження мовлення є створення студентами висловлювань (текстів), результатом процесу сприйняття та розуміння – їх адекватна інтерпретація партнером комунікації. Але комунікація не завжди завершується розумінням – адресант не завжди може
донести зміст свого повідомлення до адресата, який, у свою чергу, не може адекватно
інтерпретувати отриману смислову інформацію. У зв’язку з цим, семіосоціопсихологічна парадигма (ССП) (Т. Дрідзе) розглядає комунікацію з одного боку як універсальний
соціокультурний механізм, зорієнтований на взаємодію соціальних суб’єктів, на відтворення і динаміку соціокультурних норм і зразків цієї взаємодії [4: 12], з іншого боку,
як обмін діями породження та інтерпретації текстів, тобто як текстову діяльність, у результаті якої з’ясовується, здатні чи нездатні люди зрозуміти одне одного [4: 42]. Текст
у ССП розглядається як ієрархічно організована структура комунікативно-пізнавальних
програм, яка об’єднана спільною комунікативною інтенцією партнерів спілкування [4:
72], а текстова діяльність як «механізм соціокультурної комунікації». У тексті основна
увага зосереджується не на тому «про що?», «що?» і «як?», а на тому «чому?», «заради
чого?» цей текст створюється.
Як зазначає російський психолог Т. Дрідзе, непорозуміння у процесі комунікації виникають тому, що не завжди спрацьовує механізм смислового контакту, який здатний
забезпечити результативну взаємодію, тобто відбувається псевдокомунікація, під час
якої не співпадають «фокуси» інтерпретації текстів, один з яких породжується, а інший
інтерпретується суб’єктами комунікативної взаємодії [4: 42]. Смисловий контакт можливий лише під час співпадання «смислових фокусів» обох текстів, коли відбувається адекватне тлумачення комунікативних замислів партнерами комунікативної взаємодії, коли
виникає «ефект діалогу», взаємна ситуаційна ідентифікація партнерів комунікації. Під
час псевдокомунікації взаємодія партнерів має поверхневий характер, що призводить до
взаємного непорозуміння, оскільки не відбувається обмін інформацією.
Ось чому, на сучасному етапі розвитку лінгвістики спостерігається тенденція виведення цієї дисципліни на філософсько-культурологічний і психологічний рівні, що
спонукає до розширення фахового лексикону (зокрема фахівців економічного профілю)
завдяки введенню у нього не лише термінів, а й професіоналізмів і жаргонізмів, адекватних конкретній ситуації професійного спілкування на підставі лексиконо-аналітичного
осмислення факту, події, явища і розвитку лінгвосеміотичного смаку студента.
У процесі реалізації професійної мовленнєвої діяльності фахівець використовує слова, які уже знаходяться в його лексиконі, стосовно до інших, нових об’єктів. Відбувається процес «актуального найменування» (Т. Ушакова), тобто серед багатьох слів мовець
вибирає у своєму лексиконі саме те слово, яке буде адекватним для вираження його інтенції. Процес актуального найменування складається з двох компонентів: ментального
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(психологічний зміст, що виникає у результаті певних операцій) та індивідуального лексикону людини [5: 22].
Отже, диференціально-семантичні ознаки елементів лексикону професійного мовлення фахівця виражають його емоційно-ціннісне ставлення і є посередниками між світом і мовою. Смислове наповнення мовної картини світу студента, символічні моделі
природних і соціальних об’єктів, норми і цінності мають прямий зв’язок зі структурами
психіки і беруть початок в глибинах соціального життя, в практичній та професійній діяльності людей.
Реалізація повноти мовлення починається з символічної інтерпретації. Адже мовлення існує тільки там, де є дво- або тримірна семантична структура взаємовідношення
значення та його матеріального носія (знака). «Знак – матеріальний, чуттєво сприйманий
предмет, який виступає в процесі пізнання і спілкування в ролі замінника (представника)
іншого предмета і використовується для одержання, зберігання, перетворення і передачі
інформації» [6: 169]. Знак вказує на конкретне значення, яке позначається чи виражається за його допомогою.
З позицій семіотичного підходу, мова – це система знаків індивідуальної, колективної і
мікрокосмічної енграфії, що складає зміст людської свідомості і позасвідомого. Як знакова
система мова постійно розвивається, удосконалюється, тобто має динамічний характер.
Розглядаючи психічну природу знака, який пов’язує не річ і її назву, а поняття й акустичний образ, Ф. де Сосюр вважав слово найповнішим утіленням сутності мовного знака
[7: 66]. Слово – це єдність двох відмінних комбінаторних середовищ (на рівні фонетики і
на рівні семантики), що свідчить про нерозривний зв’язок його форми. Крім значення, слово має смисл. Значення і смисл – не одне й теж [8: 154]. Значення слова – це відображення
об’єктивної дійсності, це те, що виражається за допомогою знака. Смисл слова виникає в
процесі індивідуальної мовленнєвої діяльності, в певний момент, у відповідних умовах
спілкування. Як зазначає Л. Виготський, значення – це нерухомий, незмінний пункт, стійкий при всіх змінах смислу слова в різному контексті. Якщо з лексикону взяти окреме
слово, воно має лише значення. Але це значення є не більш як потенція, що реалізовується
в живому мовленні, є тільки каменем у будові смислу. Смисл слова – це сукупність усіх
психологічних чинників, що виникають у нашій свідомості завдяки слову [9: 322 – 323].
У сучасному мовознавстві смисл слова розуміють як індивідуальне значення слова,
виділене з об’єктивної системи його зв’язків у мовленні окремої людини, значення – як
систему зв’язків, що стоять за словом і відбивають загальний людський досвід. Причому,
значення слова може залишатися незмінним, а смисл слова завжди передбачає незавершеність і залежить від контексту, ситуації спілкування, енергетики. Таким чином, слово – це
не лише двостороння одиниця, єдність двох відмінних комбінаторних середовищ (на рівні
фонетики і на рівні семантики). Йому притаманні всі символічні функції. Саме тому кожне
слово, яке вимовляє людина, містить у собі і передає певну енергетику, наповнюється відповідними смислами, оволодіваючи енергіями пізнаваного світу і того, хто пізнає.
Мовленнєва діяльність зумовлена міжособистісною мотивацією спілкування, отже її
смисл визначається кінцевою метою означеного процесу – творення особистісних цінностей суб’єкта мовлення для взаємообміну в культурному середовищі. Значення слова у цьому
ціннісно-смисловому взаємообміні залежить не лише від місця слова в лексико-семантичній
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парадигмі, тобто від його парадигматичних відношень на основі спільності або протилежності значень слів, але й від можливостей слова поєднуватися з іншими словами,
тобто від його синтагматичних відношень. Парадигматичні відношення визначають семантичну різницю між змістом лексичних одиниць. Синтагматичні лексичні зв’язки слів
виступають основним засобом вираження їх внутрішнього смислового розмежування.
Отже, смисл слова в мовленні залежить від ціннісної позиції суб’єкта мовлення, від
рівня його духовного і культурного розвитку. Таким чином, смислова організація висловлювання, яке продукується чи сприймається від його загального смислу до міжпонятійних зв’язків, є результатом процесу осмислення. Його чинником постає механізм
випереджувального відображення мовної одиниці у вигляді ймовірного прогнозування
(рецептивного) і її синтетичного продукування (усного і письмового). Випереджувальне
моделювання слів (як у свідомості, так і на рівні позасвідомого) ґрунтується на тому, що
всі слова, які зберігаються в індивідуальному лексиконі людини парадигматично та синтагматично пов’язані між собою. Якщо людина вимовляє певне слово, то вона ніби бере
«зобов’язання» щодо висловлювання інших слів. Таким чином, поява усіх нових слів
зумовлена уже в момент висловлювання людиною кожного попереднього слова у силу
так званих особистісних смислових зобов’язань. Вони виникають на підставі того, що
вербальні означення об’єктів і явищ навколишнього світу (зокрема енграм їх архетипів)
набувають певного «забарвлення» для окремої людини у процесі пізнання, тобто несуть
у собі її конкретний особистісний смисл [10: 168].
Поняття «особистісного смислу» упродовж довгого періоду часу було єдиним,
яке використовувалося у наукових публікаціях для опису смислової реальності як в її
об’єктивних, так і в суб’єктивних аспектах. Д. Леонтьєв розширив таке традиційне бачення смислу, проаналізувавши функціонування шести смислових структур смислової
сфери особистості, їх взаємозв’язки та взаємопереходи у процесах смислоутворення та
закономірності структурної організації [10]. Виокремлення суб’єктом основних смислових орієнтирів, які стають смислоутворювальною основою його життєдіяльності, здійснюється у результаті індивідуально-неповторних актів смислоутворення як результат
взаємодії з навколишнім світом.
До психологічних механізмів словесного смислоутворення згідно з теорією Д. Леонтьєва відносять наступні: «замикання» вербальних значень пізнавальної предметності, індукцію смислу, ідентифікацію, інсайт, зіткнення смислів, визначення смислу
[10: 133 – 138].
Сутність так званого замикання полягає у з’ясуванні життєвої важливості пропонованого семантичного ряду предметності для суб’єкта. Смислова індукція цього
семантичного ряду полягає в присвоєнні-узагальненні відповідного умозаключення
(архетипу предметності). Смислова ідентифікація людини з семантичним узагальненням предметності означає сутність співбуття з ним. Інсайт або просвітлення передбачає раптове виявлення смислу рефлексованого семантичного ряду предметності
та його суб’єктивну вербалізацію. Зіткнення вербалізованих смислів відбувається при
зустрічі суб’єктивного смислу предметності людини з іншими смисловими світами.
Результатом такої взаємодії смислових світів може бути перебудова або збагачення
суб’єктивного смислового світу предметності.
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Остаточна вербалізація сутнісного смислу передбачає адекватне лексиконоаналітичне осмислення предметності на основі набутого лінгвосеміотичного смаку,
який є свідченням здатності суб’єкта означувати (символізувати) мовні одиниці та поєднувати їх у тексті.
З позиції семасіології слово аналізується на основі його парадигматичних відношень
і синтагматичних зв’язків та співвідноситься зі своїм денотатом – об’єктом позамовної дійсності. Схема даного процесу відтворена у семантичному трикутнику Г. Фреге
(рис.1.), вершинами якого є: знак (form), денотат (Bedeutung) і концепт (Sinn) під яким
розуміють з одного боку інформацію, що несе знак, а з іншого – знання про позначуване
цим знаком [11: 190].
Рис. 1. Cемантичний трикутник Г. Фреге

У цьому трикутнику демонструється залежність знака як від об’єктивно існуючої
реальності (денотат – предмет, уявлення, подія тобто те, що інтерпретують), так і від
суб’єктивних уявлень про цю реальність (концепт – десигнат, суб’єктивний смисл, те,
що розуміє і уявляє суб’єкт). Тобто, знак, який втілює сутність означення вказує на значення через смисл, що є рухливішим ніж значення і знаходиться в основі неоднакового
тлумачення різними людьми одного й того самого тексту.
Будь-яке висловлювання будується людиною відповідно до свого власного «Я», однак
не завжди з адекватним розумінням його повноти (самопізнання). Студенти переносять
у своє мовлення семантичні мисленнєві категорії, за допомогою яких вони самовизначається і орієнтуються в реальній дійсності. Орієнтація майбутнього фахівця на своє «Я»
(бажання, особистісні смисли, оцінки, ставлення), його самовизначення виражається в
різноманітних семантичних відтінках, компонентах значення (смислах) мовних одиниць
в конкретній ситуації мовлення. Таким чином, смислове наповнення мовної картини
світу майбутніх фахівців економічного профілю, символічні об’єкти, норми і культурні
цінності мають прямий зв’язок зі структурами психіки (як душевного простору) і беруть
початок в глибинах духовної сутності, що визначає зміст практичної та професійної діяльності. Саме з моделюванням фахового лексикону здійснюється й моделювання самого фахівця як особистості, а також і його партнера комунікації на основі ідентифікації.
Отже, сьогодні в умовах єдиного інформаційного простору порозуміння у процесі комунікативної взаємодії між індивідуальностями фахівців можливо лише за умови осягнення ними цілі висловлювання, тобто пошуку смислу та ідентифікації мовних одиниць
їх професійного мовлення на основі лексиконо-аналітичного мислення та лінгвосеміотичного смаку.
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DEVELOPING SENSORY AWARENESS THROUGH CREATIVE WRITING
“Creativity is … seeing something that doesn’t exist already.
You need to find out how you can bring it into being.”
Michelle Shеa
У статті обґрунтовано важливість удосконалення палітри сенсорності у процесі
навчання креативного письма.
Ключові слова: креативність, сенсорність, усвідомлення.
В статье обоснована важность совершенствования палитры сенсорности в процессе обучения креативному письму.
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This paper advocates for the importance of sensory awareness in the teaching of creative
writing to third year university students.
Key words: English, creativity, sensory data, awareness.
Human ethical standards and values get impressed upon our emotional grid system very
early in life. Sometimes the way we think and talk about emotions is different, without our
knowing it, from the way we feel about them deep inside ourselves. If we survey our personal
histories and discover what of these childhood emotions are and where they come from, we’ll
find they have a tremendous power in our everyday lives[2: 167]. We live in the world where
emotions play as large a part as reason, where the two are not easily separated. Creativity is a
mental faculty of forming images or concepts of objects or situations not existent or not directly
experienced [1: 15]. Various assumptions about human nature are inherent in the concept of
creative writing. One could say that it is a soul craft. It sheds light on an individual’s mind set.
It is always about finding a new way, a new concept, a new palette in common things.
Writing skills are based on various students’ displayed abilities to observe, to discover, to
think. The course “In search of Personality” aims to involve students directly into the process
of inquiry, so they could respond thoughtfully to the intellectual demands on the pathway to
their true selves.
What we often call Reason Blake said, “is not the understanding at all, but is merely derived from the experience of our five senses, derived from our bodies” [3: 126]. When we write,
we not only speak our minds, but also discover the indwelling strength of our sensory spectrum.
Writing is a process of coming into consciousness of our senses and feelings. Individuals transform thought into language that can be seen or heard. “Sensory language in writing is the most
important because that’s how people understand what’s going on around them – what you see,
hear and touch” Deborah Behler[3: 130]. Perl claims, “Everything is grounded in awareness”[2:
292]. The act of writing is a way to increase our awareness to a particular subject, yourself, and
our values. Description gives sensory information. Imagery helps the reader see, hear, smell,
taste, or touch something in his or her mind. One of the basic techniques for observing is using
sensory detail. Poems touch students’ hearts and heads appealing to both senses and intellect.
Poets create pictures in the mind by using words that make you see, hear, smell and even taste.
The poems’ “mystic sense” is in the cues reaching our senses and the associations we attach to
them. Poetry has become the common language through which individuals share their sense
of beauty. Sensitivity to beauty is also known as aesthetics. Poetry teaches students to observe
nature in all forms – large and small, lasting and transient: a reflected sunbeam, the flight of a
butterfly, a tree bending before the wind, a perfect white lily, a carpet of daffodils, the pattern
of stars in the night sky, a lavish sunset, a gentle touch of the wind, whispering the fairy-tale
to lull the birds etc. Students’ efforts show in greater enjoyment of poetry and increased competence composing it have been displayed in the first issue of our anthology “Poetry: Powerful
beauty”. Their love to poetry and music has also produced the festival “Loud and Proud”. It is
fair to say that our students not only perform their own lyrics put to music but also really assert
their freedom of self-expression and their civic position. The result is a sense of openness that
enhances the intensity of the feelings expressed.
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Creative writing is always, in some way, an exploration of our sensory data and an act of faith
in telling others about it. It is generally accepted that we all differ in term of sensory capability. Each
student has a unique way of seeing, hearing, touching and tasting. This power is in every one, and so
is the need to express it. This sense of strength can connect individuals to a sense of Universal creativity. If they are going to write they must be aware of this richness in them and come to believe in
it. Behind the words and sentences there is this deep moving thing – the sensory awareness. Whether
students are writing a letter, a fairy-tale, their dreams, poems, it is very important for them to be
aware persons. An aware person is all there and fully aware. The body is not doing one thing, while
the mind focuses on something else [2: 275]. Our discussion about it touched my students deeply.
Each student has his / her own view of what an aware person is. I am encouraged and inspired by
various students’ input on this subject. The excerpts of some of them follow:
This person:
 doesn’t wear rose colored glasses to avoid the hard facts of life;
 doesn’t use angry words while smiling;
 doesn’t frown when the situation calls for laughter.
 Doesn’t fear of a letting go of what has been familiar.
An aware person cannot help but be inspired as he / she views nature in all its beauty and
always has something beautiful in sight. An aware person watches a sunrise at least ones a year.
An aware person can stand by the lake, feel the wind and experience a sense of awe. An aware
person can look at the sunset and say: “Wow!”. An aware person doesn’t take good health for
grant it. An aware person knows an inner world of feelings, senses and fantasies and is not
afraid or ashamed by them. An aware person loves her real nature.
We hear fairy tales from trees 		
To hear all of these is very easy
The howl of wind, the songs of night,
But only one in hundred is actually stops
Admire the rain and the sun so bright
To listen to the music of the rain drops
The thunder storms and gentle breezes.
The rest of us seems too busy.
								
Kurillo Iva
The program excites students to the broad study of creative writing in all its concerns.
Among the writing options are personal reflections, observational reports, narrative descriptions, stories, literary interpretations culminating in the submission of creative dramatics. It
demands an intensive involvement of our physical senses and feelings. Sensory data is a way
that enables us to make sense of our world.
Individual sense of worth can flourish only in the atmosphere of freedom. “Writing is a
form of personal freedom. It frees us from the mass identity we see in the making all around
us.” Don Pelillo [3: 113].
Creative construction needs a sense of freedom. Journal keeping is an inseparable part of
writing rituals. Freedom is the core of it. It gives our students a new angle of vision for their
opportunities. They are willing to expand the size of their perceptional windows with its help.
It should be kept alive. When they describe what they observe about people, places or things,
they actually “see” them more clearly. Within the framework of their journals they explore the
interplay of physical and supernatural senses in their world. This experience brings new sensitivity to creative writing classes.
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Gradually by writing they will learn more and more to be free, to say all they think and feel.
So they can change what they want and strengthen what they want to strengthen.Individuals,
who gain it, begin to like it because it has set them thinking. The more they use it, the more they
have it. This is what students wrote about it. Here are some excerpts:
– Freedom is flight,
– Freedom is might.
– Freedom is harmony of my soul.
– Freedom symbolizes the growth of my personality.
– Freedom is an opportunity to get inspiration from everything without pressure from anybody.
– Freedom is a thing we learn to get,
– A wish of which allows not to stop.
– Freedom is a brick in the wall between present and future.
– Freedom is a gulp of the fresh wind in any area of your life, which can absolutely change
your habits in a positive way.
– Freedom is a fresh breath of a coming spring. It gives a splendid gift to my soul, incredible feeling.
– Freedom is when you feel your wings and nobody tries to cut them. When you have your
special creativeway of thinking and nobody judges you for that.
– A sense of freedom is like two wings behind me.
You can imagine, create free, have your own opinions, and an opportunity for discovery
new areas for learning new things.
– Freedom is a breath of fresh air. It fills your lungs, your heart, your brain, and, then your
limbs, every millimeter of your body, and of your beings.
Freedom is the feeling of fear and happiness in the same time. It makes you free and holds
you very fast. You feel strength, you feel power over the whole world. But you are slaves in
the hands of freedom.
– Crazy things, strange combinings,
Many different mistakes,
Ever stopping, always laughing,
All these things can freedom make!
– Freedom, it is not a smoking girl
It is a smiling girl,
Dancing girl,
Decent girl.
Freedom, it is not a field of weeds;
It is a field of wild flowers;
A picture with bright colors;
A castle with high towers.
We have lost our freedom, like we have lost our soul. 21 grams of soul-less freedom. We
sell our freedom to a strange marshrutka driver for 2 hryvnas when we can peacefully walk
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somewhere or at least ride a bicycle.Even if you set a bid on e-bay or somewhere else, or when
we take a look in the mirrors, we will see slaves of today’s societies. Hello, zombie-machine,
what is your zombie-task for today? Yes, we chose our job, because we are so independent.
Later on, we exchange crusty money for our free time. We can do something better with them
– such as build a little airplane or write a word. Later on, when we feel the emptiness in our
pockets (forgetting about the emptiness in our brains) we try to get more and more of those
crusty things. I forgot to mention that some of them can even jingle, asking us to be a slave of
the working system.
We have a right to think what we want to think, it is our number one freedom. Do our
thoughts really belong to us? We deafen our heartbeats with pop music and popcorn films. We
think like the main figures of bestsellers. We buy what is advertised on the big juicy posters.
Chekhov said that we need to squeeze the slaves from ourselves, drop by drop.
Just question yourself – what is left when our fake freedom goes away with our real slavery?
Human Rights is the name that vast majority of the world’s people give to a persistent
yearning [2: 125]. The French pilot and writer Antoine de Saint Exupery called our planet
“the Earth of people”. Response to the suffering individuals is essentially spiritual throughout
the world. To exist as a human being one’s life must contain social activities. The actions of
Amnesty International in the defense of the political prisoners have broken a new ground for
our students participation.
Creative writing rifes with social implications. It is an attribute of moral principles.
Throughout the course, students use the language in various social situations. Their persuasive
and public-spirited letters are premised on compassion and concern to the other unknown. The
sense of concern, fairness, solidarity and belonging among our students could be a powerful
affirmation of their civic identity. By fusing English language with the language of Human
Rights, the Individuals can ensure their public accountability and a sense of publicity. It opens
their eyes to many things they might overlook before.
Sensory awareness takes individuals deeper into their sense of self and self-concept. It is
like light flowing through the prism. It may pave the way for more complex and deep treatment
of the subject. Creative writing is affected by our sensory capability. It is generally recognized
as a tool to help individuals realize more fully their sensory potential and enrich their understanding of life. Each individual must work out for himself the approach that comports best
with his development. Not every student can or should be a writer; still, the sensory language
to which we expose our students can touch their entire lives.
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INTERPRETATION OF SILENCE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM:
PRAGMATIC PERSPECTIVE
Стаття розкриває зміст поняття тиші як стратегії непрямої комунікації у вивченні іноземної мови. Метою даного наукового дослідження є розгляд імплікатур, що характеризують тишу як аспект комунікативної поведінки трьох фокус-груп латвійських
студентів у процесі вивчення англійської мови. Ймовірно, тиша може бути інтерпретована в якості інструменту непрямої комунікації на уроках іноземної мови. Метод містить етнографічне дослідження, що ґрунтується на довгострокових спостереженнях
за учнями та анкетуванні цільової групи. На підставі вивчення комунікативної поведінки
осіб, які вивчають англійську мову, встановлено, що студенти латвійського походження піддаються впливу когнітивних, педагогічних і прагмасоціальних факторів. Стаття
також доводить відсутність обов’язкового впливу лінгвістичних факторів на комунікативну стратегію осіб, які вивчають іноземну мову. Автори приходять до висновку, що
настання тиші в класі іноземної мови залежить від ряду факторів, що розрізняються
залежно від фокус-групи.
Ключові слова: тиша, комунікативна поведінка, теорія «збереження обличчя», культури низького і високого контексту.
Статья раскрывает содержание понятия тишины как стратегии косвенной коммуникации в изучении иностранного языка. Лингвисты утверждают, что наступление
тишины в классе иностранного языка может определяться несколькими категориями
факторов. Однако на данный момент не проводились фундаментальные исследования
по анализированию тишины в классе среди изучающих английский язык студентов латвийского происхождения. Целью данного научного исследования является рассмотрение
импликатур, характеризующих тишину как аспект коммуникативного поведения трех
фокус-групп латвийских студентов в процессе изучения английского языка. По всей вероятности, тишина может быть интерпретирована в качестве инструмента косвенной
коммуникации на уроках иностранного языка. Метод включает в себя этнографическое
исследование на основе долгосрочных наблюдений за обучающимися и анкетирования
целевой группы. На основании изучения коммуникативного поведения изучающих английский язык установлено, что студенты латвийского происхождения поддаются
влиянию когнитивных, педагогических и прагмасоциальных факторов. Статья также
доказывает отсутствие обязательного влияния лингвистических факторов на коммуникативную стратегию изучающих иностранный язык. Тем не менее, студенты выстраивают стратегию коммуникативного поведения на уроке, принимая во внимание
просодию. Авторы приходят к выводу, что наступление тишины в классе иностранного
языка зависит от ряда факторов, различающихся в зависимости от фокус-группы.
Ключевые слова: тишина, коммуникативное поведение, теория «сохранения лица»,
культуры низкого и высокого контекста.
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Silence is a strategy of indirect communication in the FL classroom. Linguists state that
the development of silence in the FL classroom might be determined by several categories
of factors. However, there is little research on the development of silence among the English
language learners of Latvian origin. An investigation was undertaken to explore the implicatures underlying silence as the aspect of the communication behaviour of three focus groups
of Latvian students during the process of the English language acquisition. It seems likely that
silence can be interpreted as an instrument of indirect communication in the FL classroom. The
method involved the multi-case ethnographic study based on the long-term classroom observations as well as the analysis of the questionnaire spread among the research population. This
study has found that foreign language learners of Latvian origin are influenced by cognitive,
pedagogical and pragma-social factors. The second major finding was that linguistic factors
do not necessarily determine the foreign language learners’ communication strategy. However,
prosody is taken into account when students construct their strategy of the classroom communication behaviour. The research has resulted in a conclusion that the development of silence in
the FL classroom depends on numerous factors that vary in each of the focus groups.
Key words: silence, communication behaviour, Face theory, Low vs High cultures
Introduction
The paper examines the phenomenon of silence as one of the manifestations of the foreign
language classroom (FLC) communication behaviour of Latvian origin language learners. The
study is based on a lengthy observation about Latvian learners in the English language classrooms and it tests the theories put forward by many foreign language acquisition researchers
who state that silence in FLC is the result of the non-native students’ lacking communicative
competence.
By displaying s research interest in this case, the study explores selected aspects of silence
in FLC and offers some analysis of the interpretation of silence as a strategy of indirect communication. The study has been based on investigating the communication behaviour of three
groups of learners who do their academic studies at the University of Latvia, in Riga Technical
College and in Riga Vocational Secondary School.
The research has set its goal: to investigate how the students construct their identities by
negotiating silence in FLC and why silence can be interpreted as an instrument of indirect communication in FLC.
The study has posed the following research questions:
1. How do the foreign language learners construct their identities through negotiating silence in foreign language classrooms?
2. Why can silence be associated with the classroom communication behaviour of Latvian
students when English is the medium of teaching?
To explore the phenomenon of silent behaviour of Latvian students in foreign language
acquisition classroom, the present study followed the principles of a multi-case ethnographic
study. The research participants were 73 learners respectively. Based on the numerous classroom observations and on the research data obtained from a set of 20 questions addressed in a
questionnaire that was spread among the research population in the first semester of 2012/2013
study year, the study found out that multiple constituents underlie “silence factors” in FLC, and
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the learners’ linguistic difficulties when expressing themselves in English do not necessarily
determine the only factor of the primary importance.
Theoretical Background of Study
Liu [1: 38] states that silence represents the strategy of a certain aspect of communication behaviour and can be examined with consideration of the following categories: a) prior
learning experience or mental readiness to study (cognitive factors), b) teaching styles, active
participation as a course/subject requirement, equal opportunities to speak/perform whilst the
lesson (pedagogical factors), c) motivation, positive attitude and positive learning/teaching environment (affective factors), d) face-work (saving face, positive negative politeness, keeping
silence as a respect paid for others, being a good listener) pragma-cultural factors, e) communicative competence, the target language proficiency, prosody (linguistic factors).
Liu (ibidem) explains further that each of the above-mentioned categories is operated at
three functional levels: a) a facilitative level, b) a debilitating level, c) a neutral level.
The three functional levels are interlinked; thus, for instance, if a learner possesses a high
level of the foreign language proficiency, he/she is interested in the subject, is active in the
classroom and keeping silence could be a representation of a high motivation to find as much as
possible about the subject matter under discussion. It can be interpreted as a respect paid for the
speaker, because to be a good listener might be a representation of exceptionally high cultural
values. Conversely, low language proficiency can result in a poor classroom work, inattentiveness, disinterest into the subject matter and in distracted attention.
Another aspect to be considered when exploring silence as communication behaviour in FLC
is the learners’ identity, i.e. culture-specific characteristics. It is generally known that: a) cultures
differ in their use of context and information to create the meaning [2: 40-67]; b) cultures can be
characterised according to their communication styles that are evident within three dimensions:
time, space and context (ibidem); c) cultures are powerful social constructs [3: 99].
In view of the above-stated, for example, Europeans and Americans ‘regard talk as desirable and use it for referential and social or affective purposes’ [1: 39].
Bruneu (1973) asserts that ‘in Western cultures moments of silence and solitude are becoming rare’ [4: 37]. As regards Eastern cultures, they are ‘characteristically silent- both general
and lengthy interactive silences are common’ (ibidem).
Liu (2002), Hymes (1971) assert that ‘silence has long been associated with the classroom
communication behaviour of students’ [1: 37]. Interpretation of silence differs from culture to
culture. Manifestation of silence not always means the case when a person has nothing to say.
Conversely, the meaning of silence, depending on the social context of communication, might
mean one’s: a) “way of speaking”, b) social, or cultural values, or habits, e.g. the reaction to
outspokenness of a communication partner; c) manifestation of indirectness as a communication
strategy; d) benefiting from listening to others to reach full understanding of what has been stated;
e) respect paid for others due to their seniority or competence; f) self-protection; g) dominance or
power in the social group, e.g. the way of expressing agreement or disagreement.
The above stated might reveal the presupposition that silence as a communication behaviour strategy is ambiguous. The interpretation of its meaning requires the culture-specific
knowledge. For example, Sobkowiak (1997) asserts that, depending on the interlocutor’s
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culture-specific values, silence can be explained through the range of types: a) refraining from
speech, b) absence of sound, c) withholding knowledge, d) failure to communicate, e) obliviation or obscurity [6: 43].
The third aspect in the theoretical implications to interpret silence as a strategy of communication behaviour in FLC pertains to the theory of Face by Brown and Levinson (1987) and to
the theory of High vs Low context cultures by Hall (1992).
Taking into account this theory, silence in FLC might be interpreted as face-saving strategy. According to Brown and Levinson (1987), the central aspect in their theory is ‘the public
self-image that every member of society wants to claim for himself’ [7: 61]. On the one hand,
“Latvian face” encodes the want and need for a positive self-image. On the other hand, “Latvian face” seemingly representing Low context culture (Hall, 1992), might be characterised
as a very individualistic culture where the public self-image plays an exceptionally high role.
One of the key aspects of “ Latvian face” is that it does not necessarily place self in the most
important position, according to Brown and Levinson’s definition of face; but “ Latvian face”
encodes the behaviour to be judged or perceived highly by the community in order represent
the values existing and/or being fully accepted by it.
Considering the above discussion as regards the theoretical implications to interpret silence
as indirect communication behaviour in FLC, the following aspects have to be considered: a)
categories to analyse the reasons for manifestation of silence (Liu); b) culture-specific issues
of the language learners (Sobkowiak); c) the ways of how individuals construct their identities and how they encode their face (Brown and Levinson); d) belonging to a specified context
culture (Hall).
Empirical Part of Study
The questionnaire included 20 closed-ended questions, each of them concentrating on a
factor that could possibly affect the development of silence in the foreign language classroom.
The structure of the questionnaire designed to obtain the data remains consistent and provides
the internal reliability of the investigation. The validity of the research can be proved by a large
number of the language learners participating in sharing of their opinions on the subject-matter
of the present study.
The university students specialise in Business and Modern Languages Programme, and
most of them are proficient at the English language. The college students and vocational secondary school students specialise in Science (Mechatronics and Wood Processing) and their
level of English varies. The learners were informed that their answers would lay a foundation
for the scientific article devoted to the issue of interpretation of silence in the classroom. However, in order to avoid bias the students were not told how exactly the questions corresponded
the categories influencing the development of silence.
Further analysis describes the results of the empirical research in detail.
Cognitive factors:
1) Most of the respondents agreed that their previous language learning experience affects their participation in the classroom discussions. While none of the university students
answered this question negatively, there were 32% of college students aged 19-21 and 17% of
492

the vocational secondary school pupils who stated that their participation is not influenced by
the previous learning experience.
Students having chosen modern languages as their speciality most likely have a positive
language learning experience that has encouraged them to continue education at the Faculty
of Humanities. This experience is seen as a challenging and helpful manifestation, and the
students can freely maintain the discussion in the classroom.
As students of Technical College major in Engineering, the language skills are not necessarily their strength. Their participation in the classroom discussion might be determined not
by their previous experience, but also by other factors. For instance, if the college teacher uses
motivation tools that are different from the ones used by the school teacher, the learning style
could change for better as well.
2) Most of the students confirmed that they are more likely to answer to the teacher’s questions if they are familiar with the topic of the discussion. However, 31% of the pupils stated
that the topic of the discussion does not affect their participation in the discussion process. The
reason for that might be the pupils’ age. Being an adolescent involves a psychological crisis that
provokes the need for attention. As a result, it is more difficult for some pupils to keep silence
in the classroom, and they prefer to express their opinion even when they are not familiar with
the topic of the discussion while the students are less dependent on the present factor.
3) Most of the respondents said they would still answer to the teacher’s questions even if
they feel shy to talk. Despite that, more than a third of the learners would prefer to keep silence
in that situation. The results show the correlation between the age of the students and their
readiness to interact in the language classroom. The pupils and the college students aged 19-21
are more likely to overcome shyness during the lessons while 46% of the university students
and the 63% of the college students aged 22+ would prefer to keep silent. This phenomenon
might also be explained by the younger learners’ need for attention.
Social and pragmatic factors
4) Most of the pupils and students from all of the focus groups agreed that they would
not ask the presenter a question if they were not sure that he/she would be able to answer it.
However, more than a third of the respondents in each group (except for the college students
aged 22+) admitted that they would still ask a question even if they suspected it would make
the speaker feel uncomfortable. We might conclude that the pragmatic aspect of face-saving is
significant among language learners in Latvia, but a considerable amount of the respondents
still do not take this factor into account. It might be concluded that face-saving is a part of the
culture, but it also depends on an individual’s personal background, psychological characteristics and the context. Whether or not the listener will “save” the presenter’s face is influenced
by many factors both pragmatic and non-pragmatic. The same person would analyse each situation differently every time and behave accordingly.
5) Most of the college students aged 22+ and the university students tend to observe the
principle of relevance and avoid communication if they are not sure whether their remarks in
the classroom are relevant. We could conclude that these focus groups prefer not to “lose” their
face because of their age or level of education. It is quite common that older and more educated
people are more likely to preserve their higher social status by avoiding making mistakes. On
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the other hand, 38% of the pupils and 26% of the younger college students are less concerned
about being relevant when they speak up at the lesson. Pupils are not expected to behave like
adults and college students of Engineering are less expected to have a good command of English compared to the students of Modern Languages. If pupils or Engineering students do not
observe the principle of relevance when talking in a foreign language, they can always refer to
their age or to the fact that they do not specialise in languages.
6) Most of the college and university students admitted they would keep silent if they
wanted to show respect to the teacher and their group-mates. On the other hand, nearly one
third of the pupils did not see the correlation between keeping silence and expressing their
respect to the speaker. They argued that the fact whether or not they respect the teacher did
not influence them talking at the language lessons. The author’s observations also suggest that
many pupils believe that, since talking is an essential part of acquiring a foreign language, they
should be allowed to speak up any time they would like to add a comment or be involved in the
discussion. Those pupils do not perceive the sociocultural factors as a limitation. The research
results show that some of the language learners accept the importance of the pragmatic and
sociocultural aspects when they become older. However, 72% of the respondents aged 15-18
would also agree that keeping silent in a classroom is a sign of respect.
7) Although 21% of the college students aged 19-21 did not agree, most of the respondents
of each focus group confirmed that in their opinion being a good listener means not talking
during another speaker’s presentation. Thus, the Latvian culture suggests that a well-educated
language learner would rather keep silent than actively participate in the discussions by interrupting the speakers. The language teacher should take the pragmatic and sociocultural factors
into account while planning the lesson and provide the opportunities for learners to speak up.
Linguistic factors
8) Linguistic factors seem to be of major importance in the process of a foreign language
acquisition. However, nearly half (46%) of the university students and approximately one
third of the vocational school pupils (34%) and the college students aged 19-21 (37%) stated
that their participation in the classroom discussions does not depend on the level of language
knowledge. As we have already stated above, the respondents admitted that they would still
answer the questions if they felt shy. Thus, having problems with a foreign language vocabulary or grammar does not usually affect the language learners’ mental readiness to participate
in the discussions. We can conclude that cognitive and linguistic factors are closely related. The
results suggest that the language “barrier” that earlier seemed to be one of the major reasons
for learners not to be able to talk a foreign language is nowadays less topical. The observations
show that the new generation of language learners feel more secure in the language classroom
and are not afraid of making mistakes.
9) Communicative competence is one of the most significant components of the linguistic
competence. Participation in the discussions helps develop both the language knowledge and
interactional competence. 100% of the university students admitted that their communication
skills help them in a language classroom. On the other hand, only 72% of the pupils agreed
with this statement. We can suggest that the development of the communication skills depend
on the respondents’ age as well as on their cognitive abilities and personal background. As
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the university students have chosen to specialise in languages and business studies they most
probably realise the importance of communication skills. On the other hand, some of the pupils
might still be in the process of developing these skills and are not able to use them at the lessons appropriately.
10) Only 31% of the vocational school pupils compared to 63% of the college students
aged 19-21 and 62% of the university students of the same age prefer to keep silent if they are
not sure about their pronunciation. Although many of the respondents argued that they could
speak up even if their linguistic competence is not enough developed, they still find it difficult
to deal with phonetics. The results show that prosody remains one of the crucial linguistic factors affecting silence in a foreign language classroom. It might be explained with the bilingualism of society in Latvia where many Russian-speaking people have an accent when they speak
Latvian and the native speakers of Latvian have an accent when they speak Russian. In many
cases it is pronunciation, not grammar or vocabulary that differentiates between the two linguistic communities in Latvia. Thus, people pay much attention to the pronunciation aspects.
Conclusions
Taken together, the findings serve a role to view the above mentioned categories in interpretation of silence in the classroom. The answers of the different focus groups vary depending on
the age and the level of the respondents’ education. Silence in the foreign language classroom
is the result of various implications. Moreover, it can express the opposite implied meanings
in different focus groups.
One of the major findings reveal that most of the pupils do not consider that silence in the
classroom leads to miscommunication while the college and university students disagree with
this statement and state that silence can result in miscommunication in FLC.
The second major finding was that linguistic factors do not necessarily determine the foreign language learners’ communication strategy. However, prosody is taken into account when
students construct their strategy of the classroom communication behaviour.
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Навчання англійського писемного мовлення на
початковому етапі у вузі
У статті розглядається проблема навчання писемного мовлення студентів вищих
мовних навчальних закладів, подається практична розробка щодо навчання студентів
написання неофіційного листа надання поради у межах теми "Seasons and Weather".
Ключові слова: писемне мовлення, неофіційний лист.
В статье рассматривается проблема обучения письменной речи, приведена практическая разработка по обучению студентов написанию неофициального письма предоставления совета в рамках темы "Seasons and Weather".
Ключевые слова: письменная речь, неофициальное письмо.
The article deals with the peculiarities of teaching English writing.
It contains practical exercises on teaching students to write an informal letter on the topic
“Seasons and Weather”.
Key words: writing, informal letter.
Розглянемо цілі й етапи навчання письма у мовному ВНЗ, а також наведемо практичну розробку для навчання студентів написання неофіційного листа на початковому етапі
навчання (І-ІІ курс).
У відповідності з програмними вимогами випускник вищого мовного закладу освіти
повинен мати рівень володіння іншомовним писемним мовленням С1 – С2, який відповідно до вимог Загальноєвропейських Рекомендацій передбачає сформованість у випускників умінь писати чіткі послідовні тексти різних жанрів і стилів (листи, доповіді, статті, резюме тощо), виключаючи проблему за допомогою ефективної логічної структури.
Процес навчання різних видів мовленнєвої діяльності у мовних ВНЗ поділяється на
такі етапи: початковий, основний і просунутий (О.Б.Тарнопольський). У межах цієї статті зосередимо увагу лише на початковому етапі, на якому у студентів формується рівень
володіння іншомовним спілкуванням В2. Метою цього етапу є розвиток умінь писати
чіткі, детальні тексти на широке коло тем, пов’язаних з інтересами студентів. Щодо жанрового компонента, то сюди відносяться:
1. Академічні есе (опис людей, місць, розповідь, класифікація, порівняння й контрастування, причини й наслідку, визначення, ходу процесів, переконання).
2. Статті.
3. Звіти.
4. Тексти доповідей і презентацій.
5. Ділові (офіційні) «паперові» й електронні листи (листи-запити інформації, листивідповіді на запити з наданням певної інформації, листи скарги/ рекламації, листивибачення, листи-подяки, листи-заяви).
© Данкевич Т.М., 2013
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6. Приватні (неофіційні) паперові й електронні листи (листи-запрошення, листиобміну новинами, листи-надання поради, листи-привітання тощо).
7. СV або резюме.
8. Ділові контракти й угоди.
9. Анотації.
10. Реферати.
11. Тези доповідей.
12. Конспекти.
13. Технічні інструкції.
Розглядаючи етапи навчання писемного мовлення студентів, слідом за С.В.Литвин
ми виділяємо наступні: рецептивний, рецептивно-репродуктивний, продуктивний.
На рецептивному етапі відбувається демонстрація зразка письмового тексту певного
жанру, де студенти знайомляться зі зразком тексту, аналізують особливості його побудови, порівнюють з текстами відповідного жанру у рідній культурі.
Метою рецептивно-репродуктивного етапу є формування навичок та вмінь написання письмового тексту певного жанру: розпізнавання і вживання студентами засобів міжфразового зв’язку, репродукування частин тексту з використанням допоміжної інформації, спеціально створених опор щодо логічного плану тексту, мовленнєвих зразків, які
використовуються при написанні текстів цього жанру і засобів міжфразового зв’язку.
Метою продуктивного етапу є розвиток умінь написання текстів певного жанру на
основі комунікативних ситуацій.
Спробуємо продемонструвати, як описані вище теоретичні положення реалізуються
на практиці на прикладі навчання студентів написання неофіційного листа надання поради у межах теми Seasons and Weather. Зазначимо, що представлена практична доробка1
базується на жанрово-процесуальному підході щодо навчання як академічного (стаття,
есе), так і функціонального/практичного (звіт, відгук) письма. У відповідності з процесуальним підходом написанню текстів певного жанру передує аналіз текстів-зразків щодо
визначення їхніх жанрових особливостей, комунікативної мети і способів досягнення
цієї мети. Далі у ході евристичної бесіди студенти аналізують формат письмового тексту
стосовно його структури, композиції, складових частин, мовних і мовленнєвих засобів.
Студентам пропонують спеціально створені опори щодо логічної побудови тексту і засобів міжфразового зв’язку, які вони заповнюють у ході аналізу і використовують під час
написання спочатку окремих частин, а згодом і цілого тексту. Після написання студентами текстів певного жанру їм пропонується завдання на самоперевірку (a checklist) у
вигляді запитань, відповідаючи на які, студенти можуть перевірити себе. На етапі перевірки можна запропонувати студентам і взаємоперевірку їхніх робіт або чернеток (окремих частин тексту).
Зауважимо, що написання студентами текстів різних жанрів дуже часто потребує пошуку й відбору необхідної інформації, джерелом якої на сучасному етапі виступає мережа
Інтернет. Саме тому у процесі навчання студентів писемного мовлення доцільним вбачається використання цих інформаційних ресурсів не лише викладачем, але й орієнтація
студентів на самостійний пошук необхідної інформації, рекомендуючи їм певні пошукові системи, сайти тощо.
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Наведемо приклад навчання написання неофіційного листа надання поради у межах
теми Seasons and Weather.
Фрагмент заняття з формування писемної компетенції
Мета: Сформувати вміння написання неофіційного листа надання поради.
Етап І: Ознайомлення з позамовними стандартами написання неофіційного листа
надання поради.
1. Читання листа-зразка, відповіді на запитання щодо його структури.
T: Weather is the most frequent topic of everyday conversation. But we don’t only talk
about weather. Sometimes we have to write about it. When? Why?
Parts

Letter

Structural elements

Introduction

38 Clifton Gardens London
NW 6
25 October 2002
Dear Delphine,

Sender’s address
Date
Informal greeting

The Body of the
Letter

It’s good to hear you want to visit Britain. I’m writ- Informal opening
ing in reply to your letter asking for advice.
I��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
think October is the best time to come. It’s usually quite warm, although there may be some rain Suggestions
and it might be a bit cold in the evening, so bring
a sweater. Best of all, there won’t be so many tourists. Make sure you bring an umbrella. You may
like to stay in bed and breakfast, which is a private
house with a guest bedroom. You won’t have to
pay much for this type of accommodation. When
you arrive in London you may like to buy a railcard to travel around the rest of the country.
I hope this is useful.
Informal ending

Conclusion

Best wishes,
Benita
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Informal
complementary
close. Sender’s
name in normal
handwriting

T: To see how well you understand the structure of an informal letter of giving advice
answer the following questions.
1) How many big parts does an informal letter consist of?
2) What are they?
3) What does the Introduction of an informal letter include?
4) What does the Body of an informal letter of giving advice include?
5) What does the Conclusion of an informal letter include?
2. Заповнення схеми листа структурними елементами.
Т: То learn how to write informal letters in English, place the structural elements of an
informal letter (they are given in the 3rd column in the chart) in the proper box, pay attention to
the punctuation after them.
Informal Letter

1
2
3
4

5
6
(Keys: 1– sender’s address, 2 – date, 3 – informal greeting, 4 – the body of the letter, 5 –
complementary close, 6 – sender’s mane).
Етап II: Формування вмінь побудови стриктурних елементів листа.
Exercise 1.
You are going to write a letter of giving advice to your English friend. First think of the
Introduction and Conclusion of your letter, match the following patterns with the appropriate
point in the Hint:
Hint
In the Informal opening you can use:
In the Informal ending you can use:
In the Complementary close you can use:
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a. Best wishes.
b. Hope this will help.
c. I’ve just got your letter and I think I can help you.
d. Best regards.
e. I hope this is useful.
f. All the best.
g. I’m writing in reply to your letter asking for advice.
Exercise 2.
T: Now read Benita’s letter of giving advice again and find the answers for the following
questions.
a. What type of accommodation might Delphine like?
b. What type of clothes should Delphine bring and why?
c. When might it be the best time to come?
d. What might Delphine like to do?
e. What might the weather be like?
Exercise 3.
Number the questions in the order that Benita answers them.
Exercise 4.
Imagine an English friend wants to visit your country and has asked you when
the best time to visit was. Make notes answering the questions giving before.
Accommodation: stay in bed and breakfast
Eman III: Формування вмінь побудови тексту листа. Написання листів за
ситуацією.
Т: Write a letter to an English friend who wants to visit your country. Use Benita’s letter
and your notes. Be sure you answer the questions in Exercise 2 fully, and in the order you
numbered them in Exercise 3.
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ІСТОРІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ
ТЕСТУВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ У РОСІЙСЬКОЇ МЕТОДИЦІ
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Стаття присвячена історії навчання говору на iноземнiй мовi і етапам розвитку
тестування усно-мовних умінь в російській методиці викладання іноземних мов: XX –
початок XXI століть. В статті розглядаються етапи формування комунікативної компетенції на іноземнiй мовi, розвитку усних тестів, можливі форми контролю i критерії
оцінювання сформованості усно-мовних умінь.
Ключові слова: вчення говору, усно-мовних умінь, тестування, форми контролю,
критерії оцінювання.
Статья посвящена истории обучения говорению на иностранном языке и этапам развития тестирования устно-речевых умений в русской методике преподавания иностранных языков: XX — XXI века. В статье рассматриваются этапы формирования коммуникативной компетенции на иностранном языке, развитие устных тестов, возможные
формы контроля и критерии оценивания сформированности устно-речевых умений.
Ключевые слова: обучение говорению, устно-речевые умения, тестирование, формы
контроля, критерии оценивания.
The article is devoted to the history of teaching foreign languages and the development
of testing speaking in Russia. It provides an insight into the development of teaching and assessing oral skills in a foreign language, assessment criteria and testing speaking throughout
XX-XXI centuries.
Key words: teaching foreign languages, oral skills, assessment criteria, forms of assessment, testing speaking.
Одной из самых острых проблем педагогики и, в частности методики обучения иностранным языкам, XX-XXI вв. является проблема тестов. С момента своего возникновения в науке (конец XIX в.) они находятся в центре внимания, вызывая жаркие дискуссии
между своими сторонниками и противниками. На сегодняшний день тесты являются одним из важных компонентов жизни общества, а их изучение является актуальной задачей
современной науки.
На этапе развития образования, когда тестирование является одной из основных методик контроля навыков и умений учащихся на иностранном языке, возникает закономерный
интерес к происхождению данного метода контроля обучения. Исторический обзор тестирования коммуникативной компетенции в устной речи позволит понять, как решалась проблема тестирования говорения в российской методике преподавания в ХХ-XXI вв.
В процессе изучения происхождения тестов в образовании сформировалось два
основных подхода.
© Родоманченко А.С., 2013
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Одна группа российских и зарубежных ученых основывается на том, что тест – «психотехническое испытание» [18:698] и считает, что тесты зародились в глубокой древности. В рамках данного подхода к истории современной тестологии различают два
направления, последователи которых считают, что предпосылки и развитие тестового
метода в образовании: либо сформировались одновременно с формированием первобытного общества и появлением «человека разумного» (ВМ Кадневский, ПА Сорокин), либо
сложились в период возникновения и укрепления древних государств (ВС Аванесов, Р
Дюбуа, ДЕ Доббин, Г Ченси).
Тестирование очень важно как в системе образования, так и в рамках общества в
целом, так как оно позволяет поддержать социальное равновесие и обеспечить стабильное развитие социума [16:543]. Именно поэтому этапы развития тестологии [3:26-27]
неразрывно связаны с этапами развития человеческого общества:
1. Первый этап (4-3 тысячи лет до н.э): переход от первобытного строя к образованию
первых государств. В это время формируются системы испытаний, прообразы современных тестов. Например, обряд инициации, включающий широкий набор испытаний, во
время которых происходило отделение индивида от прежней «детской» среды [24:3-22];
2. Второй этап (4-3 тысячи лет до н.э. – XVII в.): переход от коллективной системы воспитания и обучения в первобытных общинах к системе сословно-семейной. Образование
становится единственным показателем социального положения...[так, например, в Китае
школа была равно доступна всем категориям населения и] сыновей простых людей, если они
имели хорошее образование и характер, переводили в класс министров и знати» [16:413];
3. Третий этап (XVII-XIX вв.): период формирования научного метода тестов. В
этот период происходит сциентизация образования и осознание необходимости реального научного эксперимента с использованием измерения. Утверждается гипотетикодедуктивная методология, появляется научное тестирование;
4. Четвертый этап (XIX в. — 1970 гг.): период классической теории тестов. В данный
период широко используются нормативно-ориентированные тесты, результат выполнения
которых одним учеником оценивается с помощью баллов, сравнивается с результатами выполнения этого же теста другими учениками и сопоставляется со статистической нормой;
5. Пятый этап (1970 гг. — настоящее время): современная теория тестов, строящаяся
на системе критериально-ориентированных тестов: при выполнении которых оцениваются достижения каждого конкретного ученика на основании объема знаний, который
был заложен в программу курса.
Другая группа ученых рассматривает тест как феномен научного знания, считая, что
тест – «стандартизированные задания, результат выполнения которых позволяет измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и
навыки испытуемого» [1:513].
Согласно исследованиям ученых в рамках данного подхода, первые тесты появились
лишь в конце XIX начале ХХ в., когда сформировалось понятие современного научного
мышления (Ф Бэкон, Р Декарт) и в основу создания тестов лег научный подход (ИА Цатурова, А Анастази, С Урбина).
ВМ Кадневский предлагает выделить три этапа в российской историографии генезиса тестирования в образовании [3:39]:
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1. начало ХХ в. — 1936 г.: фактически все тестологические исследования оказались
под запретом со стороны государства;
2. 1936 г. — 1956 г.: тестология вышла из перечня наук, финансируемых государством;
3. 1956 г. — настоящее время: происходит возрождение научных исследований в области тестологии, расширяется практика использования тестов в психологии, образовании, системе профессионального отбора.
В 1969 г. была издана небольшая по объему книга ИА Цатуровой «Из истории тестов
в СССР и за рубежом», в которой она не только, первая в российской методике, описала
историю тестов, но и дала основу изучения истории тестирования на системной основе.
Тестирование устной речи неотделимо от обучения устной речи. Поэтому, прежде
чем перейти к рассмотрению этапов развития тестирования коммуникативной компетенции на иностранном языке, необходимо рассмотреть историю обучения иностранному
языку, в частности, устной речи, в XIX-XX вв.
По словам АА Миролюбова [6:21] в конце XIX начале XX вв. методика обучения иностранным языкам находилась под влиянием западных педагогов и методистов. Зачастую
рекомендации зарубежных методистов переносились в русскую школу без каких-либо
правок или адаптаций к условиям ее работы. Тем не менее, в рассматриваемый период в
России уже существовали центры, как например Педагогический музей военно-учебных
заведений, где разрабатывались новые концепции и подходы в методике преподавания.
Следует заметить, что в российской методике успешно сочетались различные подходы к преподаванию иностранных языков. ПИ Ней писал: «Приверженцы классического
образования настаивают на формальном развитии ума посредством грамматического изучения […] Сторонники реального образования, указывая на жгучие требования жизни,
требуют практического изучения языков» [7:3].
АА Миролюбов полагает, что на подготовительном и начальном этапе изучения иностранных языков широко использовался смешанный метод, когда учащиеся сначала начинали говорить, без изучения правил чтения, грамматики и т. д. Остальные аспекты
языка добавлялись лишь через некоторое время.
К сожалению, политические события, последовавшие с 1917 года, внесли определенные
коррективы в преподавание иностранных языков и, в частности, обучению устной речи.
Так, согласно положению о единой трудовой школе РСФСР, утвержденном на заседании ВЦИК 30 сентября 1918 в учебном плане предполагалось «систематическое изучение
под руководством специалистов: русского языка, математики, географии, истории, биологии в ее подразделениях, физики и химии, живых иностранных языков» [10:140]. Но
на практике, оказалось, что «изучение их [иностранных языков] в школе стало необязательным и фактически прекратилось» [5]. В первую очередь это было связано с тем, что
из-за гражданской войны, имевшей место в рассматриваемый период, резко сократились
контакты РСФСР с зарубежными странами, что, в свою очередь, сказалось на ограничении
обмена печатными изданиями и на устной коммуникации. Кроме того, изучение иностранных языков расценивалось как буржуазный предрассудок и носило негативный характер.
Позже, когда налаживаются торговые и экономические связи СССР с другими
странами, отношение к иностранным языкам кардинально меняется. Они становятся средством достижения индустриализации страны. «Больше внимания иностранным
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языкам!» «Изучайте немецкий, французский и английский языки!» «Иностранные языки
в массы!» [6:79] В школах снова в качестве обязательного предмета вводятся иностранные языки. «Цели их изучения были следующим образом: а) научить учащихся читать
и понимать деловую литературу; б) понимать разговорную речь и по возможности выражать свои мысли на изучаемом языке; в) сочетать изучение языка с изучением жизни
и быта тех стран, в которых говорят на данном языке» [6:77].
На основании указанных выше целей обучения иностранным языкам, можно с уверенностью сказать, что основной акцент в преподавании делался на чтение и на обучению понимания читаемого. При этом, если в области чтения были предприняты попытки
систематизации обучения, то обучение устной речи отождествлялось с устной работой
и являлось средством овладения иностранным языком. «Ни в одном из существовавших
тогда пособий не выделялся раздел или параграф, посвященный специально обучению
устной речи» [6:109]. При чем использование устных упражнений по отработке текстового материала, постепенно сокращалось и к старшим классам школы было сведено к
самостоятельной работе над текстом.
В начале 30-х годов ХХ в., устной речи по прежнему уделяется значительно меньше внимания по сравнению с чтением. Тем не менее, методисты постепенно начинают разрабатывать рекомендации по формированию данного вида речевой деятельности. Наибольшую
роль в этом сыграла ЗМ Цветкова, которой не только удалось развести понятия «разговорный
язык», «устные навыки» и «устные формы работы», но и показать, что устная речь подразумевает под собой как «умение следовать готовому образцу», так и «умение освобождаться от
готового образца» [22:4]. То есть, предполагает творческое овладение материалом и требует
определенной отработки умений. ЗМ Цветкова впервые высказывает мысль о том, что учащихся необходимо целенаправленно обучать владению устной речью.
К сожалению, политическая обстановка в стране не способствовала развитию устной
речи. Как следствие, в 1954 г. в программах средней школы по иностранным языкам
требованием к владению устной речью являлось умение «конструировать вопросы и ответы», что практически оформило отказ от развития устной речи учащихся [6:205].
Коренным образом ситуация меняется в 60-е годы XX в. Все больше преподавателей
и методистов (ЕИ Пассов, ИЛ Бим, ИН Верещагина и др.) склоняются к необходимости обучению устной речи, подразумевая, что знание иностранного языка невозможно
без умения изъясняться на нем. Система упражнений, направленных на развитие устноречевых умений значительно расширяется. В обучение диалогическому общению, помимо вопросов и ответов, включались задания обучающие запросить и сообщить информацию, установить контакт, выразить отношение к полученной информации и др.
В этот же период времени методистами были выделены частные умения, без которых
овладение данными видами устной речи невозможно. ГМ Уайзер и АД Климентенко писали, что «с методической точки зрения диалогическая речь предполагает: умение свободно
пользоваться определенными штампами, умение понимать речь собеседника, умение быстро реагировать на высказывание собеседника, способность продолжать диалог» [19:54].
В монологической речи были выделены следующие умения: умение высказывать
одну законченную мысль, умение логически развивать высказывание, умение включать
в высказывание элементы рассуждения и аргументации [9:67-80].
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С развивается методики обучения устной речи, постепенно формируется и ее контроль.
Если раньше, проверка усвоения языкового материала была направлена в основном на контроль и исправление грамматических, орфографических и фонетических ошибок, то в 60-е
гг. было предложено оценивать и устно-речевые умения. Тем не менее, основное внимание
по прежнему уделялось грамотности и корректности речи, а не беглости.
ВС Цетлин писала: «Сложное умение говорить на иностранном языке не должно измеряться числом ошибок в языке» [23:13]. Она предложила разработать положительные
критерии оценки степени сформированности умений говорения.
Тенденции к составлению и применению критериев оценки устной речи нашли свое
отражение в программах и учебниках по иностранным языкам. Согласно проекту АПН
РСФСР [13:3], учащиеся, оканчивающие среднюю школу, должны были уметь: делать
сообщения в пределах установленной тематики (не менее 20 предложений) и вести диалог в рамках данной ситуации (7-8 реплик каждый). Ответ оценивался на основании
конкретных требований.
В это же время, по заданию секции тестирования научно-методического совета
учебно-методического управления Министерства высшего и среднего специального образования СССР, в нескольких вузах Москвы были составлены тесты по иностранному
языку, которые измеряли: усвоение слов и выражений; усвоение грамматических явлений; умение переводить отдельные предложения с выделением грамматических трудностей; общее понимание текста; технику чтения вслух; монологическую речь; умение
проводить анализ предложения по грамматическим признакам; пересказ прочитанного
[8:271-294]. Внимание по прежнему уделялось контролю рецептивных умений. Говорение проверялось лишь через монологическую речь.
В 70-80-е гг. XX в. на основе дидактических и обще-методических принципов формулируются принципы обучения говорению (ЕИ Пассов, ВА Бухбиндер, ИА Рапопорт,
ВЛ Скалкин): моделирование типичных коммуникативных ситуаций; обучение диалогу
как речемыслительной деятельности; обучение диалогической речи как форме социального поведения; отработка ситуативно-речевой стереотипии диалогического контакта;
адекватный учет типологии диалогической речи; многоступенчатый подход к обучению
диалогу (от диалогического единства к микродиалогу); принцип ролей; и комплексность
упражнений (подготовительных и речевых) [15:31].
Несколько позже ЕИ Пассовым [12:115] были сформулированы три этапа обучения
говорению: этап формирования речевых навыков, этап совершенствования речевых навыков и этап развития собственно умения .
Что же касается контроля, то в рассматриваемый период времени ВС Цетлин впервые формулирует критерии сформированности устно-речевых умений. К ним относятся:
содержание, отвечающее теме или ситуации; количество фраз, соответствующее моделям; и разнообразие моделей [4:24].
Данные критерии позволяли оценить акт устной и письменной коммуникации,
как основного объекта контроля. Методисты начали различать понятия «текущего» и
«итогового» контроля. В рамках текущего контроля предлагалось проверять сформированность частных умений и операций с лексико-грамматическим материалом. В то время
как в рамках итогового контроля предлагали проверять речевые умения [17:423].
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В качестве форм контроля использовались обычные упражнения, применявшиеся
при обучении говорению. Все чаще методисты стали обращаться к тестированию, как к
методу контроля устно-речевых умений (СК Фоломкина, И Рапопорт, Р Сельг, И Соттер).
В основном, разработанные в этот период тесты были тестами общего владения иностранным языком. Методисты не были до конца уверены в том, «каким образом с помощью теста проверять владение тем или иным видом речевой деятельности» [20:18].
Тем не менее, по инициативе Межвузовской лаборатории и Всероссийского научнометодического совета по иностранным языкам при Министерстве высшего и среднего
специального образования РСФСР в 1974 был разработан первых стандартизированный
отечественный тест, направленный на оценивание знаний грамматики иностранных языков у студентов неязыковых вузов. Разработчиками были ИА Цатурова, КА Иванова,
ЛВ Банкевич и др. Этот и другие тесты нашли применение в ряде вузов Таганрога, Воронежа, Ростова-на-Дону, Кишинева, Москвы и др. [14:68].
Следует отметить, что
большинство исследований и разработок в тестологии этого периода были ориентированы на высшую школу.
Под руководством АИ Горчева была разработана методика составления тестов и, в
том числе, созданы тесты для контроля умений говорения. Данные тесты состояли из нескольких заданий, направленных на контроль диалогических и монологических умений
устной речи. Отдельно оценивалась полнота и логичность изложения [11:5-6].
В 90-е г. ХХ в. изучение иностранных языков стало необходимым с практической
точки зрения. Быстрый рост техники и развитие компьютерных технологий привели к
созданию качественно новых тестов. «В основе разработки тестов легли теоретические
вопросы, связанные с коммуникативной теорией языка и с компонентной структурой
коммуникативной компетенции обучающихся» [21:17].
Смена политического строя в России, кризис в экономике образовании, отсутствие
или недостаточность финансирование образовательно-научной сферы повлекли за собой различные нарушения в системе оценки знаний и, в частности, коррупцию при поступлении в высшие учебные заведения. В сложившейся ситуации четко обрисовалась
необходимость введения стандартизированного учета уровня знаний учащихся как объективной оценки реального уровня учебных достижений.
В рамках итогового контроля обученности методистами (СР Балуян, ОГ Поляковым, ВН
Симкиным, ИА Цатуровой и др), были разработаны различные стандартизированные тесты,
включающие задания на проверку умений говорения. Объективность оценки достигается за
счет подробного набора критериев и специальной подготовкой группы экзаменаторов.
Сегодня идет работа по составлению и введению устной части в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку. Разрабатываются задания и шкалы оценивания.
Предполагается, что экзамен будет проходить аналогично зарубежным экзаменам (IELTS,
TOEFL ibt, PTE Academic) и, скорее всего, будет проводиться один-на-один с экзаменатором
или с компьютером и оцениваться удаленно группой экзаменаторов по записи экзамена.
Следует отметить, что в последнее время тестология постепенно выходит на первый
план в развитии теории и практики образования. Разрабатываются теоретические и методологические основы тестирования (ВС Аванесов, АВ Абрамова, МС Бернштейн, и др.);
создается типология и банк тестовых заданий (ВС Аванесов, ВП Беспалько, ДС Горбатов,
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ГС Костюк, ИП Подласый, НМ Розенберг и др.); учитываются особенности психологического тестирования (ЛФ Бурлачук, ВК Гайда, СН Морозов и др.), анализируется зарубежный опыт тестирования (МС Бернштейн, Дж Гласс, ГС Ковалева и др.) [2:75].
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АНТИНОМІЯ СУБ'ЄКТИВНОГО ТА ОБ'ЄКТИВНОГО У
ПРОФЕСІЙНІЙ НОМІНАЦІЇ

У статті розглянуто антиномію суб'єктивного та об'єктивного в процесі відбору
одиниці професійної номінації, виділено функції мовної особистості та принципи вибору
лінгвального знака в спеціальній комунікації.
Ключові слова: професійний дискурс, професійна номінація, антиномія, принцип вибору лінгвального знака, функції мовної особистості.
В статье рассмотрена антиномия субъективного и объективного в процессе отбора единицы профессиональной номинации, выделены функции языковой личности и
принципы выбора лингвального знака в специальной коммуникации.
Ключевые слова: профессиональный дискурс, профессиональная номинация, антиномия, принцип выбора лингвального знака, функции языковой личности.
In the article the antinomy of the subjective and the objective is considered in the process
of selection of the unit of professional nomination. The functions of linguistic personality and
principles of lingual sign choice in special communication are highlighted.
Key words: professional discourse, professional nomination, antinomy, principle of lingual
sign choice, functions of linguistic personality.
Відомо, що вибір тієї чи іншої одиниці номінації впливає на формування ідеостилю окремого дослідника (фахівця), автора спеціального тексту. Розуміння стилю як сукупності однаково забарвлених засобів, на думку М.Кожиної, призводить до висновку, що “виходить, в
узусі немає стилю”, що він існує лише в мові. Дослідниця кваліфікує стиль як “сукупність
різнобарвних одиниць, у якій переважає їх конкретна група” [1, 84]. Дуалізм при виборі одиниці номінації викликаний тим, що адресант у професійному дискурсі змушений виконувати
дві суміжні функції: продуцента інформації та її оформлювача за допомогою мовних знаків,
тобто виступає в двох іпостасях: фахівця певної галузі знань і лінгвіста.
Актуальність теми нашого дослідження пов’язана з необхідністю вивчення особливостей процесу номінації у професійному дискурсі у зв’язку з появою нових аспектів її
вивчення.
Об’єктом аналізу в нашій розвідці є номінації у професійному дискурсі як елемент
ідеостилю окремого дослідження.
Предметом дослідження є антиномія об’єктивного та суб’єктивного у професійній
номінації.
Метою статті є встановлення принципів вибору лінгвального знака у професійному
дискурсі, а також функцій мовної особливості.
Завдання:
– виявити причини дуалізму при виборі одиниці номінації у професійному дискурсі;
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– встановити особливості процесу номінації у професійному дискурсі порівняно з
художнім дискурсом;
– виявити основні універсальні та специфічні принципи номінації у професійному
дискурсі.
Трактуючи вибір одиниці номінації у професійному дискурсі як творчий процес, слід
зазначити, що творча уява мовця при цьому спрямована на пошук нової інформації, “прирощення” знань , уже відомих професійній спільноті. Творча уява при цьому є одним з моментів діяльності мовця в комплексі з принципом класифікації. Вона ґрунтується на перетворенні уявлень про конкретний чи віртуальний об’єкт дослідження на конкретне поняття,
теорію, концепцію і фіксується в конкретній одиниці номінації. На відміну від адресанта
художнього дискурсу, творча уява якого перетворюється шляхом незвичайного сполучення
уявлень, тобто асоціацій, їх загострення, гіперболізації, уподібнення й об’єктивується вольовим зусиллям письменника в художній образ, закріплений у тексті твору, адресант професійного дискурсу вольовим зусиллям об’єктивує свою творчу уяву в конкретне поняття,
яке закріплюється в терміносистемі як термін, що займає у ній свою нішу.
Якщо ідеостиль письменника має характер індивідуального, домінантою якого є саме
ті особливості, якими його твори відрізняються від творів інших авторів, то стиль мовної
особистості у професійному дискурсі є максимально узагальненим як сукупність ознак,
що роблять його науковим (дослідницький сектор), наближеним до офіційно-ділового (
виробничий сектор) тощо [2, 6]. Його домінантою є не одиничне, а колективне вживання
певних мовних засобів, що складають професійний стандарт.
Ексклюзивність образних засобів мови в художньому тексті стає чинником талановитості його автора. Мовця у професійному дискурсі цікавить не індивідуальне, а загальне,
об’єктивне, що реалізується через індивідуальну мовну стратегію адресанта. У спеціальному тексті потенції образної назви значно менші в порівнянні з художнім текстом, тому
що професійна сфера значно обмежує можливості для утворення подібних одиниць, тобто обирання образної назви як мотиваційного слова. Дуалізм при виборі мовного знака
виникає в результаті обмеження суб’єктивізму мовця, номінаторська діяльність якого
суперечить професійній нормі або професійному стандарту.
Можна виділити такі принципи вибору професійної одиниці номінації, що дозволяють уникнути суперечностей між змістом спеціального поняття і назвою, що його
презентує:
1) принцип колективної доцільності, тобто вибір таких мовних знаків, які здатні за
своєю природою обслуговувати комунікацію в даній конкретній сфері;
2) принцип свідомого вибору, за яким мовний знак корелює з уявленням про об’єкт, а
не з реальним його існуванням, оскільки процес пізнання є безкінечним. Вибір визначається інтенціями автора, тому що «...генератором значень висловлень є людина як носій
когніції, яка обирає власний або нав'язаний спосіб інтерпретації дійсності» [3, 382].
Коли виникає новий реальний об'єкт, народжується однотипна назва, підпорядкована гіперо-гіпонімічному принципу формування системи спеціальних понять. Якщо
з'являється новий віртуальний об'єкт у будь-якій галузі знань чи сферу професійної діяльності, може бути обраний довільний знак (емоційно забарвлений, з іншої професійної
сфери, невербальний тощо );
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3) принцип відносної стабільності, «тимчасовості» обраної одиниці номінації,
оскільки мовець не завжди має точне уявлення про професійні реалії. У такому випадку з'являються мовні знаки, що мають статус передтерміна або чужостильового елементу. Тенденція пошуку точної назви характерна для більшості галузей знань, тому у
професійній сфері спостерігаємо процеси «донайменування» , перенайменування, коригування спеціальної назви тощо. Такі комбінаторні зміни зумовлені метою та умовами спілкування. Проте їх не можна ототожнювати із системою дублювання, прийнятою
в окремих професійних сегментах, зокрема у лінгвістиці ( різні лінгвістичні школи),
а також у системі міжнародних і національних еквівалентів у фармакології, трьохелементній системі термінів у медичній, ботанічній, зоологічній та інших сферах. Мовна
особистість, скоріше, реалізується не через тимчасові терміни – семантичні деривати, а
через окремі емоційно забарвлені одиниці, які дослідник чи фахівець уводить в текст.
Якщо така мовна одиниця радикально змінює зміст тексту, викривлюючи спеціальну інформацію,вона є ненормативною, оскільки призводить до переведення спеціального тексту до розряду квазіпрофесійних;
4) принцип професійної конвенційності у випадку відсутності адекватної мовної
одиниці або за умови неможливості її вибору з декількох існуючих. До конвенційних
назв можна залучити такі, що виникли в результаті компресії іншомовного фразеологізму, що вживається у професійному спілкуванні, наприклад: ФІФО (англ. FIFO –
first-in-first-out; першим надійшов – першим обслуговується) – одинз бухгалтерських
методів обліку. Такими є і назви, утворені від прізвища або імені вченого, винахідника
тощо. Подібний спосіб номінації, який “узаконював імена батьків” назви, був дуже популярним у попередні періоди розвитку науки. Так, у театральній та літературознавчій
сферах фіксували терміни, похідні від назв літературних творів чи їх героїв: богема
(М.Мюрже “Життя богеми”).
У мінералогії зустрічаємо латинізовані форми топонімів, гідронімів і т.ін., що стали офіційними назвами мінералів, наприклад: галій, гафній.
Музична сфера традиційно зберігає у номінації пріоритет італійської мови і культури, проте у світовій музичній культурі функціонують назви, етимологічно пов’язані
з іншими, в основному європейськими, мовами: акордеон, рояль, орган, серед яких є і
оригінальні авторські неологізми, зокрема боян (інструмент, названий російським гармоністом А.Орлеанським-Титаренком за ім’ям давньоруського поета Баяна, про якого
згадує автор “Слова про Ігорів похід”).
Основу спортивної термінології складають англійські лексеми, проте саме національні назви давніх ігор, видів боротьби, тобто те, що є ексклюзивним у культурі
народу, номінується національними мовними засобами, наприклад: карате, айкідо,
конгфу.
Зараз спостерігаємо процес “оцивілізування” мови економічної сфери, у якій переважають англійські назви, що стали своєрідним міжнародним лінгвістичним стандартом. Проте, запозичуючи англійські лексеми, мовець не завжди враховує той факт, що
семантичний обсяг економічного поняття, що функціонує в англомовному професійному дискурсі ( так само і в американському),не завжди є тотожнім семантиці понять,
номінованих мовами народів колишнього СРСР, зокрема українською та російською.
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Цей семантичний дисонанс виникає в результаті того, що економічні реалії, характерні
для відповідних країн, не є ідентичними;
5) принцип диференціації мовних одиниць на різних рівнях, зокрема рівні реалізації
семантичної валентності окремих лексем у різних мовах. Цей принцип реалізується і
на рівні жанру тексту, хоча проблема виокремлення й упорядкування ознак тексту як
складного знакового й комунікативного феномена в лінгвістиці тексту, зокрема спеціального, залишається дискусийною.
У професійному дискурсі умовно можна виділити такі тексти: дескриптивний
(описовий), поширений у всіх зонах професійного дискурсу; експланаторний (пояснювальний), переважає у навчальному секторі; аргументативний (дослідницький сектор); кваліфікаційний (дефініція спеціального поняття); інструктивний (виробничий
та навчальний сектори); окремо можна виділити дисертаційний текст як структурно
регламентований варіант наукового тексту.
Поєднання елементів декількох стилів є майже неможливим у текстах, що функціонують у дослідницькому секторі власне професійної зони професійного дискурсу.
Так, емоційно забарвлені одиниці у цій зоні активізують ті свої значення і відтінки, які
є найбільш абстрагованими і узагальненими. На думку М.Кожиної, адресант користується тими резервами мови, які дозволяють забезпечити загальний тон мовлення,
“тон, який переважає”, забарвлює його в цілому, незважаючи на окремі чужостильові
одиниці” [1, 44 ]. Автор визначає стиль як “різний режим мови”;
6) принцип точності, оскільки кожна нова лексема повинна, з одного боку, “вписатися” у відповідну систему понять, а з другого – не дати можливості подвійного
трактування повідомлення фахівця.
Р.Якобсон трактує художній текст як “інформаційний генератор, що має риси інтелектуальної особистості” [Цит. за: 3, 482]. Цю характеристику можна екстраполювати
на спеціальний текст, проте вектор прояву особистості в цих текстах різний. Художній
текст, як правило, відображає реальну дійсність в ідеальному світі естетичної дійсності, а спеціальний текст відбиває об’єктивну реальність в об’єктивних наукових категоріях.
Науковий текст може відображати гіпотетичний світ, віртуальний світ, запропонований адресантом; один з варіантів реальної дійсності; реальний світ, викривлений
адресантом; результат експерименту, що підтверджує його істинність тощо. Уникнення
будь-яких окремих чужостильових вкраплень створює уявлення про ідеальність, довершеність спеціального тексту, абсолютність вміщених у ньому висновків.
Отже, вибір мовної одиниці детермінований екстралінгвальними чинниками. Він
може бути свідомим тільки за умови врахування мети, завдання, ситуації і сфери спілкування, яка відповідає певному виду діяльності, а також і самому змісту тексту, що не
заперечує можливість текстів, які характеризуються проявом яскравої стильової авторської індивідуальності, перш за все, у жанрах монографії, курсу лекцій.
Прояв мовної особистості завжди є там, де є нова думка. Препарований, адаптований текст можливий за умови дозованості інформації та уніфікації мовних засобів для
її оформлення і відповідає умовам спілкування у навчальному секторі перехідної зони
професійного дискурсу.
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Індивідуальна мовна стратегія не тільки демонструє особисті риси й уподобання
адресанта, але вона здатна й модернізувати мову професійного спілкування.Розширення чи звуження семантики спеціального поняття призводить до появи нової назви або
нової класифікації чи субкласифікації понять.
Дуалізм можливостей це результат суперечностей, що виникають між функцією
мовця як номінатора у професійній сфері й актуалізацією саме тієї функції мови, яка
є домінантною в різних зонах і секторах професійного дискурсу. Так, у навчальному
секторі на перший план виходить акумулятивна функція, тоді як номінативна функція
відходить на периферію. Такі суперечності можливі і між інтенціями мовця і його мовними можливостями.
У сучасному мовознавстві мова розглядається як продукт людської діяльності, яка
реалізується через особистість. У професійному дискурсі цей процес породжує й інспектує не тільки лінгвіст (як кодифікатор, редактор, рецензент), але і фахівець, який належить до іншої сфери знань. Ідеальна скоординованість дій фахівця і номінатора можлива
лише за умови поєднання їх в одній особистості. Мовець виступає в ролі координатора
дій узагальненого фахівця і лінгвіста в їх протиборстві та взаємодії. Завдання мовця у
професійному дискурсі полягає не тільки в тому, щоб створити мовну канву тексту відповідно до норм мови, але й в тому, щоб інтегрувати видові назви в межах вищих рівнів
категоризації, диференціювати їх на найнижчому рівні у класифікаційній ієрархії номенклатурних назв [4, 162].
Отже, коефіцієнт функціонального навантаження на мовця як учасника професійного дискурсу є значно вищим порівняно з пересічним мовцем, який, фактично, лише
додає необхідні йому семи до загальновживаних лексем. Людина ж у професійній сфері
виконує декілька функцій як мовець.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНГЛИЙСКОГО ШПИОНСКОГО
РОМАНА ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ
Дана робота присвячена аналізу творчості письменників періоду другої світової війни, які здійснили вагомий внесок у формування жанру англійського шпигунського роману. У дослідженні здійснюється спроба проаналізувати розвиток жанру англійського
шпигунського роману у військовий період у контексті історичних подій, що відбуваються, з урахуванням факту причетності автора тим або іншим способом до діяльності
британських спецслужб. У фокус аналізу автора попадають нові форми реалізації сюжетної лінії і й модифікації протагоніста.
Ключові слова: шпигунський роман, ідеологічна основа, жанрова домінанта, жанровий код, сюжет, детектив, шпигунська історія.
Данная работа посвящена анализу творчества писателей периода «холодной» войны, внесших весомый вклад в формирование жанра английского шпионского романа.
В исследовании предпринимается попытка проанализировать развитие жанра английского шпионского романа, его идеологическую основу в контексте происходящих исторических событий, с учётом факта причастности автора тем или иным образом к
деятельности британских спецслужб. В фокус анализа автора попадают новые формы
реализации сюжетной линии и модификации протагониста.
Ключевые слова: шпионский роман, идеологическая основа, жанровая доминанта,
жанровый код, сюжет, детектив, шпионская история.
The work is dedicated to the analysis of the spy novels written during the period of the
“cold” war, which contributed much to the forming of the spy novel genre. In the investigation
presented the attempt to analyze the development of the spy novel genre, its ideological background during the war time made in the context of the historical events, taking into account
the fact of belonging the author to the Great Britain State Intelligence service. The focus of the
analysis is concentrated on the new forms of realization of the plot vector and the modification
of the protagonist.
Key words: spy novel, ideological basis, dominant genre, genre code, plot, detective, spy story
Окончание второй мировой войны стало своеобразным рубежом нового времени и нового мира. Писатели, озабоченные утратой традиционных ценностей, были вынуждены
констатировать, что процесс распада прежних идеологем, очевидный уже в начале столетия, продолжался. Пафос переустройства общества, объективно завершившийся в 50–е
годы (время исчезновения колониальной системы, противоборства двух лагерей, привлекательности социалистической идеологии), сменился пониманием того, что ХХ век, уничтожив в самом начале старых богов, не пощадил и новых.
Грандиозные политические изменения, происшедшие в Европе после второй мировой войны, ангажируя общество и искусство, повлекли за собой изменения не только
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художественных систем, но и способствовали появлению новых форм. Необходимость
воссоздания исторических событий и осмысления происшедшего привела к сращиванию
художественных и документальных вариантов отражения реальности, созданию многотомных эпических циклов, распространению сатирических произведений, романов, в
которых недавнее прошлое стало источником размышления о настоящем.
Интерес к глубинным "корням", к национальным устоям порождает процесс самоидентификации нации и определения ее места во всемирном содружестве. Именно
в 60–е годы в английской литературе поднимается проблема "английскости", когда художественное исследование концептов британского сознания и образа жизни помогает
выявить и отбросить устаревшее и, в то же время, сохранить демократические формы
социума и присущие британцам устои.
Реалии холодной войны вписывались в их сюжетную линию по нескольким направлениям: портретные образы восточного противника, темы ядерной и бактериологической войны, описания политических режимов на периферии глобального мира.
Усилению негативного восприятия идеологического противника, в первую очередь,
были призваны послужить портретные изображения главных героев шпионских романов.
Ярко рисует своих героев Энтони Берджес в романе "Трепет намерения" [2] в 1966 году, посвящённый его поездке в СССР. Согласно исторической справке, Энтони Берджес посещал
советский союз не только в качестве ознакомления с жизнью за «железным занавесом», но
и выполняя секретное поручение Британской внешней разведки МИ 6. По возращении, Э.
Бёрджес был настолько разочарован и смущён, что не увидел там ничего страшного, что
написал шпионский роман совсем не так, как его задумывал. Вместо шпионского романа
в чистом виде, получилась пародия. В отличие от Э. Бёрджеса, Майкл Гилберт не писал
пародий а из под его пера вышел шпионский роман «Смерть имеет глубокие корни» [3]
(Death Has Deep Roots, 1951), в котором присутствует весь набор жанровой доминанты. В
качестве своих учителей он называет двух английских писательниц Марджери Аллингем
[1] и Грэм Грин [4] – два лучших писателя этого века. По его словам именно их романы
стали образцом для подражания на ранних этапах творчества писателя. В своих интервью
он также называет многих мастеров жанра у которых ему довелось учиться – Эрик Эмблер
[11], Фрэнси Айлс, Эдмунд Криспин, Энтони Баучер, Джулиан Симонс и Аманда Крост, и
все они вызывали его неизменное восхищение. Тематическое сходство можно проследить
и в романе английского писателя Роберта Тронсона в повести «Будни контрразведчика»
[8], который отобразил широкомасштабную и бессмысленную возню многочисленных английских спецслужб в невидимой борьбе с советской разведкой.
Норман Льюис [6] (1908–2003) утверждал, что он единственный из известных ему
людей, кто может зайти в комнату, полную народу, и покинуть ее через некоторое время,
оставшись совершенно незамеченным. Что говорит не только о скромности, но и о предпочитаемой позиции известного писателя – позиции наблюдателя, за которым нельзя
пронаблюдать. Это же свойство характеризует и его стиль – простой, ясный, очень динамичный и точный – прозрачный.
В 1959 году Ян Флеминг [9], будущий изобретатель «Джеймса Бонда», тогда работавший одновременно и на «Санди Таймс», и на MI 6, направляет Льюиса на Кубу, чтобы
тот оценил шансы Кастро на победу над режимом Батисты. В очерке «Миссия в Гавану»
514

[6] («Mission to Havana») Льюис описал две памятные встречи: одну с Эдом Скоттом,
собственно прототипом Бонда, человеком, предпочитавшим пользоваться офисными
услугами обнаженных секретарш–негритянок и носившим гильзы вместо запонок. Вторая встреча была с Хемингуэем. «Он не сказал мне ничего, – писал Льюис о последнем,
– но научил большему, чем я хотел бы знать». Встречу Скотта с Льюисом наблюдал другой невидимый наблюдатель, Грэм Грин [4], использовавший эту сцену в знаменитом романе «Наш человек в Гаване». Именно Грин, рецензируя впоследствии «Миссионеров»
(«Missionaries», 1988), где Льюис описал те разрушения, что принесли американские
фундаменталисты языческим племенам Тихого океана и Латинской Америки, назовет
Льюиса одним из лучших писателей двадцатого века.
Ещё одним автором, которому удалось выбиться за рамки типологической ограниченности классического шпионского романа стал Питер О’Доннелл [7]. Он родился 11
апреля 1920 года в Лондоне. Работал журналистом в различных газетах и журналах уже
в 16 лет. Создал несколько героев комиксов – Tiger Tim, Chips and Captain Moonlight.
С 1938 года и во время Второй Мировой войны служил унтер–офицером в отряде
спецназначения мобильной радиосвязи (3 корпус) Королевского корпуса, которая подчинялась службе внешней разведки МИ 6, также, в 8–й армии в Персии, затем в Сирии,
Египте, Италии, с октября 1944 года в Греции. В 1965 году Питер опубликовал первый
роман «Модести Блейз»[7, 3 т.]. Книга имела огромный успех, в результате О'Доннелл
продолжил выпуск серии, чередуя выпуск романов и комиксов в течение почти 30 лет.
Продолжая традицию авторов, служивших в разведке, Питер О'Доннелл создал атипичную героиню шпионских романов цикла о Модести Блейз. Образ Модести Блейз получил широкую популярность благодаря самой книге, а также ее экранизации, причем
в фильме роль всесильной шпионки исполнила Моника Витти. Причину такого успеха следует искать не столько в литературных достоинствах романа, сколько в свежести
сюжетной находки. Наконец–то после целой галереи шпионов–мужчин, создаваемой в
течение двух десятилетий, О’Доннел догадался придумать и героиню служащую в британской разведке, не менее опасную и удачливую в шпионаже, чем мужчины.
В данном контексте, нельзя не упомянуть Адама Холла [10] (настоящее имя – Эллестон Тревор, англ. Elleston Trevor) – писателя шпионских романов. Во время войны
служил в специальном отделе британской разведки Королевских ВВС. Его наиболее
известный персонаж – Квиллер. Романы о Квиллере представляют собой синтез двух
направлений английского шпионского романа. По своим способностям, развитию, экипировке, Квиллера можно отнести к супер–агентам школы Джеймса Бонда. По атмосфере секретности, предательства, опасности, серия романов о Квиллере сближается с
детективным стилем Джона Ле Карре [5]. Впервые герой появился в романе "Берлинский
меморандум" в 1965 году (в США и России "Меморандум Квиллера").
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Статтю присвячено використанню художнього автентичного відеофільму у навчанні інеземним мовам. Представлено аналіз відомих публікацій, що виділяють переваги вивчення мови за допомогою художнього автентичного відеофільму, та окреслені
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This article focuses on the topic of using film for teaching foreign languages at the linguistic
universities. There were analysed famous scientific works on this subject and fixed principles of
using film for teaching foreign languages.
Key words: feature film, perception of language through video, scientific and technical
progress, construction of a foreign language lesson.
На сьогоднішній день науково-технічний процес дає студенту вищого навчального
закладу широке розмаїття шляхів вдосконалення навичок володіння іноземною мовою
шляхом урізноменітнення методів її вивчення. Одним із найбільш дієвих методів є перегляд автентичного фільму, що дає змогу студенту не тільки вийти за рамки аудіальних
вправ, а й насолодитись можливістю перейнятись особливою атмосферою країни, мова
якої вивчається, та імітацією спілкування з носіями мови. Автентичний фільм, на відміну від фільму, перекладеного на рідну мову, дає можливість студенту не тільки насолоджуватись мистецтвом, а й навчатись у легкому, невимушеному темпі, а на відміну від
фільму з субтитрами, не відволікає увагу від перерегляду картинки, що включає важливі
невербальні форми спілкування, постійним читанням тексту та дає можливість попрактикувати вміння студента сприймати мову через відеоряд.
Не варто забувати, що сучасний рівень розвитку міжнародного спілкування, в тому
числі обмін міжкультурними надбаннями, дає можливість сучасному викладачу англійської мови широке поле для діяльності. Власне, на просторах інтернету можна знайти
художній автентичний фільм, що перегукувався б з програмою вивчення: відео-уроком
може стати останнє заняття з теми. Наприклад, підсумковим уроком з теми “Travelling”
може стати перегляд будь-якого фільму про подорожі, що допоможе закріпити вивчену
лексику, урізноманітнити словниковий запас синонімами, власне, відчути себе в ситуації, коли та чи інша фраза вживається, адже відео є найкращим після справжніх життєвих
ситуацій засобом презентації мови в аудиторії .
Перед викладачем відкриваються широкі можливості роботи з таким різнобічним
матеріалом, це і
– розширення словникового запасу (закріплення вивчених лексичних одиниць, презентація нової лексики, інтуітивний підбір синонімічної лексики з поданого аудіоряду);
– навчання граматики (презентація нових граматичних конструкцій, демонстрація
використання опанованих граматичних шаблонів, простеження особливостей використання тих чи інших граматичних конструкцій в залежності від сюжетних рамок);
– робота над вимовою (акцентування на вимові акторів, їх інтонації тощо як спосіб
урізноманітнення фонетичних вправ чи закріплення теоретичного курсу фонетики);
– формування мовленнєвих навичок студента (дискусії та обговорення матеріалу по
заздалегідь сформованих викладачем запитанням);
– творчі письмови роботи (письмові перекази та твори);
– зіставлення культурних особливостей;
– проведення тестування та інших способів перевірки розуміння кінофільму.
Для студентів – перекладачів важливою є можливість переключення звукової доріжки та прослуховування професійного перекладу, що не тільки дає можливість 100–
відсоткового розуміння тексту, а й засвоєння прикладів професійного перекладу. Проте
517

метод подвійного прослуховування варто використовувати лише на відрізках кінофільму
підвищеної складності.
Навчання, яке базується на використанні художнього автентичного відеофільму, поєднує в собі три принципи.
Перший з них – Принцип соціокультурної орієнтованості інформації дозволяє поєднати вивчення іноземної мови з елементами країнознавства: від історії до географії з
елементами ознайомлення з соціальними реаліями та засобами й видами різнопланової
комунікації.
Наступний – принцип тематичної різноманітності змісту фрагментів дає можливість
забезпечити навчальний процес необмеженою кількістю моделей життєвих ситуацій
спілкування, що демонструють функціонування всіх соціальних фікторів мови, які належать до матеріальної та духовної культури і наявні в усіх сферах людської діяльності.
Останнім є принцип стилістичної диференціації мовного та мовленнєвого оформлення змісту фрагментів. Він виділяється з метою навчання студентів адекватного сприймання словесного наповнення текстів фрагментів, правильного вибору стилю спілкування з використанням відповідних мовних засобів в залежності від умов комунікації.
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